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ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de março de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 197ª Ordinária, aprovada por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 5 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 6 

Ofícios Recebidos: Of. Circ. Nº 001/15 - CDQ-SUS; Of. 090/15 – SESAU (PC 3º QD-14); Of. 091/15 7 

– SESAU (PC 3º QD-14); Of.088/15 – SESAU (PC 3º QD-14); Of. 103/15 – SESAU (PC 3º QD-14); Of. 8 

029/2015 – DRSSXVII Taubaté sobre etapa regional da 7ª Conferência Nacional de Saúde; Of. 0124/15 9 

– SESAU encaminha ofício 18/15 – FSPSS.  Ofícios Expedidos COMUS: Of. 016/15 – ao Prefeito – 10 

PC 3º Qd-14; Of. 017/15 – ao Promotor de Justiça Dr. Alfredo (Caso Itatinga); Of. 018 e 019/15 – ao 11 

Secretário Urandy (solicitação de auditoria); Of. 020/15 ao Secretário Urandy (PC 1º Qd – 15).  12 

Resoluções do COMUS: Nº. 01/2015 – Prestação de Contas Parcial do Projeto Verão 2014; nº. 13 

02/2015 – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2014. Emails Recebidos: Enviado pelo  14 

Promotor Público sobre o Caso Itatinga no dia 26/02/15, 08 e 09/03/15 e Cris Lopes (referente 15 

passagem de ônibus).  16 

ORDEM DO DIA: 17 

1- Credenciamento da Unidade de Boraceia mudando de PACS para PSF e Credenciamento da 18 

Equipe Bucal - Boraceia; 19 

2- Atuais dificuldades do Serviço de Quimioterapia no Município; 20 

3- Apresentação da Atual Situação do Hospital Psiquiátrico Estadual de Referência no Serviço 21 

de Psiquiatria para o Município de São Sebastião (Hospital Chuí) e discussão de alternativas 22 

para novos convênios; 23 

4- Apresentação do Termo de Convênio nº. 001/2015 - Prefeitura Municipal de São Sebastião e 24 

Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus; 25 

5- Apresentação da Prestação de Contas Projeto Verão 2014 - Convênio nº 244/2014; 26 

6- Assuntos Gerais: 6.1- Eleição para dois representantes do COMUS para acompanhamento 27 

dos processos de reformas e construções realizadas na área da Saúde em apoio aos trabalhos 28 

da COFIN; 6.2- Alteração/remanejamento na composição do COMUS; 6.3- Convite aos 29 

Conselheiros (Usuário, Trabalhador e Governo) para reunião na Regional de Taubaté no dia 30 

12/03/15; 6.4- Incentivo a Contratualização do Hospital de Clínicas e 6.5- Presença do Sr. Carlos 31 

Aymar. 32 

Dr. Antonio deu início à reunião submetendo a proposta de pauta da Secretaria Executiva em votação, 33 

sendo decidido excluir os itens 4 e 6.2, com proposta de apresentação para a próxima ordinária. 34 

Proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 35 

1- Credenciamento da Unidade de Saúde de Boraceia: Dr. Antonio explicou que a Unidade de 36 

Boraceia é um PACS – Programa executado pelas as ações dos Agentes Comunitários de Saúde e 37 

acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor, sendo que as necessidades médicas são 38 

avaliadas por um médico (não fixo) na unidade, bem como atualmente um dentista dá suporte uma vez 39 

por semana. Explicou que houve um crescimento populacional no bairro de Boraceia que atualmente 40 

conta com uma população de 2129 habitantes e 752 famílias cadastradas, número este que justifica a 41 

composição de Equipe de Saúde da Família e credenciamento da unidade, segundo critérios do 42 

Ministério da Saúde. Em seguida lembrou que o credenciamento já está previsto no Plano Municipal de 43 

Saúde e Programação Anual de Saúde, bem como passou pela aprovação no COMUS. Por último 44 

informou que chamarão da lista do concurso os seguintes profissionais para compor a equipe fixa do 45 

PSF: um médico, um dentista e um profissional de enfermagem, para trabalhar na jornada de 40 horas 46 

semanais, e em seguida discorreu sobre o passo a passo dos trâmites para o credenciamento. 47 

Disponibilizado o momento para esclarecimentos, Sra. Dirceia perguntou se as unidades serão 48 

credenciadas em prédio próprio. Dr. Antonio respondeu que a unidade de Boraceia sim, porém as 49 

demais unidades dependerão de estudo para desapropriação, ampliação de unidades existentes ou 50 
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locação. Não havendo mais dúvidas, Dr. Antonio colocou em votação da plenária, sendo o 51 

credenciamento aprovado por unanimidade.  52 

2- Atuais dificuldades do Serviço de Quimioterapia no Município: Dr. Marcos Salvador Informou 53 

que o serviço de quimioterapia prestado por São Sebastião faz parte de um convênio firmado entre o 54 

Hospital de São Sebastião e Hospital São Francisco de Jacareí. Porém apesar da existência deste 55 

serviço, o Município enfrenta dificuldades de acesso ao serviço de Oncologia prestado pelo principal 56 

hospital de referência neste serviço para São Sebastião. Informou que Jacareí sinalizou um “estouro” de 57 

teto financeiro anual no valor de R$ 3.000.000,00 para custear o tratamento dos sete Municípios do 58 

Vale e que depois desse estudo decidiram reduzir o número de entrada de pacientes de primeira 59 

consulta. Desde então, informou que São Sebastião enfrenta dificuldades de acesso para utilização do 60 

serviço e início de tratamento para os pacientes diagnosticados com câncer (média de 4 meses para 61 

realização da 1ª consulta). Salientou que todos os Municípios do Vale também enfrentam esta mesma 62 

dificuldade. Sra. Cidinha informou que para o Hospital de São Sebastião credenciar um serviço de 63 

oncologia precisaria realizar quatro tipos de cirurgias, sendo elas: cirurgias de mama, ginecológicas, 64 

urológicas e digestivas, totalizando um número de 650 cirurgias ao ano, além da manutenção do serviço 65 

de quimioterapia. Em seguida, considerou que o Hospital, neste momento, não apresenta capacidade 66 

instalada para desenvolvimento do serviço. Informou que segundo relatos do Ministério da Saúde na 67 

última reunião que participou, os serviços são mal utilizados, sobrecarregados e alguns apresentam a 68 

conta de forma inadequada. Por conta disso existe uma proposta de organização do serviço, 69 

objetivando o conhecimento do que cada serviço pode oferecer. Dr. Marcos citou a existência do 70 

serviço prestado pela Rede Hebe Camargo, porém considera que esta já apresenta uma fila de espera, 71 

pois atende todo o Estado. Dando continuidade, Sra. Cidinha, lembrou que antes da redução de 72 

consultas proposta por Jacareí, São Sebastião tinha uma demanda de fluxo de atendimento aberta, 73 

sendo este paciente custeado pelo Município de Jacareí. Esclareceu a Plenária que a porta de entrada 74 

para os Municípios vizinhos ao serviço de oncologia em Jacareí era realizada por São Sebastião, além 75 

de Natividade da Serra (Caraguá), que também entrava pelo nosso Município. Ressaltou que existe 76 

uma parceria antiga e harmoniosa de São Sebastião com o Município de Jacareí durante todos esses 77 

anos, porém Jacareí constatou a necessidade de organização e saneamento do serviço, retomando a 78 

autonomia no gerenciamento referente à entrada de pacientes.  Por último, informou que amanhã 79 

haverá reunião da DRS com Jacareí e os Municípios vizinhos, objetivando a revisão da tabela de custo 80 

de Jacareí. Sra. Dinalva perguntou até onde o Ministério tem responsabilidades sobre esta situação e 81 

de que forma a demanda de atendimentos dos Municípios influenciaram no credenciamento do Hospital 82 

de Jacareí. Dr. Marcos informou que a demanda de atendimentos aumentou com o passar dos anos 83 

devido ao aumento de diagnóstico precoce da doença, além das tabelas se apresentarem defasadas 84 

para o custo do Hospital, porém, no momento, não há sinalização de dinheiro novo. Sra. Cidinha 85 

explicou que o referido dinheiro novo entrará nos serviços novos, os Centros e Unidades de Alta 86 

Complexidade em Oncologia, UNACON e CACON, sendo discutida ainda de quem será a 87 

responsabilidade pelo diagnóstico. Concluindo, informou que existem várias frentes voltadas para a 88 

melhor solução da situação vivida pela região, em seguida citou-as: frente técnica (com envolvimento da 89 

SESAU), frente parlamentar (deputados), Realização de Congresso e Carta assinada pelos 39 90 

Secretários Municipais da região para ser entregue ao Secretário e Ministro da Saúde em reunião a ser 91 

realizada no próximo dia 18/03/15.  Explicou que essa mobilização tem como objetivo a liberação de um 92 

aporte financeiro, financiamento, termo aditivo ou até mesmo um aumento do teto financeiro de Jacareí. 93 

Solicitou apoio do COMUS no sentido de divulgar a população a verdadeira situação, pois o Município 94 

não detém o poder de resolver esta situação sozinho. Por último solicitou união de forças. Dr. Antonio 95 

solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade do serviço de quimioterapia no Hospital Regional do 96 

Litoral Norte. Sra. Cidinha explicou que o Hospital servirá de referência para a entrada de serviços de 97 

traumatologia, neurologia, ortopedia e oncologia com realização de quimioterapia e sua perspectiva de 98 

inauguração é de 2 a 3 anos. Sr. Puríssimo considerou que, independente, das propostas 99 

apresentadas pelas esferas de governo, o panorama atual oferece riscos e prejuízos ao tratamento do 100 

paciente.  Em seguida, solicitou um posicionamento mais firme e direcionado, pois considera que é 101 

dever do Estado manter e promover o tratamento do paciente. Sra. Cidinha efetuou a leitura do ofício 102 
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resposta de Jacareí ao Município de São Sebastião e em seguida explicou que Jacareí não cortou o 103 

acesso e sim reduziu o número de vagas de paciente de primeira consulta devido à questão financeira. 104 

Informou que todo o trâmite referente a esta situação está sendo acompanhado pelo Ministério da 105 

Saúde. Conselheira Rogéria perguntou qual deverá ser a postura adotada pela família, pois sua mãe 106 

se encontra na fila de espera para iniciar tratamento oncológico. Sra. Cidinha sugeriu informar ao 107 

Ministério Público. Dr. Antonio considerou que a postura da Sra. Rogéria impactará nos 108 

encaminhamentos paralelos efetuados pelo COMUS.  Em seguida disponibilizou o momento para 109 

deliberação da plenária, ficando decidido pelos encaminhamentos do COMUS aos seguintes órgãos: 110 

DRS Taubaté, Conselho Estadual e Nacional, COSEMS – Conselhos de Secretarias Municipais de 111 

Saúde e Procuradoria da República de Caraguatatuba. Encaminhamentos aprovados por 112 

unanimidade pela plenária. Na sequência, Dr. Antonio informou que São Sebastião apresenta um 113 

percentual de 41% de absentismo de todos os encaminhamentos efetuados ao AME – Ambulatório 114 

Médico de Especialidades e que o Município será auditado para conhecer o real motivo do absentismo.  115 

3- Apresentação da Atual Situação do Hospital Psiquiátrico Estadual de Referência no Serviço de 116 

Psiquiatria para o Município de São Sebastião (Hospital Chuí) e discussão de alternativas para 117 

novos convênios: Dr. Marcos Salvador considerou que ainda existe no Brasil uma política muito difícil 118 

com relação às questões de Saúde Mental. Em seguida informou que os pacientes de São Sebastião 119 

eram encaminhados ao Instituto Chuí, por meio de convênio SUS, porém a partir do mês anterior, São 120 

José dos Campos encerrou o contrato com o Hospital Chuí e consequentemente todos os Municípios do 121 

Litoral e Vale do Paraíba ficaram sem referência. Dr. Ubirajara informou que ao final de 2014, o 122 

Hospital Chuí já havia sinalizado a paralisação de novas internações e que naquele momento São 123 

Sebastião apresentava 10 pacientes internados. Em decorrência desta situação foi realizada uma 124 

reunião com a DRS para definição da alocação dos referidos pacientes, ficando para decisão do 125 

Município as providências com relação aos 10 pacientes ainda internados. Dos dez pacientes, quatro 126 

foram reavaliados por uma equipe de profissionais, sendo remanejados para suas famílias com apoio 127 

dos CAPS. Quanto aos outros seis, eles não tinham condição de retornar para suas casas e assim 128 

negociaram estas vagas em caráter emergencial com a diretoria do Hospital Chuí, resultando o valor de 129 

R$ 7.900,00 por quinze dias pagos pelo Município de São Sebastião com perspectiva de ampliação 130 

desse período. Informou que no dia 17 de março haverá uma reunião e esta terá a participação de uma 131 

técnica do Ministério da Saúde e uma técnica da Secretaria do Estado da Saúde, objetivando verificar 132 

novas possibilidades de unidades de referência psiquiátrica para a região. Diante do informado, 133 

salientou que esta situação gerou insegurança ao Município, pois além dos pacientes que estão 134 

internados existem aqueles que estão aguardando a internação. Salientou que também estudam a 135 

possibilidade de contratação temporária direta do Município com o Hospital Chuí para internação dos 136 

pacientes durante os próximos meses até que o Estado apresente uma unidade de referência, além do 137 

levantamento de outros hospitais que venham manifestar interesse em participar de um processo 138 

licitatório, na qual se inclua o serviço ao paciente psiquiátrico e o dependente químico. Informou que 139 

existe também existe a possibilidade de contratação de uma Comunidade Terapêutica para os 140 

dependentes químicos. Concluindo, disse que apesar da situação ser preocupante, ela está sob 141 

controle.   142 

4- Apresentação do Termo de Convênio nº. 001/2015 - Prefeitura Municipal de São Sebastião e 143 

Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus (cópia anexa): Dr. Marcos Salvador informou que o 144 

seu objetivo atual é trazer todas as políticas públicas de saúde e ações da Secretaria da Saúde - 145 

SESAU para serem discutidas com o Conselho Municipal de Saúde. Em seguida informou que o novo 146 

Convênio com o Hospital será apresentado na próxima ordinária do COMUS em decorrência de uma 147 

alteração na rubrica orçamentária. Salientou que o grande objetivo é a busca de recursos para a 148 

subvenção preparando-o para devolução a Irmandade, se ela assim o quiser. 149 

5- Apresentação da Prestação de Contas Projeto Verão 2014 – Convênio nº 244/2014: Sr. Ari, 150 

representante do Fundo Municipal, lembrou que a Sra. Fabiani já efetuou a Prestação de Contas Parcial 151 

do Convênio em tela em plenária anterior do COMUS. Em seguida discorreu sobre o valor total do 152 

Recurso do Convênio, aplicação financeira e total de receitas, sendo devolvido o valor residual de R$ 153 

271,21. Dr. Antonio colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade.  154 
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6- Assuntos Gerais: 155 

6.1- Eleição para dois representantes do COMUS para acompanhamento dos processos de 156 

reformas e construções realizadas na área da Saúde em apoio aos trabalhos da COFIN: Dra. 157 

Tania explicou que esta Comissão atuará como uma subcomissão da COFIN, objetivando o 158 

acompanhamento das obras e reformas por meio da realização de visitas e produção de relatórios. Em 159 

seguida, Dr. Antonio disponibilizou o momento para as manifestações, apresentando-se como 160 

representante da Costa Sul a Conselheira Dirceia. Não havendo mais interessados, Dr. Antonio 161 

sugeriu que este item também seja discutido na próxima reunião e caso haja interessados, estes 162 

poderão se manifestar por email também. Por último, Dra. Tania sugeriu que o COMUS solicite apoio à 163 

Secretaria da Saúde quanto à disponibilização de um arquiteto da Prefeitura para apoiar o trabalho 164 

proposto. Dr. Antonio informou que emitirá um ofício ao Secretário da Saúde informando o solicitado.  165 

6.2- Alteração/remanejamento na composição do COMUS: Dr. Antonio explicou que este item 166 

ficará para discussão na próxima ordinária considerando a relevância do assunto e necessidade de 167 

discussões com a Secretaria Executiva. Dra. Tania lembrou que com a saída da Conselheira Rita de 168 

Cássia da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde existe a necessidade de 169 

substituição de membro. Dr. Antonio expôs que há necessidade de alteração de alguns representantes 170 

de algumas entidades para não comprometer a paridade de usuários puros. Alegou que essa 171 

providência não foi tomada ainda em virtude da dificuldade de trocar membros no período dedicado aos 172 

trabalhos de prestações de contas, mas que no momento é necessária a regularização. Quanto às 173 

decisões já tomadas, alegou que não houve comprometimento porque todas foram consensuadas. Por 174 

último, informou que todos os assuntos internos relacionados às Comissões do COMUS também serão 175 

retomados. 176 

6.3- Convite aos Conselheiros (Usuário, Trabalhador e Governo) para reunião na Regional de 177 

Taubaté no dia 12/03/15: Dr. Antonio lembrou que ao final deste ano será realizada a 15ª Conferência 178 

Nacional de Saúde e, em seguida informou que a DRS XVII de Taubaté convidou o COMUS para 179 

participação da etapa regional que acontecerá em reunião na cidade de Taubaté no próximo dia 12 de 180 

março, objetivando a organização das próximas etapas. Candidatou-se a conselheira Tania Regina 181 

Sarak. Sra. Ana Maria informou que segundo informações cedidas pelo Conselho Estadual de Saúde, 182 

os Conselhos Municipais também serão atualizados por meio das reuniões realizadas pelos 183 

Departamentos Regionais.  184 

6.4- Incentivo a Contratualização do Hospital de Clínicas de São Sebastião: Dr. Marcos informou 185 

que estarão solicitando um incentivo para a contratualização do Hospital, pois o Termo de parceira 186 

anterior não fornece mecanismos legais de repasse financeiro quando necessário. Sr. Puríssimo 187 

questionou se esse repasse será diluído em investimentos. Dr. Marcos explicou que esses 30% a mais 188 

não terá destinação, ele será utilizado tanto para investimentos quanto para custeios. Dr. Antonio 189 

considerou que às vezes o Estado envia verba carimbada, porém no caso da contratualização em 190 

pauta, o Ministério repassará sem vinculação e caberá a Secretaria da Saúde destinar como o recurso 191 

será utilizado. 192 

6.5- Presença do Senhor Carlos Aymar: Dr. Antonio destacou a presença do ex-conselheiro a 193 

reunião em pauta em reconhecimento pela brilhante participação e dedicação durante anos nas 194 

atividades deste Conselho.  195 

 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 196 

presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 197 

Pereira da Silva. São Sebastião, 10 de março de 2015. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE 198 

ASSINAM ESTA ATA. 199 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Marcos Salvador Mathias  

Sebastião Gonçalves de Santana  Rogéria dos Santos  

Silvia Rodrigues Gesser  João Augusto Siqueira  

Ubirajara Nascimento  Rosana Fleury Zerlotti  

Aliteia Nishikawa  Tania Regina Sarak  
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Marcelo Ferraz Coelho  Edson Cardin Nogueira   

Dinalva Menezes Castro Tavares  Dirceia Arruda de Oliveira  

Rita de Cássia do Nascimento Simioni  Tania Elizabete Pinheiro Lamarque  

Marcia Guimarães Correa da Silva   Carlos Puríssimo  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 200 
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