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ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de novembro de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-mails 5 

Enviados e Recebidos, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  6 

B) Leitura da ata 157ª ordinária e 102ª e 103ª Extraordinárias, aprovada por unanimidade. 7 

Ordem do Dia: 8 

1- Apresentação do Plano de Ações e Metas – PAM – CEMIN;  9 

2- Esclarecimentos sobre o Serviço de Oftalmologia no HCSS / OFTALMO LASER; 10 

3- Esclarecimentos sobre a reforma da Unidade de Saúde – Pronto Atendimento de 11 

Boiçucanga; 12 

4- Assuntos Gerais. 13 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião disponibilizando a palavra a Dra. Leda para explanação da 14 

pauta do dia. Em seguida, solicitou a inversão do segundo e terceiro item de pauta considerando que 15 

o Sr. Márcio Tenório ainda não está presente. 16 

1-Apresentação do Plano de Ações e Metas – PAM – CEMIN: 17 

Dra. Leda, Psicóloga e Coordenadora do Programa Municipal em DST/AIDS desde 2003. Informou 18 

que todo ano realizam ações visando à continuidade das metas estabelecidas junto ao Ministério da 19 

Saúde. Em seguida, explicou que apresentará o Plano de Ações e Metas do próximo ano e discorrerá 20 

sobe o que foi realizado durante o ano anterior. Esclareceu que o CEMIN é um nome fantasia, 21 

explicou que o nome cadastrado no Ministério é o SAE que significa Serviço de Atendimento 22 

Especializado e o CTA que significa Centro de Testagem e Aconselhamento. Em seguida, informou 23 

que desenvolvem ações de prevenção e assistência voltadas às DSTs e aos portadores de AIDS do 24 

Município, servindo de referência para o Município de Ilhabela devido não possuírem o serviço. 25 

Apresentou a equipe multidisciplinar, formada por Médicos, Psicóloga, Assistente Social, 26 

Ginecologista, Urologista, Técnicos de Enfermagem, Farmacêutico e Enfermeira, prestando 27 

atendimento integral aos pacientes desde a sua chegada à unidade e continuidade de tratamento. 28 

Informou que a AIDS é uma doença crônica e por isso possuem pacientes em tratamento há muitos 29 

anos. Informou que esses dados epidemiológicos apresentados são referentes ao ano de 2010, disse 30 

que foram registrados 24 casos em São Sebastião, sendo dezessete masculinos e sete femininos, 03 31 

casos de Caraguatatuba e 06 casos da Ilhabela. Disse que a proposta do serviço este ano envolve 32 

ações voltadas para a mulher. Discorreu sobre os casos notificados no ano de 2010 com abordagem 33 

referente ao sexo e faixa etária. Dra. Leda questionada pela Sra. Silvia Galhardo sobre as 34 

desenvolvidas para os adolescentes informou que desenvolvem parceria com a SEDUC, na qual 35 

promovem encontros com participação dos professores, coordenadores, sendo abordadas as 36 

questões de infecção pelo vírus, gravidez na adolescência, discussão de identidade e prevenção de 37 

forma geral. Informou os adolescentes participantes receberão certificação amanha no Teatro 38 

Municipal. Disse que esse ano iniciou um trabalho com EJA – Educação para Jovens e Adultos da 39 

Topolândia e hoje começa a campanha do “Fique Sabendo” no Município com duração até 08 de 40 

dezembro/11. Sra. Silvia questionou o número de casos na faixa etária da adolescência. Dra. Leda 41 

informou que não existem casos de transmissão vertical desde 1992. Em seguida destacou o 42 

aumento no número de casos de homens companheiros de gestantes a realizar exames sorológicos, 43 

disse que essa constatação é considerada como vitória. Sr. Puríssimo questionou o número de 24 44 

casos apresentados pelo Município. Dr. Capitani considerou que o número apresentado é uma 45 

incidência alta em relação ao Brasil, porém explicou que a metade desse número apresentado é de 46 

casos importados, com diagnósticos efetuados no Município. Considerou a Testagem de 5000 casos 47 

por ano está muito próximo do número real de contaminados, isto é, diagnóstico próximo do número 48 

real de casos. Sra. Leda disponibilizou o site aos conselheiros e informou que o Plano de Ações e 49 
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Metas consta no site desde o ano de 2003, sendo de domínio público e aberto para a população. 50 

Informou que existe uma parceria com Ministério da Saúde e esta implica uma verba de R$ 51 

153.000,00 por ano, para ser gasta com 30% em prevenção, 50% em assistência e o restante para 52 

manutenção do serviço. Informou que existem 22 planilhas com 58 ações. Disse que essas ações 53 

passam pela aprovação do COMUS, GVE, Programa Estadual e por último tem a aprovação do 54 

Ministério Público. Informou que possuem a disposição do serviço um ginecologista e um urologista 55 

para atendimento as doenças DST/AIDS. Dr. Edson perguntou se existe laboratório de peniscopia no 56 

Município. Dr. Capitani explicou que o critério da peniscopia teve uma queda, os urologistas 57 

constataram que a relação custo/beneficio é insignificante, não tem valor considerável. Explicou que, 58 

em relação aos homens, estão fazendo somente a fase macroscópica. Dando continuidade, Dra. 59 

Leda informou que além da atuação do Serviço de Atendimento Especializado - SAE, funciona 60 

também o Centro de Testagem de AIDS, no período das 7 às 16 horas, realizam o exame porta 61 

aberta - exames de sorologias: HIV, Hepatites e outros. Disse esse serviço está disponível para 62 

qualquer pessoa, de qualquer município, além da realização do teste rápido com resultado em 10 63 

minutos. Por último, Dr. Capitani, manifestou preocupação com a população que está iniciando a 64 

atividade homossexual masculina, próximo da adolescência, salientou que esta população está se 65 

expondo e se contaminando. Acredita que o alcoolismo está contribuindo para que esses 66 

adolescentes adquiram o vírus. Dra. Leda e Dr. Capitani esclareceram todas as dúvidas 67 

apresentadas. Sra. Ana Cristina colocou o PAM para aprovação da plenária, aprovado por 68 

unanimidade.  69 

2-Esclarecimentos sobre a reforma e ampliação da Unidade de Saúde – Pronto Atendimento de 70 

Boiçucanga: 71 

Sra. Ana Cristina efetuou a leitura na íntegra do oficio 268/2011 - HCSS, enviado pelo interventor do 72 

Hospital, Sr. Márcio Tenório referente esclarecimentos sobre os questionamentos do COMUS a 73 

respeito da obra. Em seguida questionou o interventor sobre o conhecimento prévio da realização da 74 

obra e responsabilidades. Sr. Márcio Tenório Informou que a obra é uma realização da Secretaria da 75 

Saúde por intermédio dos referidos órgãos competentes. Explicou que quando assumiu a Secretaria 76 

da Saúde, na função de Assessor do Dr. Aldo, tinha conhecimento que este recurso era destinado 77 

para obra de melhoramento da referida unidade. Porém, desde que assumiu como interventor do 78 

HCSS tem o conhecimento de que esse projeto foi elaborado pela Secretaria de Obras e Habitação 79 

como descrito no ofício mencionado. Em seguida, Sra. Ana Cristina fez questionamentos sobre 80 

quem são os responsáveis pela fiscalização e supervisionamento da obra. Disse ter recebido 81 

inúmeras reclamações referentes à estruturação da obra. Sr. Puríssimo perguntou se a obra está 82 

sendo realizada dentro do presumido. Sra. Ana Cristina respondeu que não tem como responder a 83 

esta pergunta, pelo simples fato do Conselho não ter recebido documentação a respeito da obra. Sr. 84 

Carlos Aymar esclareceu que o interventor considerou que a parte financeira referente ao projeto 85 

compete a ele, porém a obra em si compete a Secretaria de Obras, por meio da Regional Costa Sul. 86 

Quanto à distribuição dos profissionais técnicos do Pronto Atendimento de Boiçucanga questionou 87 

quais os transtornos trazidos para a população usuária. Considerou que deve haver uma 88 

coordenação e entrosamento entre as partes responsáveis por todo processo. Por último, sugeriu a 89 

plenária que solicite esclarecimentos ao chefe do executivo. Sr. Purissmo disse que a realização da 90 

obra deveria ser de conhecimento do interventor, considerando que esta implica em adaptações que 91 

devem estar em conformidade com condições mínimas permitidas para desenvolvimento do trabalho. 92 

Sr. Márcio Tenório sugeriu do COMUS, a titulo de colaboração, solicitar esclarecimentos do 93 

responsável pela Diretoria Administrativa da Secretaria da Saúde e Secretaria de Obras, 94 

considerando que a obra está a cargo do PAM – Plano de Ações e Metas e lá consta quem é o 95 

responsável pela obra. Quanto ao desenvolvimento do trabalho técnico administrativo garantiu que 96 

não encontraram dificuldades de trabalho durante o desenvolvimento da obra. Sra. Ana Cristina 97 

informou que não são essas as informações que chegam ao seu conhecimento, pelo contrário, as 98 

informações são negativas em relação aos transtornos causados pela obra.  99 
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3- Esclarecimentos sobre o Serviço de Oftalmologia no HCSS – Oftalmo LASER e Contratação 100 

da Oftalmologista no HCSS: 101 

Sra. Ana Cristina informou que a Oftalmo LASER encaminhou previamente questionamentos 102 

referente ao Serviço de Oftalmologia no HCSS com envio aos conselheiros para análise. Lembrou 103 

que a última reunião extraordinária destinada para abordar este assunto não foi realizada por falta de 104 

quorum. Em seguida disponibilizou a palavra ao Sr. Márcio Tenório para esclarecimentos. Sr. Márcio 105 

Tenório manifestou desconhecimento dos questionamentos enviados pela Oftalmo LASER. Sra. Ana 106 

Cristina informou que o Dr. Barboni é vice Presidente do Conselho e recebeu a referida 107 

documentação, portanto poderia tê-la enviado ao interventor, já que trabalham juntos. Dr. Barboni 108 

sugeriu disponibilizar a palavra, primeiramente, à Oftalmo LASER objetivando a explanação dos 109 

questionamentos. Dra. Glauci, representante da Oftalmo LASER, efetuou a leitura na integra do 110 

documento enviado pelo Dr. Luiz Teruo, diretor Clínico do HCSS ao Dr. Arquimedes, Diretor Técnico 111 

do HCSS referente ao Serviço de Oftalmologia no Hospital. O documento retrata o parecer do Corpo 112 

Clinico e Comissão de Ética do Hospital, apresentando várias tentativas de acordo, por parte do Dr. 113 

Glauco, porém sem resposta. Em contrapartida, a administração do Hospital contratou a Dra. Roberta 114 

Traud - oftalmologista para trabalhar no lugar do Dr. Glauco, com proposta de horas de trabalho 115 

menor que as praticadas pelos demais membros do Corpo Clinico. Segundo o parecer da Comissão 116 

de Ética do Hospital, o ocorrido caracteriza infração ao código de ética médica do CRM, 117 

principalmente do artigo 48, na qual a profissional contratada está ocupando o lugar de um colega 118 

que está em processo litigioso trabalhista com a instituição. Por último leu a conclusão do Corpo 119 

Clínico e Comissão de Ética: “A Dr. Roberta Traud não está autorizada para exercer atividades no 120 

Hospital, até que o litígio trabalhista entre o atual serviço de oftalmologia e administração do Hospital 121 

seja resolvido”. Esclareceu que o processo litigioso não é trabalhista, existe um processo na Justiça 122 

Comum referente aos três meses que ficaram sem pagamento, na época do Instituto ACQUA. Em 123 

seguida, informou que receberam ligação da Dra. Roberta, no feriado, dia anterior ao da licitação. 124 

Disse que ela perguntou ao Dr. Glauco o que ele achava dela atender no Centro de Saúde. Disse 125 

ainda que estaria participando do processo licitatório. Dr. Glauco respondeu que os direitos são 126 

iguais e que ela tem os mesmos direitos oferecidos a todos. Sr. Márcio Tenório passou a palavra ao 127 

Dr. Barboni que representará, nesse momento, juridicamente, o hospital. Dr. Barboni esclareceu que 128 

o Serviço de Oftalmologia pertence ao Departamento de Bucomaxilo, coordenado pelo Dr. Paulo 129 

Alexandre. Quanto ao documento lido pela Dra. Glauci, referente ao parecer do Corpo Clinico e 130 

Comissão de Ética, informou que o Diretor Técnico do Hospital tomou conhecimento hoje e que o 131 

documento é datado de 29-06-11. Quanto à ata da reunião, constando cinco médicos, incluindo o 132 

nome do Dr. Glauco, não acredita que esta represente a manifestação de um Corpo de setenta 133 

médicos. Quanto a não autorização para Dra. Roberta exercer suas atividades dentro do hospital, 134 

entende que estando resolvida a questão trabalhista, a Dra. está autorizada. Dra. Minga discordou do 135 

Dr. Barboni e disse que de acordo com o Regimento Interno e Comissão de Ética, essa decisão 136 

deverá passar por nova reunião do Corpo Clinico. Dr. Barboni considerou perigosa a redação do 137 

referido documento e contestou sua conclusão. Com relação ao Serviço de Oftalmologia, considerou 138 

que o COMUS tem que analisar essas questões, porém sugeriu que a análise não fique atrelada 139 

somente ao fato da contratação da profissional. Salientou que as justificativas para a tal contratação 140 

estão pautadas nas 1500 consultas paradas no setor de Regulação da Secretaria da Saúde. Sugeriu 141 

a presidente colocar em votação da plenária, duas sugestões, uma referente a elaboração de 142 

documento oficial do COMUS com questionamentos ao Setor de Regulação quanto ao porquê da 143 

demanda de consultas oftalmológicas e a outra para elaboração de documento oficial COMUS 144 

solicitando a Oftalmo LASER para apresentar uma relação de atendimento, dos últimos seis meses, 145 

constando nome, endereço e telefone dos usuários. Com relação à falta de contato com a empresa 146 

Oftalmo LASER, citada anteriormente, informou que a partir da contratação da Dra. Roberta, os 147 

representantes da Oftalmo LASER não procuraram mais a administração do Hospital. Efetuou a 148 

leitura de um e-mail recente enviado pela Dra. Glauci, na qual ela envia ao Hospital a minuta de 149 
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contrato e anexo I. Em seguida, efetuou leitura do objeto do contrato enviado pela oftalmo LASER e 150 

salientou que em momento algum, na minuta de contrato, que ainda estão analisando, cita o 151 

atendimento em urgência e emergência. Portanto, concluiu que a Dra. Roberta não está ocupando o 152 

lugar do Dr. Glauco, explicou que são objetos totalmente diferentes. A seguir, efetuou a leitura do 153 

objeto do contrato realizado com a Dra. Roberta. Informou que o presente objeto trata da prestação 154 

de serviços médicos em oftalmologia que abrangerá o atendimento a pacientes, que por demanda 155 

espontânea, necessitarem de atendimento oftalmológico no Pronto Socorro Central e Pronto 156 

Atendimento de Boiçucanga, após avaliação e conduta do médico Clínico Geral de plantão e por 157 

solicitação formal do mesmo. Salientou que o contrato com Dr. Glauco, o qual ainda não está 158 

encerrado, não tem relação com o contrato da Dra. Roberta. Explicou que o contrato da Oftalmo 159 

Laser é para atender a Rede Básica de Saúde, já o Hospital está na Atenção Secundária, portanto, as 160 

ações são bem diferentes. Dra. Minga considerou que a contratação da Dra. Roberta não foi 161 

transparente, considerou que sua entrada pela porta dos fundos comprometeu a ética profissional. Dr. 162 

Barboni atribuiu a responsabilidade ao Dr. Luiz Teruo, disse que já era sabida por ele a proposta da 163 

contratação da profissional para atendimento em urgência e emergência no Pronto Socorro. Disse 164 

que no seu entendimento, parte do Corpo Clínico do Hospital está discriminando e perseguindo a 165 

profissional e que fez denúncia no Conselho Regional de Medicina e essas questões serão definidas 166 

pelo conselho. Explicou que o Hospital não tem relação com o processo litigioso de Ação Civil aberto 167 

contra Instituto ACQUA e Prefeitura, bem como não deve Oftalmo LASER e nenhum prestador de 168 

serviço. Por último, informou que a Equipe do Dr. Glauco não faz parte do Corpo Clínico e, no 169 

entanto, nunca foi impedida de trabalhar dentro do Hospital, somente a Dra. Roberta. Por isso 170 

considerou que toda manifestação contrária a contratação da profissional, para um contrato que não 171 

interfere no contrato da Oftalmo LASER, como perseguição/discriminação. Disse que o contrato só 172 

faz referencia a pessoa da Dra. Roberta, sendo que existem vários profissionais médicos dentro do 173 

Hospital que não fazem parte do Corpo Clínico. Questionou por que uns podem e outros não? Por 174 

último, solicitou o parecer do Dr. Edson, Presidente atual da AMESSI a respeito do que ele tem 175 

conhecimento e do que foi apresentado. Dr. Edson se apresentou como médico generalista em 176 

cirurgia geral, com estudo em imagem, perito judicial de três comarcas por 25 anos e perito do INSS, 177 

disse que já teve oportunidade de defender alguns hospitais e colegas junto ao CRM, por conta disso 178 

se sente muito a vontade para tecer sua opinião. Considerou que nem todas as cadeiras atuantes 179 

dentro do hospital possuem contrato, somente a de anestesiologia. Explicou que os contratos são 180 

firmados verbalmente e permanecem de longas datas. Considerou que a conduta de impedimento ou 181 

não deve ser a mesma para todos. Perguntou se existe alguma queixa ou documento fundamentando 182 

a negativa de atendimento pelo Dr. Glauco e questionou o porquê que a demanda de consultas não 183 

foi sanada até o presente momento. Em seguida, salientou que não está contra e nem em defesa de 184 

nenhuma das partes, considerou que esta situação de constrangimento de profissionais poderia ter 185 

sido evitada, mediante um diálogo de ambas as partes. Dr. Glauco informou que o serviço de 186 

oftalmologia está atuando dentro do Hospital desde 2001. Desde então sempre atenderam urgência e 187 

emergência respaldados pela administração do Hospital ou por profissionais médicos, com registros 188 

em prontuários médicos, existindo até a atual administração. Disse que, ao contrário do que o Dr. 189 

Barboni informou, o Departamento comporta três serviços, o de Oftalmo/Otorrino e Bucomaxilo, 190 

integrados entre si. Quanto aos médicos convidados pela Oftalmo LASER nunca atenderam sem a 191 

presença dele, ao contrário da médica contratada. Quanto à demanda no número de consultas se deu 192 

devido à redução, pela Prefeitura, do número de consultas de 800 para 200 consultas mês e é esta a 193 

demanda apresentada atualmente. Quanto ao contrato efetuado com a Dra. Roberta, consta que ela 194 

recebe menos que os médicos que fazem cobertura, com horário fixado das 7 às 19 horas, de 195 

segunda a sexta. Sugeriu que o COMUS se intere dos contratos de “gavetas” existentes no hospital, 196 

verificando se não existe duplicidade de jornada de trabalho, no mesmo horário e locais diferentes. 197 

Sr. Márcio Tenório considerou importante a informação colocada pelo Dr. Glauco e sugeriu ao 198 

COMUS que questione o gestor Municipal – Dr. Aldo e o Interventor do Hospital quanto à lotação 199 
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desses profissionais médicos. Sr. Carlos Aymar solicitou ordem quanto ao registro de intenções de 200 

manifesto às reuniões do COMUS. Em seguida, questionou o porquê que o Conselho tem que 201 

solicitar listagem de todas as consultas realizadas pela Oftalmo LASER, sendo que este trabalho 202 

compete a Secretaria da Saúde. Considerou, que neste caso, a disputa por determinado espaço é 203 

nítida e que a situação de contrato verbal acontece já há algum tempo e ocorre de acordo com 204 

administração vigente. Considerou que competem na renovação deste contrato as atuações dentro do 205 

Hospital e Pronto Socorro e que as consultas, depois da saída do Instituto ACQUA e Sollus, 206 

apresentam-se reprimidas também. E a Regulação, dentro da Secretaria da Saúde, não marca mais 207 

consultas porque não tem a quem mandar para atender. Atribuiu a culpa ao Secretário da Saúde por 208 

não ter sanado este problema lá atrás e aos Institutos contratados porque tinham a responsabilidade 209 

na marcação destas. Por último repudiou a postura de ambas as partes com relação às insinuações 210 

apresentadas. Considerou que se existem indícios de irregularidades, estes devem ser esclarecidos 211 

para melhor resolvê-los. Sr. Márcio Tenório parabenizou Dr. Edson, atual Presidente da AMESSI e, 212 

em seguida informou que a administração do complexo hospitalar é pautada no diálogo, 213 

diferentemente do que era na época da administração Sollus. Disse que criaram dentro do hospital o 214 

Colegiado de médicos, com reuniões quinzenais, na sala de reuniões da administração, coordenado 215 

pelo diretor técnico, na qual as prioridades são discutidas e definidas mediante gestão participativa. 216 

Quanto ao Dr. Luiz Teruo, tentou contato diversas vezes e não teve retorno. Quanto ao informado 217 

pela Sra. Cidinha quanto às ambulâncias para levar pacientes para Santos, Campinas e São Paulo 218 

aconteceram inúmeras vezes, tornando o custo muito alto. Questionado pela Dra. Glauci, se houve 219 

chamado ao Dr. Glauco antes de providenciarem a transferência dos pacientes para outro município, 220 

respondeu que algumas vezes sim e outras não. Em seguida efetuou a leitura de relatos do Serviço 221 

Social documentando a impossibilidade do Dr. Glauco quando da necessidade de atendimento em 222 

oftalmologia. Informou que a administração do HCSS é auxiliada pelo Dr. Barboni, Sr. Juliano Barreto, 223 

Sr. Serginho e Dr. Arquimedes. Disse que dentro do planejamento estratégico, objetivando tornar o 224 

Hospital auto-sustentável, além da contratação da Dra. Roberta, pretendem providenciar outros 225 

serviços, como a neurocirurgia, ampliação da fisioterapia e reforma de todo Centro de Especialidades. 226 

Informou que enviou um ofício ao COMUS e Gabinete do Secretário da Saúde referente ao pleito de 227 

salário dos profissionais médicos. Disse que algumas equipes médicas estão fazendo greve, levando-228 

o a ter que fazer boletim de ocorrência, considerando a responsabilidade que poderá recair sobre sua 229 

administração. Disse que após conversa com Dra. Glauci, Dr. Glauco, juntamente com Dr. Barboni e 230 

Dr. Arquimedes, fez levantamento com Sr. Teco sobre a demanda de cirurgias oftalmológicas, sendo 231 

repassado ao Dr. Glauco que apresentou uma proposta com valor acima do orçamento vigente do 232 

Hospital. Dr. Glauco esclareceu que o Hospital fez o seguinte acordo com a Dra. Roberta, atenderá 233 

de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, com consultório fora do Hospital. Enquanto a Oftalmo LASER 234 

ofereceu atendimento dentro do Hospital, com toda estrutura de equipamentos, porém nos foi alegada 235 

a falta de verba e falta de espaço físico. Logo em seguida surgiu a proposta de contratação dessa 236 

profissional por valor abaixo que as demais especialidades. Salientou que sempre ofereceu cobertura 237 

ao Hospital, disse que pode ter havido imprevisto em não encontrá-lo alguma vez, porém há de se 238 

considerar o teor do trabalho realizado anteriormente. Sr. Márcio Tenório questionado pela Sra. 239 

Silvia sobre o tipo de contratação da Dra. Roberta informou que ela não fará o mesmo trabalho 240 

desenvolvido pelo Dr. Glauco e o seu contrato foi feito como pessoa jurídica e que sua carga horária 241 

não é especifica, é de acordo com a necessidade do médico de plantão. Dr. Edson após conversar 242 

com Sr. Márcio Tenório e Dr. Glauco constatou que o Dr. Glauco oferecia a mesma cobertura 243 

oferecida pela Dra. Roberta. Em seguida, passou-se a palavra ao Dr. Arquimedes que concordou 244 

com a fala do Edson quanto à falta de diálogo entre as partes interessadas. Disse que o Diretor 245 

Clínico do Hospital conversou na administração sobre a iniciativa da administração e diretoria técnica, 246 

de contratar um médico oftalmologista para atender as urgências do Hospital. Nos 60 dias seguidos a 247 

esta conversa não houve nenhuma manifestação por parte do Dr. Luiz Teruo. Considerou que 248 

algumas situações demandam agilidade de ações e com todo respeito que tem em relação ao Dr. 249 
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Luiz Teruo, disse que ele não poderia ter se calado, para posteriormente vir a surpreender, como hoje 250 

com a emissão dessa carta, lida hoje, na qual consta o parecer da Comissão de Ética Médica 251 

impedindo a Dra. Roberta de trabalhar. Em seguida, considerou que a Comissão de Ética atua como 252 

“braço” do Conselho de Medicina dentro do Hospital, ao qual o diretor clínico e técnico está 253 

absolutamente sujeito. Manifestou repúdio referente ao parecer da Comissão de Ética, considerando 254 

que o mesmo teve uma visão unilateral, tornando-o enfraquecido. Disse que existe espaço para 255 

ambos profissionais e que esse momento marcará uma página ruim na história da saúde do 256 

município. Manifestou indignação com o Hospital por não ter manifestado respostas as suas 257 

demandas, situação constata no relato das Assistentes Sociais. Em seguida, disse que não deve ser 258 

imputada nenhuma responsabilidade ao Dr. Glauco por faltar aos chamados em urgências, disse que 259 

não possui nenhum vínculo formal com o Hospital. Explicou que existem algumas equipes no Hospital 260 

que trabalham em regime de plantão de corpo presente ou à distância, dependendo da demanda. E, 261 

em relação à especialidade de oftalmologia, disse que a demanda em urgência não é impactante a 262 

ponto de exigir uma escala de plantão. Dr. Edson esclareceu que o Corpo Clínico do Hospital rege 263 

todos os regimentos, com regras discutidas nos Conselhos Regional e Federal de Medicina e é 264 

acatado por qualquer órgão fiscalizador. Dessa forma, remetendo a fala do Dr. Barboni que 265 

questionou o número de pessoas representantes do referido Corpo Clinico, salientou ser inadmissível 266 

criar questões que possam enfraquecê-lo. Por último disse que a AMESSI está a disposição de todos. 267 

Dr. Glauco salientou que o valor pago para a Dra. Roberta é menor que o valor pago as demais 268 

especialidades que trabalham no regime semelhante ao dela. Sr. Puríssimo disse que é usuário 269 

deste hospital há 39 anos e este nunca foi corporativista, situação muito diferente da que está 270 

presenciando hoje nesta reunião. Disse ter conhecimento da tabela regida pelo SUS para 271 

atendimento médico, independente da especialidade e horas trabalhadas e acredita que todos os 272 

procedimentos estejam regidos por ela. Por último perguntou se existem profissionais ganhando 273 

acima da tabela. Dr. Edson explicou que quando não existe profissional especializado numa 274 

determinada região e todos os recursos já foram utilizados, faz-se um estudo de viabilidade, de valor 275 

de equipamentos e tenta-se manter o serviço no município, considerando que o custo ficará bem 276 

menor ao comparado às transferências do paciente para outras cidades. Explicou que é desta forma 277 

que o exame realizado pelos prestadores de serviço passa a ter um custo um pouco maior ao 278 

comparado ao da tabela do SUS. Disse que o SUS não possui uma tabela agradável para todos os 279 

serviços, fato que dificulta a vinda de profissionais para a região. Por último, explicou que não há 280 

cobrança em dobro e sim uma renda complementar pela cobertura do serviço. Dando continuidade, 281 

Sr. Puríssimo repudiou o comentário efetuado pelo Dr. Glauco sobre os contratos de gavetas, disse 282 

que esse tipo de comentário colocado de forma não esclarecedora é muito grave e quem mais sofre 283 

com essa situação são os usuários que ficam no aguardo dos agendamentos das consultas Sr. 284 

Márcio Tenório considerou que atualmente o hospital não possuiu recursos e nem consta do Plano 285 

Operativo do Hospital a manutenção dos serviços, porém se existir parceira da Secretaria da Saúde 286 

para. Sra. Ana Cristina considerou que o COMUS disponibilizou oportunidade para ambas as partes, 287 

objetivando propiciar oportunidade de esclarecimentos e resolutibilidade e regularização do serviço e 288 

assistência aos usuários. Agradeceu a presença de todos e solicitou a Administração do Hospital, 289 

Corpo Clínico e Técnico, Oftalmo LASER e AMESSI para retomada do assunto e possível 290 

entendimento para regularização do serviço em Oftalmologia. 291 

4- Assuntos Gerais: 292 

4.1- Esclarecimentos do Interventor a Comissão de Finanças – COFIN referente a Prestação e 293 

Contas do 3º Trimestre/11: 294 

Sra. Ana Cristina efetuou a leitura na integra do oficio 267/2011 – HCSS enviado pelo interventor 295 

referente aos esclarecimentos efetuados em resposta aos questionamentos feitos pela COFIN, com 296 

relação à Prestação de contas do 3º Trimestre/11. Por último, disponibilizou momento para 297 

esclarecimentos da plenária. Sra. Silvia Galhardo disse que discutirá as informações apresentadas 298 

com a COFIN e posteriormente emitirão um parecer. 299 
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4.2- Sra. Ana Cristina, apresentou o Decreto 5180/2011 que dispõe sobre a suplementação de 300 

dotação orçamentária conforme lei 2107/2010 assinado pelo Prefeito Ernane. Considerou que o 301 

Decreto se refere ao remanejamento de verba da Saúde no valor de R$ 5.208.980,00 para custeio de 302 

outra Secretaria. Manifestou descontentamento com o ocorrido, considerando as condições que se 303 

encontra o município nas questões referentes à Saúde. A Plenária decidiu pelos seguintes 304 

encaminhamentos: 1- Encaminhar ofício de repúdio e cobrança de esclarecimentos ao Executivo; 2- 305 

Encaminhar ofício ao Presidente e demais vereadores da Câmara, para adesão e investigação do 306 

informado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 307 

assinada pelos presentes. 308 

Ata elaborada                             por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 309 

responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sra. Ana Cristina Rocha Soares.      São 310 

Sebastião, 08 de novembro de 2011. 311 
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