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ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de março de 2020. Início às 15h e 17m – em 2ª chamada e término às 16 e 45m. 3 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 257ª – (Ducentésima Quinquagésima 4 

Sétima) Reunião Ordinária realizada no dia 11/02/20 e da 158ª – (Centésima Quinquagésima 5 

Oitava) Reunião Extraordinária realizada no dia 18/02/20: aprovadas por unanimidade. 6 

Observação: A ata 159ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 03/03/2020 será submetida 7 

a votação na próxima ordinária de abril, pois não houve tempo hábil para sua elaboração.  8 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  9 
Ofícios Expedidos Of. 007/2020 – à SESAU – referente esclarecimentos sobre o veiculado no site da PMSS – 10 
sobre procedimento cirúrgico (doação de órgãos);Of. 008/2020 – COMUS- em resposta ao ofício 02/2020 – SESAU; 11 
Of. 009/2020 – COMUS – ao HCSS – ata COFIN 456ª, Of. 010/2020- COMUS – a SESAU- Ata COFIN 456ª, Of. 12 
011/2020 – COMUS – Ata COFIN 456ª; Of. 012/2020 – COMUS – Ata COFIN 457ª; Of. 013/2020 – ao Ministério do 13 
Trabalho – solicita relação de funcionários da empresa Global, Of. 014/2020 – COMUS à FSPSS – solicita 14 
comprovações sobre o cumprimento do Contrato de Gestão nº 01/2019, Of. 015/2020 – COMUS À FSPSS – solicita 15 
dados sobre quais as metas do PMS – 2019; Of. 016/2020 – COMUS – à SESAU – solicita informações sobre o 16 
cumprimento do Contrato de Gestão 01/2019, Of. 017/2020 – COMUS – à SESAU – solicita dados sobre Plano 17 
Municipal de Saúde, Of. 018/2020 – COMUS – à FSPSS – Solicitação de pauta para votação da Apresentação da 18 
Territorialização das Equipes de USF São Francisco e Morro do Abrigo, Of. 019/2020 – COMUS – a Pastoral da 19 
Saúde – Eleição COMUS biênio 2020/2021, Of. 020/2020 – COMUS – à Associação Comercial – Eleição COMUS 20 
biênio 2020/2021, Of. 021 /2020 – COMUS – ao Lar Vicentino – Eleição COMUS biênio 2020/2021, Of. 022/2020 – 21 
COMUS – à Associação de Pessoas com Deficiência e Mobilidade de São Sebastião – Eleição COMUS – biênio 22 
2020/2021, Of. 023/2020 – COMUS – ao Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade de 23 
São Sebastião - Eleição – biênio 2020/2021, Of. 024/2020 – COMUS – à Associação Amigos de Bairro da Olaria – 24 
Eleição do COMUS – biênio2020/2021, of. 025/2020 – COMUS – ao HCSS – sobre padronização do Aborto Legal 25 
– com suporte jurídico/social;  Of. 026/2020 – COMUS – À FSPSS – sobre Protocolo Operacional Multiprofissional; 26 
Of. 027/2020- COMUS – À FSPSS – reitera o ofício do COMUS 014/2020; Of. 028/2020 – À FSPSS – Empresa Mega 27 
Global – solicita informações acerca do nome e qualificação do técnico que assina os relatórios; Of. 029/2020 – 28 
COMUS – À FSPSS – Empresa Mega Global – solicitação do nome e qualificação do técnico que assina os relatórios 29 
mensais; Of. 030/2020 – COMUS – À FSPSS – Empresa Mega Global – solicitação para que seja informado e 30 
comprovado documentalmente qual o vínculo, que o técnico que efetuou as vistorias, possui com a empresa Mega 31 
Global; Of. 031/2020 – À FSPSS – Empresa Mega Global – solicitação de nome e qualificação dos funcionários 32 
responsáveis pelas Unidades de Saúde USF Centro e Centro de Saúde II; Of. 032/2020 – AO DESES – Manutenção 33 
impressora. Ofícios Recebidos: Of. 26/2020 – FSPSS/PRE – em complementação ao ofício 971/2019 – FSPSS-PRE 34 
– disponibilizando anexos dos comprovantes de pagamentos aos respectivos processos, OF. 23/2020 – FSPSS/PRE 35 
– em resposta ao ofício 137/2019-COMUS – PC 3º QD-19, Of. 27/2020-FSPSS-PRE – Prestação de contas da 36 
FSPSS – Competência dezembro de 2019; Of. 022/2020-FSPSS-PRE – em resposta ao ofício 136/2019-COMUS 37 
sobre PC 3º Qd-19, Of. 017/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 010/2020 – COMUS sobre funcionamento da 38 
Comissão para estudo de casos de abortamento legal, Of. 037/2020 – FSPSS- PRE – sobre a “Territorialização das 39 
Equipes USF São Francisco e Morro do Abrigo”, Of. 30-A – FSPSS-DAE – em resposta ao ofício 006/2020 – COMUS 40 
sobre relatórios do CAPS e CAPS AD, OF, 44/2020-FSPSS-PRE – em resposta ao ofício COMUS – sobre as metas 41 
do Plano Municipal, Of. 021/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício COMUS - 007-2020 – sobre doação de 42 
órgãos; Of. 054/2020-FSPSS-PRE – solicitação de pauta para validação do Protocolo Operacional Multiprofissional, 43 
Of. 027/2020/SESAU/DEPLAN – Solicita pauta p/ SISPACTO, Of. 029/2020/SESAU/DEPLAN – Solicita Reunião 44 
Extraordinária para Prestação de Contas do 3º Quad/19; Of. 052/2020 – FSPSS – PRE – em resposta ao ofício do 45 
COMUS 014/2020 – PC 3º QD-2019; Of. 051/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício do COMUS 012/2020 – PC 3º 46 
QD/2020; Of. 021/2020  - SESAU-GS -  em resposta ao ofício COMUS 007/2020 – PC 3º Qd-2019; Of. 025/2020  - 47 
SESAU-GS – Indicação membros COMUS - Biênio 2020/202; Of. 026/2020-SESAU-GS- Indicação de membro 48 
Governo para preenchimento temporário da vaga do segmento Prestadores, Of. 67/2020-FSPSS-PRE - em resposta 49 
ao ofício do COMUS 011/2020 – PC 3º QD-2019. Resoluções do COMUS: 001/2020 – Fixação do Termo de Início do 50 
Biênio e Prorrogação Oficial do atual mandato do COMUS até 01/03/2020; 002/2020 – Alteração Composição 51 
Secretaria Executiva – inclusão Paulo Guimarães; 003/2020 – Convênio 248/2018- Custeio e Investimento, 004/2018 52 
– Convênio 1375/2018 – Custeio e Investimento. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 53 
17/01/2020(PC – HCSS – competência dezembro de 2019, datada de 22/01/2020 (Folha de Pagamento – 13º Salário 54 
– Dez/2019), datada de 23/01/2020 (Prestação d Contas – FSPSS – competência dezembro de 2019), Datada de 55 
24/01/2020 – Disponibilizando os seguintes processos: 61659/2000000019 e 61825/2019; datada de 04/02/2020 – 56 
enviando Relatórios Razão Banco/Caixa Conta Corrente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – competência 57 
novembro de 2019; Datada de 07/02/2020 – Extrato conta corrente B. Brasil e Caixa. 58 

1- Validação do Protocolo Operacional Multiprofissional – Carrinho de emergência; 59 
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2- Terriotorialização das Equipes das Unidades de Saúde da Família do Morro do Abrigo, 60 

São Francisco, Camburi I e II; 61 

3- Eleição de 2(dois) membros do segmento Usuários para ocupar a suplência no 62 

Conselho Curador da Fundação de Saúde – FSPSS; 63 

4- Eleição da Comissão de Formação e Acompanhamento dos Conselhos Gestores de 64 

Unidades – CGU’S; 65 

5- Eleição de 2(dois) membros do COMUS para compor o Comitê de mortalidade 66 

Materno, Infantil e Fetal de São Sebastião; 67 

6- Formação do Grupo de Visitação às Unidades de Saúde de São Sebastião; 68 

7- Assuntos Gerais. 69 

Antes de dar início à reunião em pauta a mesa diretora autorizou Sra. Dircéia efetuar a leitura 70 

de uma poesia (Renascer) em homenagem ao dia das mulheres. Em seguida, a nova 71 

presidente, Sra. Claudia Prudente, nova presidente do COMUS, deu início à reunião e 72 

submeteu as atas 257ª ordinária e 158ª extraordinária a votação, sendo aprovadas por 73 

unanimidade. Em seguida apresentou os documentos tramitados no período, bem como 74 

submeteu a proposta de pauta apresentada pela Executiva a votação, sendo aprovada por 75 

unanimidade pela plenária. Informou que os documentos expedidos e recebidos pelo COMUS 76 

estão à disposição dos conselheiros para consulta. A seguir, passou-se a ordem do dia! 77 

1- Validação do Protocolo Operacional Multiprofissional – Carrinho de emergência: Sra. 78 

Marcele Cristina, Articuladora de Redes – Departamento de Atenão Básica - Fundação de 79 

Saúde, informou que a proposta da criação do Protocolo Operacional para carrinho de 80 

emêrgencia surgiu diante da necessidade de oferecer um primeiro atendimento de qualidade às 81 

vitimas de acidente politraumatizados e acometidos pelas ocorrências de parada cardio 82 

respiratória. Lembrou que no ano de 2017 as unidades receberam os carrinhos de emergência, 83 

porém não existia um protocolo oficial para operação destes, com fixação de normas e rotinas 84 

de uso, bem como seu monitoramento, limpeza, desinfecção, reposição e substituição de 85 

material. Informou que o referido Protocolo Operacional Multiprofissional será enviado para 86 

todas as unidades de saúde, objetivando a mensuração da quantidade de uso de 87 

medicamentos, insumos e correlatos, bem como melhoria e eficácia no atendimento dos 88 

pacientes. Salientou que o referido protocolo está em consonância com as exigências do 89 

Conselho Regional de Enfermagem que inclusive, notificou a coordenadoria diretoria anterior  90 

da Fundação por não possuir o referido protocolo. Por último, informou que a apresentação 91 

necessita de validação no Conselho. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 92 

esclarecimentos e o submeteu a votação, sendo aprovado por unanimidade pela plenária. 93 

2- Territorialização das Equipes das Unidades de Saúde da Família do Morro do Abrigo, 94 

São Francisco, Camburi I e II: Sra. Aisha Gomes , Auxiliar Administrativo – Fundação de 95 

Saúde, informou que a apresentação se faz necessária em decorrência do aumento 96 

quantitativo populacional nas regiões do Bairro do São Francisco, Morro do Abrigo, Camburi I e 97 

II. Esclareceu que fizeram a redistribuição adscrita da população dos bairros citados e que esta 98 

considerou diversos aspectos, sendo estes: sociodemográficos, socioeconômicos e territorial. 99 

Informou que em  2018 enviaram o projeto de  credenciamento das duas unidades para o 100 

Ministério da Saúde, sendo concedida a aprovação no ano de 2019. No final de 2019, em 101 

parceria com as unidades de saúde conseguiram realizar a territorialização juntamente com os 102 

Agentes de Saúde, Enfermeiros, que participaram na escolha das microáreas e quantidade de 103 

casas e pacientes. Por último, informou que necessitam da validação do COMUS para envio ao 104 

CNES, Ministério da Saúde, Órgãos Municipais e demais órgãos envolvidos. Sra. Claudia 105 

observou no documento enviado não citou a quantidade populacional. Sra. Aisha informou que 106 

foi efetuado um levantamento nas ruas (casa a casa) pelos ACS’s, juntamente com as 107 

Enfermeiras Aline, Bianca e Maria Inês. Sr. Paulo Henrique, informou que anteriormente a 108 

mudança da legislação, a Estratégia de Saúde da Família considerava o levantamento 109 
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populacional baseado nos índices fornecidos pelo IBGE, os quais geraram o pleito destes 110 

credenciamentos. Atualmente os próximos credenciamentos serão baseados no levantamento 111 

gerado dentro do Sistema. Dando continuidade, Sra. Aisha explicou que divisão das unidades 112 

se deu em decorrência do aumento populacional numa determinada área. Explicou que o 113 

critério de avaliação utilizado se deu depois de um árduo levantamento casa a casa, rua a rua, 114 

sendo o seu compilamento detalhado nas unidades de saúde para que houvesse a separação 115 

por área. Informou que a Costa Norte será a próxima região a passar pelo processo de 116 

territorialização. Sra. Claudia perguntou qual a média população por área. Sr. Paulo Henrique 117 

respondeu são 4 mil habitantes para cada unidade de saúde. Sra. Aisha informou que as 118 

unidades credenciadas já ultrapassam limite populacional por unidade. Sr. Paulo Henrique 119 

informou que hoje efetivaram 3 médicos, sendo um deles a Dra. Carina, lotada na unidade 120 

Camburi II. Disse que ainda chamaram 6 (seis) ACS, 1 (hum) Enfermeiro e 2(dois) Auxiliares 121 

de Enfermagem para compor a equipe. Sra. Claudia questionou  se já existe o local para a 122 

unidade credenciada. Sr. Paulo Henrique informou que a unidade Camburi I possui um espaço 123 

razoável que, provisoriamente, poderá acolher a Unidade Camburi II. Disse que solicitaram à 124 

equipe de Camburi o envio de sugestões de três prédios para estudo de instalação da nova 125 

unidade dentro da área de cobertura. Sra. Claudia lembrou que as unidades de saúde e sua 126 

respectiva equipe de ESF devem estar dentro das áreas de cobertura, conforme item 34 da 127 

última Conferência Municipal de Saúde. Em seguida citou que unidade Canto do Mar não está 128 

dentro desses parâmetros de cobertura. Salientou que a acessibilidade deve ser respeitada de 129 

forma geral. Em seguida, solicitou ao Sr. Paulo Henrique atenção nesse critério com relação ao 130 

referido credenciamento e ao citado com relação a unidade Canto do Mar. Considerou que as 131 

unidades de saúde devem sempre estar próximas dos usuários de Saúde. Sugeriu como local 132 

a ser utilizado o espaço amplo e estratégico onde funciona a sub prefeitura, disse que seria 133 

possível acolher inúmeras unidades.Sr. Vicente corroborou a argumentação da Sra. Claudia e 134 

salientou que o local da sub prefeitura é um espaço estratégico e contemplaria a citada área de 135 

cobertura. Dando continuidade, Sra. Cláudia, solicitou ao Sr. Paulo Henrique que passe pelo 136 

COMUS a apresentação do prédio novo quando o encontrarem. Sr. Paulo Henrique 137 

respondeu que sim. Em seguida, informou que a Costa Norte será a próxima região a ser 138 

discutida pela Fundação.Sr. Henrique Cardoso perguntou qual é a expectativa da Secretaria 139 

de Saúde com relação a territorialização e qual será o prazo para que a população perceba as 140 

melhorias propostas. Sra. Aisha informou que no curto e longo prazo a população terá 141 

melhorias, pois com a divisão poderão contar com a presença de mais profissionais para 142 

atendê-los. Com relação à unidade de Camburi, disse que ela já estava ultrapassando o 143 

número de habitantes permitido por área, sendo que existe a exigência da presença de um 144 

Médico e Enfermeiro na unidade fixados por 40 horas semanais. Em decorrência do informado, 145 

efetivaram a divisão da unidade, objetivando o aumento da capacidade de oferta do 146 

acompanhamento de saúde. Explicou que com o novo financiamento diminuíram muito a lista 147 

de espera e consequentemente melhoraram muito o acompanhamento da estratégia de saúde. 148 

Sr. Henrique parabenizou e justificou a sua pergunta teve o objetivo de esclarecer para os 149 

presentes a percepção da mudança e seu benefício. Não havendo mais solicitação de 150 

esclarecimentos, Sra. Claudia disponibilizou o momento para votação do item em pauta, 151 

sendo aprovado por unanimidade pela plenária. 152 

3- Eleição de 2(dois) membros do segmento Usuários para ocupar a suplência no 153 

Conselho Curador da Fundação de Saúde – FSPSS: Sra. Claudia proporcionou o momento 154 

para manifestação dos presentes e interessados em participar como membro do Conselho 155 

Curaandor, manifestando-se os seguintes conselheiros: Sra. Danila como suplente de Viviane 156 

e Henrique como suplente de Sueli, candidatos aprovados por unanimidade pela plenária. 157 

 158 

 159 
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4- Eleição da Comissão de Formação e Acompanhamento dos Conselhos Gestores de 160 

Unidades – CGU’S: Sra. Claudia esclareceu esta é uma comissão permanente, não sendo 161 

permitindo a formação de grupo de trabalho, como informado em plenária anterior. Em seguida 162 

se candidatou a vaga juntamente com conselheiro Ivan, porém logo em seguida declinou para 163 

que o conselheiro Ivan pudesse participar. Como representante do segmento Prestador, 164 

candidatou-se conselheiro Vicente. Já no segmento Usuários, candidataram-se os seguintes 165 

conselheiros: Viviane Moura e Dirceia Arruda, apresentando a seguinte composição: 166 

Segmento Usuários: Viviane e Dirceia, Segmento Prestador: Vicente e Segmento 167 

Trabalhador: Ivan. Todos as candidaturas foram aprovadas por unanimidade pela 168 

plenária. 169 

5- Eleição de 2(dois) membros do COMUS para compor o Comitê de mortalidade 170 

Materno, Infantil e Fetal de São Sebastião: Sra. Claudia constatou que não houve 171 

manifestações de interesse em participação no momento. Sra. Viviane sugeriu que enviasse 172 

por e-mail o convite para toda a composição, considerando que alguns conselheiros estão 173 

ausentes a reunião em pauta. Sugestão aprovada por unanimidade pela plenária. nSr. 174 

Vicente chamou a atenção dos membros que se candidataram e não assumem um 175 

compromisso efetivo, pois a participação não deve ficar concentrada sempre nos mesmos 176 

membros, salientou que quando a pessoa assume compromisso deve cumpri-lo e caso não 177 

consiga, decline da representatividade. Disse que não participa só do COMUS, assim como 178 

outros membros, também representa outras entidades.  179 

6- Formação do Grupo de Visitação às Unidades de Saúde de São Sebastião: Sra. 180 

Claudia perguntou aos membros presentes quem gostaria de participar do grupo que será 181 

formado para efetuar visita às unidades de saúde. Sra. Viviane sugeriu que os conselheiros 182 

participem de bairros diferentes dos que residem, objetivando descontaminar a visão da 183 

unidade a qual pertence. Tereza, administrativo do COMUS, sugeriu que mantenha-se o núcleo 184 

de trabalho com participação flutuante, objetivando não ficar pesado para ninguém. Em 185 

seguida, candidataram-se os seguintes conselheiros: Angela, Viviane, Vicente, Claudia e 186 

Paulo Henrique. Candidaturas aprovadas por unanimidade pela plenária. Sra. Claudia disse 187 

que agendará um dia para 1ª reunião e elaboração de novo roteiro de visitas, simplificando o 188 

modelo anterior. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, salientou que o grupo de visitas às 189 

unidades permite a percepção dos conselheiros com relação a qualidade dos serviços 190 

prestados à população. Disse que é um trabalho muito agradável.  191 

7- Assuntos Gerais.  192 

7.1. Sra. Dirceia questionou a falta de médicos num dos PSF’s de Maresias. Sr. Paulo 193 

Henrique explicou que a médica que atendia na referida unidade de Maresias (Dra. Vilma) já 194 

estava numa renovação de contrato emergencial, não podendo mais renová-lo por tempo 195 

determinado. Diante desta situação, efetuaram o pedido à Secretaria de Saúde para Cessão  196 

de funcionários por concurso públicos e dos 17 Médicos Clínicos Gerais convocados do 197 

concurso, somente 5 assumiram o cargo em São Sebastião, sendo que desses 5 (cinco), 198 

contemplaram inúmeras unidades de saúde, sendo estas: Boraceia, Barra do Una, Barra do 199 

Say (Dra. Luciana), Juquehy(Dra. Monica), Camburi I (Dra. Camila), Camburi II (Dra. Carina - a 200 

partir do dia 17/03/2020), Maresias (Katarine assumirá até 29/03/2020), pois está se desligando 201 

do seu vinculo em São Paulo, Barequeçaba (Dr. Evandro assumirá dia 12/03/2020) e por último 202 

Itatinga II (assumirá Dra. Isadora dia 12/03/2020 – contrato emergencial). Por último detalhou o 203 

protocolo regimental de chamamento de concurso por classificação até que o funcionário 204 

assuma ou decline do cargo, para que se possa chamar o seguinte da lista. Sra. Claudia citou 205 

uma situação de reclamação pelo facebook por falta de ambulância do SAMU no bairro da 206 

enseada, sendo explicado por ela a forma correta, porém o entendimento deturpado é muito 207 

comum e difícil de desfazê-lo por vários motivos. Disse que tentou explicar, porém sem 208 

sucesso, a pessoa tem uma visão “reta”. Sra. Ana Maria lembrou da dificuldade de se fixar o 209 



 
 

 
Ata da 258ª Reunião Ordinária do COMUS      10/03/2020                                Página 5 de 7 

 

profissional médico concursado no município em decorrência de uma cultura enraizada de que 210 

a prefeitura tem que dar casa, comida e “roupa lavada”. Sr. Paulo Henrique citou o caso de 211 

uma médica que iria para a unidade de Camburi sugeriu que a Fundação procurasse a casa 212 

para alugar. Sra. Claudia elogiou o trabalho do médico oriundo do Programa Mais Médicos na 213 

Unidade do Canto do Mar, disse que ele não mede esforços para o atendimento com 214 

excelência. Salientou que ele é o verdadeiro médico de ESF. Em seguida, Sr. Paulo Henrique 215 

elogiou o trabalho de excelecência da Dra. Camila, na unidade de Camburi, exercendo um 216 

trabalho de levar o PSF até as comunidades mais carentes e afastadas, como por exemplo o 217 

sertão de Camburi, utilizando parcerias com os moradores na cessão de espaço para 218 

atendimento. Sra. Angela salientou que esse é o verdadeiro médico de PSF.Sr. Paulo 219 

Henrique considerou que por outro lado, tem um médico do Programa Mais Médicos, lotado no 220 

bairro do Pontal que está dando muito trabalho. Disse que ainda não preencheu o formulário 221 

para dispensá-lo em decorrência de não ter providenciado outro médico para unidade. Sra. 222 

Danila informou que ele é o mesmo médico que presta serviço para o Lar Vicentino e que 223 

também encontram dificuldades para o atendimento dos idosos, sendo que muitas vezes o 224 

referido profissional se recusou a emitir receitas, solicitar exames, bem como ignorou as 225 

observações efetuadas por ela com relação a condição de saúde do paciente, dizendo que a 226 

queixa era em decorrência da idade avançada e não tinha o que fazer. Informou que ela como 227 

enfermeira sempre acompanha os idosos em consultas e que o referido médico chegou a 228 

questionar em um desses momentos a fonte de recursos financeiros do Lar. Sr. Paulo 229 

Henrique solicitou a Sra. Danila a formalização por escrito para que possa fortalecer toda e 230 

qualquer decisão a ser efetuada a respeito do profissional. Informou que daqui há dois dias o 231 

Governo Federal irá lançar uma nova portaria para que o município de São Sebastião coloque 232 

mais três profissionais no Programa Mais Médicos e para que essas substituição seja efetiva 233 

será preciso ter subsídios consistentes. Informou que já solicitou a Coordenadora Médica da 234 

Unidade para que fundamente por meio de relatórios todas as ocorrências e caso as entidades 235 

também fundamentem, fortalecerá ainda mais. Por último, solicitou a Sra. Danila que 236 

comunique a Sra. Rosanete,enfermeira coordenadora da unidade para que o acompanhamento 237 

do Lar Vicentino seja feito pela Dra. Mariana. Sra. Danila informou que desde o início ele 238 

demonstrou resistência para atender os idosos, explicou que sempre acompanha os idosos nas 239 

consultas médicas e desde o início de trabalho deste profissional o Lar Vicentino vem 240 

passando por dificuldades no momento das consultas em decorrência na resistência do médico 241 

em atende-los. Sr. Paulo Henrique informou que precisou abrir uma sindicância contra ele 242 

devido a recusa em preencher o relatório de produtividade, sendo que esta é uma das 243 

obrigações do profissional da unidade. Sra. Dirceia informou que foi passar em consulta na 244 

unidade de Boiçucanga foi atendida por uma médica que nem olhou para ela, além de não 245 

examiná-la e em seguida prescreveu uma injeção de benzetacil, sem ao menos perguntar se 246 

ela era alérgica. Indagou a médica que respondeu rispidamente que a médica ela era e não a 247 

paciente. Disse que não se sentiu segura com a medicação prescrita e se recusou tomar. Em 248 

seguida foi atendida pelo Dr. Aldo, que efetuou outro tipo de conduta médica. Salientou que 249 

presenciou esta mesma médica fumando dentro da recepção da unidade. Sr. Paulo Henrique 250 

orientou e solicitou aos conselheiros que toda vez que constatarem algo inadequado durante 251 

um atendimento de saúde que façam a notificação a Ouvidoria da Saúde, objetivando o registro 252 

e providências do ocorrido. Salientou que os dados da ouvidoria também são utilizados como 253 

estatísticas. Sr. Vicente informou que existe uma dificuldade para passar com profissional 254 

médico pediatra na unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião no período da 00h às 7h. 255 

Sr. Paulo Henrique solicitou aos membros presentes que, caso saibam, de profissionais 256 

médicos pediatras, psiquiatras e genicologistas que estejam interessados em trabalhar em São 257 

Sebastião, que sejam encaminhados para a Fundação para efetivação de contratatação, pois 258 

não houve adesão do concurso, a maioria não assumiu. Irão lançar nova contratação 259 
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emergencial. Sra. Dirceia perguntou se as propostas aprovadas na última Conferência 260 

Municipal de Saúde estão sendo executadas e em seguida solicitou uma vistoria na unidade de 261 

saúde de Boraceia, considerando que  a representante da Sociedade Amigos de Bairro de 262 

Boraceia efetuou inúmeras reclamações da unidade de saúde. Sr. Paulo Henrique 263 

argumentou que as reclamações precisam ser fundamentadas para melhor resolver, dessa 264 

forma como está sendo feita fica muito vago. Com relação a esta unidade de saúde em 265 

especifico, tinha a reclamação da falta de médico, questão esta que já foi resolvida, foi lotada a 266 

Dra. Mariko. Quanto a questão da cozinha, explicou que a Unidade de Saúde de Boraceia está 267 

fixada em prédio próprio e quando foi planejada tinha o quantitativo populacional de (400 268 

habitantes), atualmente tem mais de 4000 habitantes. Em seguida informou que já efeuaram 269 

um pedido à Secretaria de Obras para fazer um projeto de ampliação, porque realmente a 270 

unidade ficou pequena. Em seguida, informou que já reformaram o prédio da Unidade de 271 

Saúde de Barra do Una e que até o final do mês enviarão o convite para inauguração, da 272 

mesma forma as unidades de Barequeçaba, Itatinga, Olaria e Varadouro, ficando a Unidade de 273 

Saúde do Morro do Abrigo para o mês seguinte. Disse que ao término das referidas reformas, 274 

darão início às Unidades de Saúde Camburi, Juquehy II e Boraceia. Em seguida, pontuou 275 

alguns pontos a serem corrigidos na Unidade de Boraceia, sendo estes: mofo sala do 276 

almoxarifado, algumas paredes da sala de coleta que precisam ser azulejadas, falta de portão 277 

nos fundos da unidade e outros. Por último concluiu que também esteve presente na unidade 278 

de Juquehy II que também apresenta necessidade de reforma e se encontra em condições 279 

poiores que as citadas na Unidade de Boraceia. Informou que na gestão anterior fizeram mais 280 

uma sala, porém esta obra nãoo atendeu nem 10% da necessidade da unidade. População 281 

teve um salto de 400 habitantres para 4000 habitantes. Sra. Dirceia informou que existe um 282 

déficit muito grande mamografias no bairro de Maresias. Sr. Paulo Henrique lembrou que teve 283 

o carro para mutirão de mamografias e caso não tenha adesão de médicos, novo mutirão 284 

deverá ser realizado, para atender as 22 unidades e que logo passarão a ser 24 unidades com 285 

o credenciamento de Camburi II e Bairro São Francisco. Finalizando, esclareceu  os 286 

questionamentos com relação ao Plano Municipal e apontamentos da Conferência Municipal, 287 

explicou que os itens apontados nas Prestações de Contas são os mesmos apontados no 288 

Plano Municipal de Saúde, cada prestação tem o seu percentual de cumprimento. Sra. Dirceia 289 

teme que propostas que não foram cumpridas se arrastem para outra gestão. Sr. Paulo 290 

Henrique explicou que com relação a parte física, existe uma dependência por parte da 291 

Secretaria de Obras e Fazenda na questão de cumprimento e execução das obras, porém 292 

quando se fala da falta de médicos, esta impacta nos demais serviços. Citou como exemplo o 293 

fato de não ter médico na unidade, consequentemente não terá encaminhamento para 294 

especialista. Sra. Angela perguntou qual é argumentação utilizada pelos profissionais 295 

concursados para não fixarem no município. Sr. Paulo Henrique salário x moradia na praia, 296 

custo de vida mais alto, escolas mais caras e outros. Sra. Dirceia perguntou sobre a relação de 297 

vacinas por bairros. Sra. Fernanda, diretora da Vigilância em Saúde, explicou que essas 298 

vacinas são referentes não são referentes à campanha e sim ações casa a casa para abranger 299 

as comunidades que apresentam dificuldade de se locomover até às unidades de saúde. Em 300 

seguida, informou que a vacinação de campanha terá início no mês de setembro e começará 301 

pelo bairro de Boraceia. Sra. Tereza, Adminsitrativo do COMUS lembrou aos conselheiros que 302 

a próxima reunião, a ser realizada no ida 17/03/2020, terá como itens de pauta os instrumentos 303 

de gestão da saúde. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, Sra. 304 

Cláudia encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ata que será submetida a provação na 305 

próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata elaborada por Ana Maria 306 

Assis Leite dos Santos e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São 307 

Sebastião, 10 de março de 2020. 308 
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