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ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de março de 2016, em segunda chamada às 16.20.  3 

A) Leitura da ata: 207ª Reunião Ordinária, 208ª Ordinária e 129ª Extraordinária, todas aprovadas 4 

por unanimidade.   5 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: Ofícios 6 

Recebidos:  7 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Ofícios Expedidos COMUS: of. 010/2016 – a 8 

SESAU ref. solicitações COFIN; of. 011/2016 – ao HCSS ref. solicitações COFIN; Ofícios Recebidos: of. 9 

122/16 – SESAU – alteração das datas das reuniões para apresentação da Prestação de Contas – 1º QD-2016; 10 

Resoluções do COMUS: nº 03/2016 – Prestação de Contas FSPSS - 3º Qd/2014; nº 04/2016 – Prestação de 11 

Contas FSPSS - 1º Qd-2015, nº 05/2016 – Prestação de Contas FSPSS - 2º Qd-2015, nº 06/2016 – Prestação 12 

de Contas FSPSS - 3º Qd-2015.   13 

ORDEM DO DIA:   14 

1- Apresentação da Programação Anula de Saúde – PAS 2016; 15 

2- Movimento para fortalecimento do Serviço de Oncologia no Litoral Norte; 16 

3- Assuntos Gerais.  17 

Dr. Antonio deu início à reunião às 16h e 20m, em segunda chamada, momento no qual foi 18 

constatada a falta de quorum. Disse que será definida uma nova data para apresentação dos 19 

respectivos itens de pauta. Em seguida, informou que houve a inclusão do Sr. Barboni no COMUS e 20 

na COFIN em substituição ao Sr. Sebastião Gonçalves de Santana (Macalé) conforme e-mail enviado 21 

aos Conselheiros no dia 19 de fevereiro/16 e ata da 285ª da COFIN realizada no dia 23/02/16. 22 

Ratificou a data de 12 de abril, reunião ordinária do COMUS, destinada para realização do Processo 23 

Eleitoral do COMUS, biênio 2016/2017. Reforçou a data para finalização das entregas das inscrições, 24 

dia 31 de março de 2016. Na sequência, informou que foi procurado no COMUS por um grupo de 25 

pessoas que apresentaram dificuldades para o acesso ao serviço de oncologia em várias “portas” de 26 

unidades subsidiadas pelo Estado. Disse que já conversou com o Secretário da Saúde que o apoiou 27 

na proposta do referido movimento. Explicou que o Movimento visa o fortalecimento do Serviço em 28 

Oncologia com envolvimento dos quatro Municípios: Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e São 29 

Sebastião. E que o movimento tem como principal objetivo o acesso imediato ao serviço, não 30 

importando o local a ser destinado para este fim. Sra. Cidinha, SESAU, informou que o Serviço de 31 

Oncologia já foi pactuado para nossa região e terá como referência o Hospital Regional do Litoral 32 

Norte, no caso em Caraguatatuba. Explicou que este serviço entrará na Rede de Cuidados de 33 

Pessoas com Câncer. Informou que atualmente o Hospital de referência para São Sebastião é o 34 

Hospital São Francisco em Jacareí, porém este vem apresentando déficit financeiro para arcar com as 35 

despesas oriundas de pacientes de outros municípios. Diante da defasagem financeira a Prefeitura de 36 

Jacareí reorganizou a linha de acesso para casos novos, fato que promoveu um grande impacto a 37 

todos os municípios assistidos pelo Hospital de Jacareí. Explicou que apesar da realização de 38 

quimioterapia ser feita no Hospital de São Sebastião, a porta de entrada do serviço é em Jacareí. 39 

Considerou que muitas vezes fazemos o movimento equivocado pela falta de conhecimento do fluxo 40 

do serviço. Ratificou a existência de um plano de trabalho completo aprovado para implantação do 41 

serviço em São Sebastião. Quanto ao acesso ao serviço em Jacareí, disse que ele esbarra na questão 42 

financeira, porém já existe planejamento envolvendo a Rede de Cuidados para pacientes com câncer, 43 

Municípios do Litoral Norte, Ministério da Saúde e Ministério Público. Dr. Antonio considerou que 44 

independente dos movimentos existentes, a situação atual requer urgência, pois pode acompanhar o 45 

caso de uma família que necessitou de cirurgia oncológica e para consegui-la teve que entrar com 46 

ação judicial. Salientou que pretende dar início ao movimento pelo mesmo fórum de discussão e caso 47 

haja impedimento para iniciá-lo junto ao Estado, iniciará um movimento paralelo. Em seguida, 48 

argumentou que a falta de acesso está promovendo um caos na vida das pessoas que necessitam do 49 

serviço e que endossa a causa porque antes de ser representante de entidades é usuário. Concluindo, 50 

salientou que o movimento pretendido não visa polemizar e sim encontrar meios para que as portas 51 

estejam abertas aos pacientes carentes de tratamento em oncologia. Sra. Dinalva disse ser 52 

lamentável esse tipo de situação. Sra. Ana Amélia citou as dificuldades também vividas por outra 53 
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família para conseguir acesso ao tratamento no Hospital de Jacareí. Dr. Antonio encerrou a reunião 54 

por falta de quorum.  55 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 56 

presentes. Ata elaborada por         Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli 57 

P. da Silva.                                                       Sebastião, 08 de março de 2016.  58 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 59 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Gustavo Barboni de Freitas  

Rogéria dos Santos  Débora Aparecida Teixeira Torres  

João Augusto Siqueira  Ubirajara Nascimento   

Dinalva Menezes Castro Tavares  Dirceia Arruda de Oliveira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 60 
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