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ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dois dias do mês de junho de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na 
presença dos membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a 
seguinte pauta: 1) CREDENCIAMENTO DA CLÍNICA DE HEMODIALÍSE JUNTO AO 
MS. 2) ASSUNTOS GERAIS. A conselheira Ana Paula iniciou a leitura do expediente do 
dia: A) Leitura da Ata da 21ª reunião da Comissão de Acompanhamento da 
Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, APROVADA por 
UNANIMIDADE; B) Leitura da Ata da 22ª reunião da Comissão de Acompanhamento da 
Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, APROVADA por 
UNANIMIDADE; C) Leitura da Ata da 80° reunião ordinária do COMUS, APROVADA por 
UNANIMIDADE; D) Leitura da Ata da 54° reunião extraordinária do COMUS, 
APROVADA por UNANIMIDADE 1) CREDENCIAMENTO DA CLÍNICA DE 
HEMODIALÍSE JUNTO AO MS; A conselheira Ana Paula procedeu a leitura da 
documentação encaminhada ao COMUS pelo Dr. Ivanir, responsável pela Clinica de 
Hemodiálise, que solicitava a intervenção do COMUS junto ao Ministério da saúde para 
viabilizar agilidade do Governo Federal na tramitação do processo de re-credenciamento 
da nova tabela de preços do SUS, para os procedimentos de Hemodiálise. Considerando 
a diferença dos valores das Tabelas, a Clínica corre o risco de interromper suas 
atividades junto ao SUS, como já ocorreu em Jacareí. A conselheira informou que este 
conselho acionou o COMUS de Caraguatatuba e Ubatuba, e o fará com Ilhabela 
também, visto que a referida é referencia dos citados municípios. A conselheira 
argumentou que o COMUS emitirá uma Moção de Apelo ao CNS - Conselho Nacional de 
Saúde e ao CES - Conselho Estadual de Saúde, para que estas Instancias Superiores na 
atuação do controle social, com mais autonomia, possam intervir junto ao MS. A 
Comissão Executiva emitiu oficio convidando o solicitante a comparecer para maiores 
esclarecimentos quanto ao caso em exame. De imediato passou a palavra ao Dr.Ivanir, 
que cumprimentou os presentes e informou que colocará alguns problemas enfrentados 
pelas clinicas de hemodiálise no Brasil como um todo e em particular em São Sebastião. 
Ocorre que a Tabela SUS, hoje, não cobre os custos dos procedimentos de diálise no  
Brasil. Alegou que desde 1996, após a tragédia ocorrida em Caruaru o serviço de 
hemodiálise teve um avanço muito grande, uma serie de Portarias Ministeriais , que 
tiveram ampla discussão com a sociedade civil organizada e os profissionais da área, 
foram implantadas com objetivo de viabilizar mais qualidade no atendimento, o serviço 
passou a ser monitorado minuciosamente pela Vigilância Sanitária. Em contrapartida os 
custos aumentaram muito,  já que a adequação implicou na necessidade de capacitação 
e re-treinamentos dos profissionais envolvidos, aquisição de equipamentos importados, 
que substituíram os nacionais de péssima qualidade. Foram, ainda, impostas barreiras 
para reutilização de materiais. A Tabela SUS por sua vez não acompanhou essa 
adequação de valores. Como o serviço era de qualidade duvidosa a taxa de mortalidade 
era muito elevada, e o número de pacientes se mantinha sempre na mesma margem, 
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com a melhora significativa da qualidade dos serviços oferecidos de um modo geral a 
taxa declinou e a permanência do paciente junto ao serviço aumentou. Associado a esse 
aumento no serviço está a implantação do PSF em todo Território Nacional, que com a 
busca ativa dos casos ampliou o diagnóstico, a ponto de hoje se falar de uma epidemia 
de pacientes com insuficiência renal. No Brasil são cerca de 77 mil pacientes que 
consomem grande parte dos recursos do SUS. Com custo elevado o Ministério da Saúde 
teve dificuldades para repassar os recursos às clinicas especializadas. Declarou que este 
é o panorama atual das clinicas de hemodiálise no Brasil. Segundo ele, em São 
Sebastião a coisa é mais grave, embora a clinica mantenha convenio com a SES, e está 
em conformidade com a legislação vigente, no que tange as normas estabelecidas para 
execução dos serviços de diálise, não consegue receber os valores pagos hoje pela 
Tabela SUS Nível 02, que compreende valores atuais e viáveis à prestação do serviço, 
recebe a Tabela Nível 01, que não existe há pelo menos 06 anos. Tudo por conta do 
cadastramento errôneo por parte dos órgãos competentes. Diante desse quadro, o 
mesmo alegou que a clinica têm, ainda, dividas trabalhistas, pendências com 
fornecedores e equipamentos, correndo sério risco de ter que fechar as portas, o que 
não seria bom para o Município e em especial aos pacientes. A conselheira Ana Paula 
questionou quantos pacientes são especificamente de São Sebastião. O Dr. Ivanir 
informou que são cerca de 12 pacientes, com rotina semanal de uma sessão de quatro 
horas, três vezes por semana. A conselheira indagou em que pé esta o processo hoje. 
Dr. Ivanir informou que a clinica foi aberta em 29 de maio de 2002, o que já obrigaria a 
classificação na Tabela Nível 2, visto que a Nível 01 já não estava mais em vigência. 
Detectado o erro, e considerando a hierarquização do Sistema de Saúde, solicitou a 
SMS a adequação junto a DIR XXI, está realizou uma serie de visitas de inspeção, onde 
foram emitidos relatórios declarando a clinica apta à execução dos serviços, no entanto o 
processo permaneceu parado no setor de planejamento da DIR XXI, até que em 15 de 
junho de 2004, o Governo Federal baixou uma Portaria Ministerial descredenciando 
todos os serviços de Hemodiálise no Brasil. Tal medida visou que os Estados refizessem 
sua rede de atendimento. A Portaria tem dois objetivos principais, primeiro transformar os 
Centros de Diálise em Centros de Nefrologia, expandindo o atendimento não só aos  
pacientes portadores de doença renal crônica, como também pacientes portadores de 
doenças renais de um modo geral, o segundo objetivo é limitar o numero de pacientes 
por clinica, a saber, até 200 pacientes, e garantir a qualidade no tratamento. Em junho de 
2004 foi realizada nova inspeção pela DIR XXI, foi aberto novo processo onde foram 
anexados todos os documentos inerentes ao pleito, A DIR XXI encaminhou a SES e está 
ao MS, que alega estar analisando os processos, caso a caso, e num tempo hábil dará 
resposta, tempo este que segundo a Portaria era de 180 dias e foram prorrogados por 
mais 120. O Dr. Guilherme, Secretário da Saúde, fez uso da palavra para informar que 
acabará de receber oficio do Governo do Estado, dando conta da situação da Clinica do 
dr. Ivanir, segundo os documentos a Clinica já esta enquadrada no Nível 02 desde 2002, 
o que ocorreu é que o mesmo não fora informado pelos órgãos competentes e estava 
faturando os procedimentos como Nível 01. Declarou que tão logo tomou conhecimento 
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da situação da clinica emitiu ao gabinete do Prefeito, e este ao gabinete do Governador, 
documentação solicitando informações quanto ao re-credenciamento da atividade no 
Município. O conselheiro Carlos Aymar questionou se o convenio é só com o Governo do 
Estado. O Dr. Ivanir respondeu que sim. A conselheira Silvia indagou se os valores 
repassados pela Tabela SUS Nível 02 cobrem todos os custos do procedimento. O Dr. 
Ivanir respondeu que para os procedimentos sim, porem para criação de um Centro de 
Nefrologia conforme prevê a Portaria Ministerial seria necessário que o Município 
contribuísse. A conselheira Silvia questionou se haveria a possibilidade da SESAU 
destinar recursos financeiros para tal adequação no próximo Plano de Saúde. O Dr. 
Guilherme declarou que tanto é interesse do Município que o serviço continue, que seus 
questionamentos junto a SES datam do inicio de março de 2005, indagou como estaria a 
distribuição dos pacientes por Município, já que de São Sebastião seriam apenas 12. O 
Dr. Ivanir respondeu que atende hoje 72 pacientes, sendo 12 de São Sebastião, 10 de 
Ubatuba, 04 de Ilhabela e 46 de Caraguatatuba, e dentre as maiores dificuldades 
encontradas pelos pacientes elencou o transporte e os medicamentos, embora o 
Governo do Estado forneça através do Processo de Alto-Custo os medicamentos 
necessários, os que não são padronizados ficam por conta dos pacientes, que na maioria 
das vezes não tem condições financeiras para tal. A conselheira Ana Paula informou que 
os problemas com transporte  para os pacientes de diálise no município só são 
comprometidos por eventual falha mecânica do veiculo, o que não significa que os 
pacientes não serão transportados, via de regra o responsável pelo setor de transporte 
direciona imediatamente veiculo de outro setor para atender esta prioridade, quando 
muito ocorrem atrasos, quanto aos medicamentos, tem conhecimento de que os 
pacientes que seguem o fluxo estabelecido pela SESAU no que tange avaliação social 
realizada pelos profissionais do Programa Municipal de Serviço Social são atendidos na 
sua necessidade. Dr. Guilherme ratificou a necessidade de dialogo entre os demais 
gestores já que o interesse na manutenção do serviço é mutuo, declarou que não 
considera justo, inclusive com a  sua população, arcar sozinho com o ônus do Centro de 
Nefrologia, se são atendidos pacientes dos 04 Municípios do Litoral Norte a conversa já 
toma outro rumo. Declarou que não resta duvida que a SESAU se preocupa em prestar 
atenção diferenciada aos pacientes portadores de problemas renais, porem quando um 
paciente de outro município comparece a clinica do Dr. Ivanir para procedimento, e 
venha por ventura apresentar um quadro debilitado que requeira internação imediata, 
está é feita no HCSS e quem arca com o ônus é o Município de São Sebastião. Dos 400 
pacientes atendidos por dia, em média, pelo Pronto Socorro Central, cerca de 180 são de 
Caraguatatuba, na semana passadas haviam 14 pacientes internados, todos de 
Caraguatatuba e não tínhamos vaga para pacientes de São Sebastião que 
permaneceram aguardando na observação do PS. As compras de medicamentos, 
correlatos e insumos hospitalares, com previsão para durarem 04 meses não chegam a 
dois meses por  conta da invasão de usuários do SUS de outros município visinhos. 
Declarou que fará de tudo para evitar que a sua população seja penalizada. Considera 
que uma das alternativas para compensação dos atendimentos efetuados é a troca de 
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serviços disponíveis nos demais Municípios e que nos não dispomos no momento.  
Solicitou diante do COMUS, que a conselheira Derci, como Diretora do Núcleo Regional 
de Saúde de Caraguatatuba, promova uma reunião entre os Secretários de Saúde dos 
demais municípios do litoral para resolver os problemas em torno da implantação do 
Centro de Nefrologia, e também do uso dos serviços de saúde do Município de São 
Sebastião.  Declarou que não se furtará de entrar com a parte que lhe cabe. A 
conselheira Ana Paula considerou que as informações repassadas pelo Dr. Guilherme 
quanto ao processo de re-credenciamento da Clínica de Hemodiálise atendem ao 
solicitante, não havendo mais a necessidade da emissão da Moção de Apelo. A 
conselheira Silvia solicitou que o Dr. Ivanir de retorno ao COMUS do andamento da 
Clinica de Hemodiálise. Dr. Ivanir agradeceu a abertura do COMUS e o empenho do 
Secretário de Saúde na resolução dos fatos. 4) ASSUNTOS GERAIS.  A conselheira 
Ana Paula informou que os Conselhos de Saúde do litoral norte, têm o objetivo de formar 
um grupo de estudos para definição da formatação das prestações de contas, esta 
prevista uma reunião para próxima semana e estão convidados os membros da 
Comissão de Finanças, que poderão levar seus questionamento e sugestões já nesta, 
mais informações serão repassadas por telefone, informou que a SESAU já 
disponibilizou veiculo para tal. A conselheira Silvia informou ter participado de reuniões 
com membros do Legislativo, profissionais do Programa de Saúde da Família e 
representantes da SESAU, para fins de discussão do projeto de Lei encaminhado pelo 
Exmo. Prefeito a Câmara Municipal, permitindo que a PMSS possa celebrar convenio 
com outras Instituições para operacionalização do PSF e viabilizar a transição entre a 
Irmandade e outra Instituição sem comprometer o atendimento da população. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 02 de junho de 2005. Secretária:                    Ana Paula de 
Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Marcos Salvador Mathias  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Boris Vaz  
Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Alden Mello de Aguiar  
Silvia Galhardo Baszynski  
Ana Cristina S. Rocha  
Carlos Cipullo Aymar  
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Luiz Gonzaga dos Santos  
Estiveram presentes, ainda, os abaixo relacionados. 
Eliane Carvalho de Mello 
Maria de Fátima Borges de Carvalho 
Carolina K. De capitani 
Sônia ªS.Monteiro Dias 
Margareth y. Umeda 
Darcy de Souza 
Tânia Regina Sarak 
Geraldo Munis de Almeida 
Fátima de Lucia D. Poriza 
 


