
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

 
 __________________________________ 

 

Ata da 189ª reunião ordinária COMUS  10 de junho de 2014   Página 1 de 8. 

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de junho de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura das atas: 188ª ordinária e 120ª extraordinária, aprovadas por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails 5 

recebidos, ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como 6 

correspondência geral destinada ao COMUS: 7 

Ofícios Expedidos: of. nº 044/2014 – Secr. Urandy; of. nº 045/2014 – Ilmo. Promotor Dr. Nathan; Of. nº 046, 8 

47, 48, 49, 50/2014 – Diretor Administrativo SESAU; of. nº 051/2014 – Secr. Urandy, of. sem número: Sra. Ana 9 

Maria Assis Leite dos Santos.   10 

Ofícios Recebidos: of. nº 245/2014 – Secr. Urandy; of. nº 094/2014- Dra. Marcia Saavedra de Souza 11 

DVS/DVE; of. nº 261/14 – Secr. Urandy; of. sem número – Sr. Carlos Puríssimo; of. nº 79/2014 – Intervenção 12 

HCSS.   13 

Folha de Andamento: Resposta solicitação ouvidoria 204938; Resposta Of. 049,50/2014. COMUS, Relatório 14 

Final do PECA 2014.  15 

Resoluções: nº 17/2014 aprovação prestação de contas do 1º Quadrimestre/2014, ficando pendentes de 16 

análise os itens mencionados na ata da respectiva reunião, conforme anexo I, parte integrante desta Resolução. 17 

nº 18/2014 Recomendar à Secretaria da Fazenda que o fechamento dos dados contábeis ocorra até o dia 15 do 18 

mês posterior ao fechamento de cada quadrimestre, a saber, maio, setembro e janeiro. 19 

Decreto Municipal: Nomeação de Interventor no Hospital de Clinicas de São Sebastião Sr. Marcelo Antunes 20 

de Camargo.  21 

ORDEM DO DIA:  22 

1- Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC; 23 

2- Relatórios Estatísticos do Complexo Hospitalar de São Sebastião; 24 

3- Apresentação Oficial do novo Interventor e Administrador do Hospital de Clínicas de São 25 

Sebastião. 26 

1- Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC: 27 

Dr. Antonio deu início à reunião justificando que, caso seja necessário, precisará se ausentar após 28 

explanação do Termo de Ajuste de Conduta - TAC porque está elaborando os documentos 29 

referentes à implantação da Fundação de Saúde, ficando a Secretaria Executiva do COMUS 30 

responsável pela continuidade da reunião. Sra. Dinalva perguntou quando haverá reunião do 31 

Conselho Curador da Fundação de Saúde. Dr. Antonio disse que a reunião do Conselho Curador 32 

terá periodicidade mensal e justificou que não houve reunião nesses últimos dois meses devido aos 33 

preparativos do Concurso da Fundação. Informou que na próxima reunião do Conselho Curador 34 

definirá o calendário de reuniões. Dra. Tânia disse que faz parte da Comissão do Plano Municipal e 35 

questionou se as propostas que estão no relatório final da Conferência Municipal de Saúde já foram 36 

homologadas pelo Sr. Prefeito. Dr. Antonio respondeu que já foram homologadas no Plano 37 

Municipal e no Relatório de Gestão Anual - RAG. Explicou que o referido TAC é um acordo firmado 38 

entre Ministério Público Prefeitura Municipal de São Sebastião, iniciado a partir da denúncia da Sra. 39 

Ana Cristina em 2011, na época conselheira, gerando um Inquérito Civil no Ministério Público. Com 40 

a vinda do novo promotor o processo foi retomado, sendo convocados o COMUS e Secretaria da 41 

Saúde para uma nova auditoria em conjunto e verificação da permanência das inconformidades. 42 

Daí a realização de uma auditoria conjunta, AUDISUS, COMUS e Vigilância Sanitária Municipal e 43 

Estadual com emissão de relatório. Informou que indicou em seu lugar para acompanhamento 44 

desse processo a Dra. Marcia por ser representante do segmento Usuários, ficando a sua 45 

representatividade como Secretário Adjunto da Secretaria da Saúde. Considerando que algumas 46 

denúncias eram muito genéricas, optaram pela Auditoria conjunta com as esferas já citadas 47 

anteriormente e emissão de relatório. Desculpou-se por não ter enviado previamente o TAC ao 48 

COMUS considerando que a leitura sem explicação poderia gerar questionamentos quanto aos 49 
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procedimentos. Explicou que a forma de executá-lo foi planejada junto com o MP e em seguida se 50 

comprometeu em enviá-lo aos conselheiros por e-mail. Quanto à nova sistemática de trabalho, ela 51 

deverá ter planejamento, considerando que o TAC prevê prazo e metas. Explicou que o TAC tem 52 

um poder de título executivo extrajudicial e, caso não se cumpra, o Promotor da justiça 53 

responsabilizará os responsáveis. Complementou que o acordo prevê a indicação de um 54 

responsável para cada processo administrativo e que a Secretaria da Saúde planejará a obra 55 

(reforma) e quem executará será a Secretaria de Obras, o setor de licitação licitará a obra e a 56 

Secretaria de Finanças fará o pagamento. Explicou que o Promotor exigiu abertura de processo 57 

individual para cada denúncia acatada, objetivando facilitar a identificação dos responsáveis pelo 58 

projeto, execução, pagamento e cumprimento dos prazos. Informou ainda que o COMUS tem uma 59 

comissão responsável pelo acompanhamento do Plano Municipal e que uma grande parte do 60 

cumprimento do TAC está contida nele. Informou que no final do ano passado a Secretaria da 61 

Saúde concluiu o Plano Municipal de Saúde, com aprovação da plenária do COMUS e inserção no 62 

Inquérito Civil do Promotor. Salientou que o cumprimento do Plano Municipal implicará no 63 

cumprimento do TAC, resolvendo praticamente quase todos os problemas no decorrer dos quatro 64 

anos (2014/2017). Informou que a Sra. Margareth, Enfermeira responsável pela Coordenação de 65 

Unidades, abrirá todos os processos administrativos, sendo um deles específico para o Hospital de 66 

Clinicas de São Sebastião. Informou que os projetos contarão com o acompanhamento da 67 

Vigilância Sanitária na construção passo a passo dos projetos. Na sequência, efetuou a leitura de 68 

alguns trechos do TAC, destacando metas referentes ao Hospital. Informou que o TAC prevê que 69 

se crie ou disponibilize 300 leitos de hospitais até o ano de 2020, podendo estes estar 70 

descentralizados em outros hospitais, como por exemplo, o Hospital de Taubaté, considerando a 71 

Alta Complexidade. Salientou que o objetivo maior é a garantia dos leitos e não a criação deles e 72 

que atualmente existem aproximadamente 100 leitos. Considerou que a realização do concurso 73 

público para a Fundação solucionará parte do TAC com relação aos funcionários comissionados e 74 

funcionários contratados pela Lei 1027. Informou que o TAC tem um prazo de seis meses para 75 

apresentação dos projetos ao Promotor, respeitando o cronograma de previsão das ações e 76 

determinações do Ministério da Saúde com relação à execução das obras. Disse que o TAC prevê 77 

um prazo de 36 meses (teoricamente) para a execução dos projetos com exceção dos leitos 78 

hospitalares. Complementou que poderá haver prorrogação de prazo desde que justificada. 79 

Informou ainda que o TAC também prevê a informatização da Rede de Saúde e regularização dos 80 

prédios alugados para prédios próprios, com adequações da Vigilância Sanitária. Disse que o 81 

Senhor Prefeito gostou do proposto pelo TAC e que ele vislumbra a sua realização, porém 82 

considerou que algumas mudanças acontecerão gradativamente. Dr. Antonio informou que este 83 

pacto determina que todos os protocolos de trabalhos e procedimentos operacionais padrões sejam 84 

implantados e que os funcionários tenham treinamentos, objetivando a qualidade ao serviço 85 

prestado. Finalizou a apresentação, salientando a importância do cumprimento do Plano Municipal 86 

de Saúde considerando a sua importância frente ao pacto firmado entre o Município e Ministério 87 

Público. Por último, informou que Fundo Municipal de Saúde, por meio da apresentação da Sra. 88 

Jacqueline, às Prestações de Contas, fazem a apresentação de alguns projetos de reforma das 89 

unidades, atendendo a uma parte do preconizado no TAC. Sra. Dinalva considerou que 90 

praticamente tudo que está no TAC se reportará a Fundação de Saúde, em seguida, perguntou se 91 

o TAC será colocado em prática juntamente ao nascimento da Fundação. Dr. Antonio explicou que 92 

o TAC está praticamente todo referenciando à Fundação e que ela terá uma gestão autônoma, 93 

porém sob responsabilidade da Prefeitura, pois trata-se de uma administração indireta. Informou 94 

que a Fundação absorverá todas as unidades de ESF, tendo como prioridade inicial, além da 95 

gestão das unidades, a folha de pagamento e uma pequena parcela voltada para a questão 96 

administrativa. Concluiu que com planejamento a Fundação será independente e finalizou a 97 
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apresentação se colocando à disposição para esclarecimentos. Disse que assim que os projetos 98 

estiverem prontos, serão apresentados para conhecimento da plenária do COMUS. Sra. Dirceia 99 

perguntou quando será providenciada a reforma e uma boa higienização na Unidade do Pronto 100 

Socorro de Boiçucanga. Disse que em visita recente ao Pronto Socorro pode observar que existem 101 

problemas estruturais (pias de lavatórios quebradas, cadeiras furadas, etc.), em seguida questionou 102 

qual o prazo que as adequações sejam feitas. Dr. Antonio explicou que essas observações já 103 

constam do TAC e serão corrigidas nos projetos individuais por unidade. Disse que serão mais de 104 

30 projetos que junto com o departamento de Vigilância Sanitária serão analisados, sendo 105 

dispensado um olhar diferenciado para a necessidade de cada unidade. Em seguida, 106 

comprometeu-se em verificar o que pode ser corrigido de imediato diante das observações feitas 107 

pela Sra. Dirceia. Informou que o Pronto Atendimento de Boiçucanga será transferido para o prédio 108 

do futuro Hospital de Boiçucanga, conforme apresentado e aprovado em plenária anterior do 109 

COMUS.  Sra. Dinalva perguntou se a Fundação terá uma sede própria. Dr. Antonio respondeu 110 

que sim, porque a Fundação tem CNPJ próprio e a Secretaria de Saúde - SESAU não comporta a 111 

estrutura de funcionários. Explicou que o Secretário de Saúde terá o poder de gestão dentro do 112 

contrato e na fiscalização, porém a autonomia do gerenciamento será do Presidente da Fundação. 113 

Salientou que, segundo palavras da promotora, ela que ficará atenta aos atos da Fundação, 114 

fiscalizando esta autonomia de gerenciamento. Em seguida, ventilou a hipótese de a Fundação 115 

ficar nas dependências da Secretaria da Saúde pelo menos nesse primeiro mês. Dra. Tânia 116 

questionou se haverá funcionários cedidos da Prefeitura Municipal para Fundação de Saúde. Dr. 117 

Antonio disse que existe esta possibilidade, desde que haja interesse dos funcionários em 118 

migrarem para a Fundação e quando o mapeamento dessa intenção estiver concluído será 119 

apresentado ao Conselho Curador.  Sr. Puríssimo disse que a Fundação sempre teve como 120 

objetivo principal a dinâmica relativa a regularização da situação assistencial da saúde nas 121 

unidades da ESF, tendo como primeiro passo a elaboração e a realização do Concurso Público. 122 

Considerou que o concurso teve igualdade de participação e que a dinâmica no dia do concurso 123 

contou com a presença dos membros do COMUS no acompanhamento integral dentro e fora dos 124 

locais de prova.  Lembrou que o regime de contratação será Celetista e que este regime permite 125 

que a empresa, quando não está satisfeita com o trabalho, abra procedimentos/processos 126 

administrativos com apurações, podendo levar a dispensa do funcionário. Por último, chamou a 127 

atenção quanto à citação do Dr. Antonio com relação à garantia de leitos hospitalares, 128 

considerando a construção do Hospital Regional. Na sequência, Dr. Antonio se desculpou e se 129 

retirou conforme já havia informado no início da reunião, passando a condução da reunião aos 130 

membros da Secretaria Executiva do COMUS.     131 

2- Relatórios Estatístico do Complexo Hospitalar de São Sebastião – HCSS: Sr. Puríssimo 132 

informou que na reunião da apresentação da prestação de contas do 1º quadrimestre/2014 foi 133 

solicitado ao Secretário da Saúde que providenciasse a apresentação dos relatórios estáticos de 134 

atendimentos do Hospital. Em seguida, agradeceu a presença do Interventor Sr. Marcelo Camargo 135 

e Sr. Hamilton. Na sequência, passou a palavra ao representante do Hospital Sr. Hamilton W. 136 

Alonso que apresentou os dados estatísticos por setores do Complexo Hospitalar, Pronto 137 

Atendimento, Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga. Disse que o Complexo 138 

Hospitalar tem 95 leitos, distribuídos em oito alas de unidades de internação: Semi-Intensiva – 02 139 

leitos; UTI Adulto – 08 leitos, Particular e Convênios – 14 leitos; Cuidados com Recém Nascidos – 140 

03 leitos; Unidade de Clínica Pediátrica – 08 leitos; Unidade de Clínica Obstétrica – 16 leitos; 141 

Unidade de Clínica Cirúrgica - 18 leitos; Unidade de Clínica Médica – 26 leitos e Pré –Parto – 04 142 

leitos. Discorreu sobre número de internações por mês: Janeiro – 510; fevereiro – 487; março – 143 

530 e abril – 484, média de internações mês – 503 e média de internações dia - 17, informou ainda 144 

que o pico de atendimento de março é devido aos casos de dengue ou suspeita. Internações por 145 
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unidade no período: UTI Semi Intensiva – 16; UTI Adulto – 28; Particular e Convênios – 282; 146 

Cuidados com Recém Nascidos 43; Unidade Clínica Pediátrica – 126; Unidade de Clínica 147 

Obstétrica 532; Unidade de Clínica Cirúrgica – 323; Unidade de Clínica Médica – 66. Internações 148 

por Convênios:  outros Convênios – 71; UNIMED – 198; Saúde Bradesco – 29; Vale Saúde – 64; 149 

Particular – 30 e SUS – 1619 (entrada de mães para maternidade). Internações por 150 

Especialidades: Outras Especialidades – 268; Pediatria – 208; Otorrinolaringologista – 03; 151 

Ortopedia/Traumatologia – 123, Ginecologista/Obstetrícia – 681; Clínica Médica – 537; Cirurgia 152 

Geral – 191. Sr. Puríssimo. Observou que o número de ortopedia e traumatologia teve um 153 

aumento de atendimentos referente ao quadrimestre anterior. Sr. Hamilton informou que teve um 154 

pequeno aumento de atendimentos, porém não muito significativo e se justifica com o período da 155 

temporada de verão que aumenta o número de atendimentos ortopédicos. Discorreu sobre a 156 

porcentagem de dias de internação por paciente e considerou que este número está dentro da 157 

média, com exceção dos casos de UTI e Semi Intensiva que levam mais tempo de internação.  158 

Internações por Município: discorreu sobre o número de internações em outros municípios – 26; 159 

São Paulo – 08; Ubatuba – 15; Ilhabela - 45; Caraguatatuba – 165 e São Sebastião, lembrou que 160 

muitos pacientes de outros municípios informam endereços de São Sebastião com receio de não 161 

serem atendidos.  Internações por faixa Etária, média de permanência por unidade de internação 162 

no período e a taxa de ocupação geral/mês no período sendo a taxa de ocupação média global – 163 

80,7%. Discorreu sobre o número de Cirurgias realizadas: Grandes Cirurgias – 83; Média 164 

Cirurgia – 423; Pequenas Cirurgias – 314, total de cirurgias 820, média/mês – 205 cirurgias, 165 

média/dia – 07 cirurgias. Informou que 03 salas são do centro cirúrgico.  Discorreu sobre o 166 

número de internações por tipo de Cirurgia: Cirurgia de Emergência – 0; Cirurgia de Urgência – 167 

402; Cirurgias eletivas – 418. Discorreu sobre os Tipos de Partos: Partos Instrumentais – 04; 168 

Partos Cesárias – 188; Partos Normais – 281, média/mês partos por tipo – 118, média/dia de partos 169 

por tipo – 04. Observou que esse quadrimestre o indicador de números de partos normais foram 170 

maiores que os partos por cesárias o que é muito bom. Discorreu sobre partos por Convênios: 171 

outros convênios – 15; Saúde Internacional – 03; Vale Saúde – 17; UNIMED – 27; Particular – 05 e 172 

SUS – 406. Salientou que a maioria dos Partos são feitos pelo SUS e as gestantes tem preferência 173 

aos médicos do HCSS.  Discorreu sobre consultas por especialidade no Pronto Atendimento - 174 

HCSS: Outras especialidades – 550; Buco Maxilo – 04; Ortopedia – 136; Pediatria – 3162; Clínica 175 

Médica – 7266; Ginecologia/obstetrícia – 2579; Anestesiologia – 32; total de consultas no Pronto 176 

Atendimento – HCSS – 13729. Dra. Tânia perguntou quantos profissionais Buco Maxilo atendem 177 

no HCSS. Sr. Hamilton informou que são quatro profissionais. Sr. Klebson informou que o 178 

atendimento na especialidade de Buco Maxilo é à entrada de convênios e particulares. Na 179 

sequência, Discorreu sobre as Consultas por convênio no Pronto Atendimento do Hospital: 180 

Outros convênios – 4554; UNIMED – 6344; Saúde Internacional – 24; Petrobras – 325; Particular – 181 

170; SUS – 2312. Informou que os atendimentos SUS é entrada das gestantes na maternidade. 182 

Discorreu sobre as consultas por município no Pronto Atendimento do Hospital - HCSS mês 183 

no período: outros – 884; Ilhabela – 115; Ubatuba – 16; Caraguatatuba – 1394; São Sebastião 184 

11320. Sra. Dirceia perguntou se abrem ficha de atendimento nova quando o paciente que é 185 

atendido no Pronto Atendimento – PA de Boiçucanga precisa ser transferido para o Hospital de São 186 

Sebastião. Sr. Hamilton disse que abrem outra ficha porque quando o paciente vem por 187 

transferência é porque ele precisa de especialidade médica, gerando outro tipo de atendimento, 188 

além da possibilidade de mudança da modalidade SUS/Convênio e vice versa. Dando continuidade, 189 

Discorreu sobre o atendimento em Quimioterapia por município mês/no período: Ilhabela – 190 

108; Ubatuba – 107; Caraguatatuba – 426; São Sebastião – 211, total de atendimentos na 191 

quimioterapia 852, média/mês – 213 atendimentos, média/dia – 25 atendimentos, sendo 02 dias de 192 

quimioterapia por semana na quarta e na quinta-feira, na segunda, terça e sexta feira é feito um pré 193 
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e pós atendimento da quimioterapia, portanto têm atendimentos todos os dias da semana. 194 

Descreveu consultas na Quimioterapia por faixa Etária. Discorreu sobre as consultas no Pronto 195 

Socorro Central: Janeiro – 9269; Fevereiro – 8223; Março – 9838; Abril – 10557, total de consultas 196 

Pronto Socorro Central 37887, média/mês – 9472 consultas, média/dia – 316 consultas. Justificou o 197 

aumento de atendimentos em abril devido o surto de dengue, superando a temporada de verão. 198 

Dra. Tânia perguntou quantos consultórios médicos por período diurno/noturno funcionam no 199 

Pronto Socorro Central. Sr. Klebson informou que são cinco consultórios com cinco médicos 200 

atendendo no período diurno e quatro médicos atendendo no período noturno. Dra. Tânia 201 

perguntou entre os 05 médicos citados quantos são da especialidade em pediatria. Sr. Hamilton 202 

informou que são dois, porém não são estão em todos os plantões. Sra. Dinalva disse que para 203 

cada médico são 30 consultas/média por profissional. Dr. Edson Cardin explicou que depende do 204 

caso, às vezes, um paciente fica na sala de emergência até estabilizar, levando menos ou mais de 205 

3 a 5 horas, já em casos de acidente, às vezes, um médico não dá conta da necessidade de 206 

atendimento que o paciente precisa. Considerou que a porta de entrada de entrada de pronto 207 

socorro e o tempo de atendimento de cada médico é relativo. Dando continuidade, Sr. Hamilton 208 

discorreu sobre as consultas por município no Pronto Socorro Central: outros municípios – 209 

1593; Ilhabela – 220; Ubatuba – 41; Caraguatatuba – 5171; São Sebastião – 30862, observou 210 

novamente que muitos pacientes fornecem endereços de São Sebastião com medo de não ter 211 

atendimento médico e também o aumento é devido o surto de dengue. Discorreu sobre as 212 

consultas no Pronto Atendimento de Boiçucanga: Janeiro – 9302; Fevereiro – 6892; Março – 213 

9197; Abril – 9757, total de consultas Pronto Atendimento de Boiçucanga – 35148, média/mês – 214 

8787, média/dia – 293 consultas. Discorreu sobre as consultas por município no Pronto 215 

Atendimento de Boiçucanga: outros municípios – 1868; São Paulo – 1681; Santos – 134; 216 

Bertioga – 263; São Sebastião – 31202. Dra. Rosana esclareceu que esse número de 217 

atendimentos no PA de Boiçucanga é atípico, e o surto maior de dengue foi na Costa Sul. Dando 218 

continuidade, Sr. Hamilton disse que tem observado que o número de atendimentos de 219 

Boiçucanga está aumentando, chegando perto dos números de atendimentos do Pronto Socorro 220 

Central. Em seguida, Discorreu sobre a Agência Transfusional: Cipriopreciptado – 0; Plasma 221 

Fresco congelado – 55; Concentrado Plaquetas – 31, Hemácias Lavadas – 0; Concentrado de 222 

Hemácias – 385, total de bolsas respostas – 471, média/mês – 118 bolsas, média/dia – 04 bolsas, 223 

somando um total de 471 bolsas de sangue, média 118/mês. Fez um comparativo que em 2013 224 

tiveram o fornecimento de 1442 até o momento, média 120/mês e 2014 apresentam o fornecimento 225 

de 471 bolsas de sangue até o momento. Informou que o Litoral Norte não tem agência 226 

transfusional e quem fornece é o Hemonúcleo de Taubaté. Disse que não se pode fazer um 227 

estoque de bolsas no HCSS e que solicitam bolsas diariamente, conforme a demanda. Explicou 228 

como funciona as Campanhas de Sangue em São Sebastião, informou que no ano 2013 foram 229 

realizadas quatro campanhas e enfrentaram muita dificuldade para encontrar doadores, mesmo 230 

diante da divulgação, por meio de faixas e mídia local. Explicou que a primeira dificuldade 231 

encontrada foi referente ao Hemonúcleo, disse que eles não quebram protocolos e não estendem o 232 

horário da coleta. Informou que já existe um projeto na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJUR, 233 

aprovado pelo Secretário de Saúde, para Campanha da Carona Solidária, objetivando o transporte 234 

do doador interessado, além de outras campanhas que serão realizadas no Município. Dra. 235 

Rosana propôs para o Sr. Hamilton conversar com os administradores do Hemonúcleo, sugerindo 236 

que o Município colabore com a campanha, utilizando os profissionais técnicos para coleta do 237 

sangue em parceria com o Laboratório Itapema para processamento e transporte do sangue. Sr. 238 

Hamilton disse que fará o contato com os administradores do Hemonúcleo e dará o retorno ao 239 

COMUS. Dando continuidade, Sr. Hamilton discorreu sobre os Exames Laboratoriais 240 

Realizados: Pronto Atendimento de Boiçucanga – 13805; Pronto Socorro Central 24294; HCSS – 241 
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24249, total de exames realizados 62348, média/mês 15587, média/dia 519. Exames 242 

Laboratoriais realizados - Citopatologia: Outros convênios – 212; Ambulatório (Rede) – 1393; 243 

Pronto Atendimento de Boiçucanga – 0; Pronto Socorro Central – 0; HCSS – 08; Total de Exames 244 

realizados 1603, média/mês 403, média/dia 11 exames. Exames Laboratoriais Anatomia 245 

Antológica: outros convênios – 78, ambulatório (Rede) – 197; Pronto Atendimento de Boiçucanga 246 

– 0; Pronto Socorro Central – 0; HCSS – 266, total de exames realizados 541, média/mês - 135 247 

exames, média/dia – 04 exames. Discorreu sobre a Produção da Unidade de Processamento 248 

de Roupas: Janeiro – 17.537 Kg; Fevereiro – 15.720Kg; Março – 18.078 Kg; Abril – 17.980 Kg, 249 

total de Kg de roupas lavadas 69.315 kg média/mês 17.329 Kg média/dia 564 kg. Explicou que o 250 

processamento é feito por profissionais do HCSS e que o setor dispõe de equipamentos novos. Sr. 251 

Puríssimo disse que o custo operacional diminuiu consideravelmente com a saída da empresa 252 

HOSP LAV do Hospital. Discorreu sobre o Serviço de Nutrição Dietética Refeições Servidas 253 

para pacientes no HCSS: Informou que a Sra. Bianca é a nutricionista responsável pelo setor, em 254 

seguida discorreu sobre as dietas: Colação – 1423; Ceia -7140; Jantar – 6554; Lanche – 7067; 255 

Almoço 6845; Desjejum 7669. Total de Refeições servidas 36.698, média/mês – 9175, média/dia – 256 

306 refeições. Discorreu sobre as refeições servidas para acompanhantes no HCSS: Colação- 257 

03; Ceia – 387; Jantar – 1304; Lanche – 689; Almoço – 1364; Desjejum 1189. Total de Refeições 258 

servidas 4.936, média/mês 1234, média/dia – 41 refeições, observou que não são todos os 259 

acompanhantes que fazem a refeições. Discorreu sobre as refeições servidas por unidade de 260 

internação no Pronto Atendimento e HCSS: UTI – 1506; Semi Intensiva – 512; Particular e 261 

Convênios – 6470; Clínica Cirúrgica – 6412; Pronto Atendimento Maternidade – 458; Pré Parto – 262 

775; Maternidade – 6741, Clínica Médica – 12.305; Pediatria – 4118; P. A. Convênios – 318; 263 

Quimioterapia – 2019. Total de Refeições servidas – 41.634, média/mês 10.409, média/dia 347 264 

refeições. Discorreu sobre as refeições servidas para médicos no PA Boiçucanga, Pronto 265 

Socorro Central e HCSS: Janeiro – 1396, Fevereiro – 1025; Março – 768; Abril- 750. Total de 266 

Refeições 3.939, média/mês – 985, média/dia – 33 refeições. Informou que em Janeiro teve o 267 

projeto do PECA e o Projeto Verão. Discorreu sobre as refeições servidas no Pronto Socorro 268 

Central – Paciente: Colação – 0; Ceia – 2009; Jantar – 1740; Lanche (tarde) – 1831; Almoço – 269 

1706, Desjejum – 1709. Total de Refeições 8.995, média/mês 2249, média/dia 75. Refeições 270 

Servidas no Pronto Socorro Central Acompanhantes: Colação – 0; Ceia – 0; Jantar – 497; 271 

Lanche (tarde) – 0; Almoço – 475; Desjejum - 514. Total de Refeições – 1.486; média/mês – 372, 272 

média/dia – 12. Discorreu sobre as refeições servidas no Pronto Atendimento Boiçucanga – 273 

Paciente: Jantar – 749; Lanche (tarde) – 516; Almoço – 573; Desjejum – 529. Total de Refeições – 274 

2.367; média/mês – 592; média/dia – 18 refeições. Discorreu sobre as refeições servidas no 275 

Pronto Atendimento Boiçucanga – Acompanhante: Jantar – 161; Lanche (tarde) – 103; Almoço 276 

– 144; Desjejum – 103. Total de Refeições – 511, média/mês – 105, média/dia – 03 refeições. E, 277 

por último, Discorreu sobre a Pesquisa de Satisfação por Ala Hospitalar do usuário -média 76% 278 

satisfação e 24% insatisfação, apresentando o Sr. Ricardo como pessoa responsável pelo setor. Sr. 279 

Puríssimo perguntou se essa pesquisa corresponde ao básico tido como necessário no âmbito 280 

hospitalar. Sr. Klebson informou que o Sr. o Ricardo tem detalhamento da pesquisa por tipo de 281 

reclamações. Em seguida disponibilizou a palavra ao Sr. Ricardo que explicou que essa pesquisa 282 

foi elaborada junto com o projeto do Centro de Estudo Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão – CEALAG 283 

do Dr. Giovani. Informou que a pesquisa foi feita com o cálculo de porcentagem pelo programa 284 

Excel, sendo a maioria das reclamações, destacadas como estrutural e má conservação de 285 

mobiliários. Salientou que o mais importante numa pesquisa é o resultado final, na qual os dados 286 

coletados são utilizados mensalmente para atuação das correções e implantação de melhorias e 287 

adequações, objetivando não incorrer na mesma inconformidade. Considerou que a pesquisa é 288 

complexa devido a sua área de abrangência. Explicou que ela é aplicada no momento da alta dos 289 
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pacientes e nem sempre estes estão dispostos a preencher formulário na hora de ir para casa. 290 

Disse que o formato atual da pesquisa exige que se preencha pelo menos 30% das perguntas para 291 

sua contabilidade, porém o administrador atual do HCSS está analisando a implantação de um 292 

modelo mais sucinto e de fácil de entendimento. Dr. Edson perguntou se a pesquisa se estende 293 

aos acompanhantes, considerando que as reclamações têm origem neles. Sr. Ricardo disse que 294 

realmente o acompanhante observa mais do que o paciente que está em tratamento, porém existe 295 

trabalho diário realizado por um psicólogo, passando visita nos leitos, objetivando ouvi-los com 296 

relação ao seu bem estar durante a internação. Disse que quando tem uma reclamação os 297 

psicólogos registram-nas e encaminham aos setores competentes. Quando se trata de reclamação 298 

ao atendimento dos profissionais médicos encaminham a reclamação ao Coordenador, com 299 

posterior retorno ao paciente reclamante. Enfermeira Mariângela - Chefe da Enfermagem do 300 

HCSS complementou a fala Dr. Edson dizendo que a maioria das reclamações parte do 301 

acompanhante que, muitas vezes requer uma cama para dormir e até refeição. Explicou que a 302 

negativa diante do solicitado gera um descontentamento, principalmente do acompanhante, pessoa 303 

geralmente responsável pelo preenchimento da pesquisa. Sr. Ricardo discorreu sobre o esboço do 304 

modelo de pesquisa a ser implantado no prazo de aproximadamente três meses. Sra. Dirceia 305 

parabenizou a equipe da UTI do Hospital, segundo elogios de uma paciente moradora do bairro de 306 

Paúba, durante o período de internação. Em seguida fez questionamentos ao Departamento de 307 

Vigilância sobre a dengue com relação ao aumento dos casos de dengue. Perguntou se estão com 308 

falta de agentes considerando que atualmente não tem observado o trabalho desses profissionais 309 

no bairro. Por último, solicitou por escrito, relação nominal dos agentes e suas respectivas lotações. 310 

Sra. Dinalva informou que é representante dos usuários e na pesquisa de satisfação de 311 

atendimento no Hospital não consta o espaço de reclamação da falta de medicação e insumos. Em 312 

seguida sugeriu a inclusão desses itens ao novo modelo de pesquisa, considerando que já ouviu 313 

reclamações relacionadas aos itens citados. Sr. Ricardo informou que o documento apresentado é 314 

apenas um modelo que está em construção e que acatará as sugestões apresentadas. Sra. Marcia 315 

informou que o Sr. Ricardo - coordenador do SACH já está providenciando a oferta de vídeos 316 

educativos na recepção do Pronto Socorro Central e HCSS e Pronto Atendimento de Boiçucanga. 317 

Disse que o Sr. Ricardo e a Dra. Eliete da ouvidoria estão trabalhando juntos e que a parceria está 318 

sendo positiva. Em seguida, considerou que os Conselheiros devem orientar o usuário a respeito 319 

da utilização dos serviços do SACH e Ouvidoria da SESAU. Dr. Edson considerou que muitas das 320 

reclamações são geradas devido à falta de informação. Dra. Marcia salientou que a implantação de 321 

protocolos de atendimentos evitará este tipo de ocorrências. Sra. Dinalva disse que os vídeos 322 

educativos contribuirão como ferramenta de informação, ao mesmo tempo em que os vídeos 323 

explicativos sanarão 90% das dúvidas dos usuários. Sra. Marcia discorreu sobre o trabalho 324 

realizado pelo Grupo de trabalho do COMUS “Exercendo a Cidadania”, no qual informam a 325 

comunidade em visitas às unidades de saúde sobre como utilizar as ferramentas que o sistema de 326 

Saúde oferece. Lembrou que a reestruturação dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’s 327 

contribuirá, principalmente, com relação a orientações de utilização do ESF como atendimento de 328 

prevenção. Esgotados todos os esclarecimentos, Sr. Hamilton agradeceu e finalizou a 329 

apresentação. Enfermeira Marcia Saavedra informou que o Município está vivendo um período de 330 

epidemia de dengue e que o número de funcionários atual não atende a demanda advinda dos 331 

atendimentos gerados pelo surto da dengue. Informou que estão priorizando os casos positivos, em 332 

seguida, informou que 50% dos casos de dengue possuem resolução dentro das residências, isto 333 

é, são casos que poderiam ser evitados, caso a população assumisse suas responsabilidades 334 

quanto à limpeza dos quintais e reservatórios de plantas. Salientou que sozinhos não 335 

conseguiremos combater a dengue, pois somente com o apoio da população na causa baixaremos 336 

este índice. Em seguida, informou o surgimento de um vírus novo, denominado como 337 
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CHIKUNGUNYA, disse que ele já foi introduzido no Brasil por meio de 15 pessoas que estiveram 338 

visitando o Haiti. Informou que quando eles retornaram, logo em seguida, apresentaram os 339 

sintomas específicos para a referida doença e que dessas quinze 15 pessoas, cinco casos já foram 340 

confirmados e desses cinco casos, um se refere a um militar residente em Taubaté, cidade que 341 

também vive um período de epidemia de dengue. Explicou que esse novo vírus é transmitido pelo 342 

mosquito Aedes Aegypti (o mesmo da dengue) e também pelo pernilongo Aedes Albopictus 343 

(também presente no litoral). Diante do informado, concluiu que devemos redobrar os cuidados, 344 

orientado e envolvendo a população no combate a proliferação das larvas. Quanto ao 345 

questionamento da Sra. Dirceia, com relação ao número de agentes, sugeriu solicitar ao Dr. Elias. 346 

Sr. Puríssimo disponibilizou a palavra ao novo interventor – Sr. Marcelo e ao novo administrador 347 

do Hospital – Sr. Klebson para apresentação ao aos conselheiros que ainda não os conhecem. Sr. 348 

Marcelo Camargo apresentou-se como o novo Interventor do Hospital e informou que recebeu um 349 

oficio do COMUS solicitando a apresentação do Plano de Trabalho. Explicou que precisa de um 350 

prazo maior para atender a referida solicitação considerando que faz duas semanas que assumiu o 351 

Complexo Hospitalar. Disse que assim que o documento estiver pronto encaminhará para 352 

apreciação e apresentação ao COMUS. Em seguida, informou que quando assumiu o Hospital, 353 

pode observar que ele possui profissionais excelentes e dedicados com o serviço e, em seguida 354 

colocou-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas que surgirem no âmbito do Complexo 355 

Hospitalar. Sr. Klebson disse que é formado em gestão hospitalar e trabalhou 19 anos pelo 356 

Hospital São Camilo, sendo convidado a trabalhar no HCSS. Informou que, primeiramente, estão 357 

fazendo um diagnóstico situacional do complexo hospitalar para posteriores tomadas de decisões. 358 

Salientou que será necessário o apoio e movimento positivo e propositivo de todos, considerando 359 

nem todo mundo entenderá certas tomadas de atitude, pois disse que não existe mágica e sim 360 

trabalho que exige organização. Por último, solicitou observação do antes e depois da 361 

administração conjunta com o Sr. Marcelo Antunes em termos de gestão. Disse que as mudanças 362 

serão voltadas para a melhoria do serviço. Não havendo mais questionamentos, Sr. Puríssimo 363 

agradeceu a presença da equipe representante do HCSS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a 364 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes.  365 

Ata elaborada por                                                              Mirane Souza de Freitas e presidida pela Dr. Antonio 366 

Carlos Nisoli P. da Silva.     367 

São Sebastião, 10 de junho de 2014. 368 
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