
                                                             

     

ATA   DE  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO CONSELHO   GESTOR DA  UNIDADE  DE  PRONTO 

ATENDIMENTO (  U P A S C ) , E  HOSPITAL MUNICIPAL  DA   VILA SANTA  CATARINA   ( H  M  V  S  C )   

 

 

 

  

Ao  Vigésimo  oitavo   dia  do  mês  de  Abril  de  2017,  na  sala  de  reunião    do  ( HMVSC),  sito  a  

Av. Sta. Catarina  nº  2785 - São Paulo -  SP , onde  participaram  os  conselheiros  segmento  

gestores  titulares;  Dr. Guilherme  de  Paula  Pinto  Schettino   ( HMVSC) , Flávia   Gonçalves  

Godinho  ( UPASC );  Suplente  gestor:  Eliton  Paulo  Leite  Lourenço ( HMVSC)  ;  segmento  

trabalhadores  titulares : Carolina  Pereira  Magalhães  ( HMV SC);  segmento  trabalhadores  

suplentes: Mario  Lucio  de  Sousa  ( UPASC) , e  Melina  Lopes  C. Melo (  HMVSC);  segmento  

usuários  titulares:    Hamilton   Bazoli  Pereira  Pontes,  e João Batista Mariano; segmento  

suplentes usuários:  Deise  Jurdelina  de  Castro  Freire  ,  Iasmi  Aires  Loberto , Rita  de Cássia 

Santos e  Lourdes  Ishikami  Naruse ; como  convidados  : o  Dr. Carlos  Alberto ( UPASC),  sra.  

Zuneide  Sacamoto ,  sra.  Rita  de  Cassia  ( UPASC  )  e  o  ,sr  José  Renato    (UPASC) .  NÃO  

JUSTIFICOU  AUSENCIA  PELA TERCEIRA VEZ  CONSECUTIVA , A CONSELHEIRA   PATRICIA JANUÁRIA 

DA SILVA. ( U P A S C ).  A  falta  justificada   de  Rafael   Teixeira  de  Oliveira, eleva  o  conselheiro  

Mario  Lucio  de  Souza  ( U P A S C )  a   condição  de   titular  para  esse    pleno.   Não  justificaram  

ausência  os  conselheiros   Dimitri  Auad   e   Otávio   Cosmai.    Eliton  inicia  a  sessão  e  agradece  

a  todos  pela  presença  e  prontamente pede ao  secretário  para  fazer  a leitura  da pauta  do 

pleito  anterior.  Feita  a  leitura  e  por  unanimidade   aprovada    e  encaminhada  para  arquivo 

juntada  a  lista de  presença,  e  ausências  justificadas.    Hamilton  abre  espaço  para  os  informes 

de  mesa  e confirma  através   de   registro  no  DOM  de  18/04/17  , a  inclusão  das   sras.,   Deise  

Jurdelina  de  Castro  Freire   e   Iasmi Aires Loberto    como conselheiras  deste  pleno      Fala  sobre  

a  sugestão  da  CRS – SE   sobre alteração parcial  do  ítem  V   do Regimento e  pede  

posicionamento  do  Conselho .   Dr. Carlos   Alberto    (UPASC )    , dá o seu  parecer  (...)   ( 

inaudível  ) . Dr. Guilherme fala  sobre o impacto  ou  não  da  inclusão  do  CONDEF .   Ambos   

entendem que  não se faz  necessário  esse  ítem   no  regimento.  Dr.  Carlos  Alberto  salienta que   

existe    desconforto  nos   profissionais   da    UPA,   em uma possível retomada do hospital  

 Alberto   Einstein   na    administração  da   unidade. Dr.  Guilherme  esclarece  que  não  existe   

isso de   formal oficial, apenas  rumores,   e que  estudos   estão    sendo   feitos pela  nova 

administração  do Prefeito de São Paulo.  Eliton   sugere   votação  e   pede confirmação de  quórum       

Dos   oito   conselheiros   com  direito  a   voto  nesse  pleno,  6 ( seis)  estão presentes. Então se dá 

a    votação para   desconsiderar   o  CONDEF   como  fonte de  recursos,  para   esse  regimento. 

 Por   votação  unânime   retira-se    o  órgão  CONDEF   como  recurso.  Flávia  sugere  uma  

apresentação  da Rita de Cássia   ( Assistente Social da  UPA ) )  sobre   violência. Hamilton 

questiona  a  Rita  sobre acessibilidade dos pacientes na unidade  de pronto atendimento.  Rita faz 

os  devidos  esclarecimentos .  Dr. Guilherme  fala   sobre o lado  humanizado e  acolhedor aos  

paciente. José  Renato  ( UPASC )   ratifica esse  pensamento sobre a iniciativa  de informar mais  

claramente aos  pacientes.  João  Mariano sugere  o complemento da  apresentação da  assistente  

social 

     



Rita   então   demostra   no  datashow  os   estudos   realizados  sobre  violência  que  envolvem  

pacientes   no  dia  a   dia   da unidade.  Conselheiros  Deise,  João Marianoe  Iasmi,  falam  sobre  

experiências   exitosas   na   comunidade da  região .   Dr.  Carlos esclarece  procedimentos de  

classificação  para  atendimento  na  unidade.   Lembra   o   absenteísmo    existente  no  quadro  de 

médicos.   Casos pontuais  de médicos    que   faltam,  comprometendo   o  atendimento.   Dr.  

Guilherme     ratifica  na  fala do Dr.  Carlos Alberto    a  mesma  ocorrência  em outros  espaços  de  

atendimento,  o que  não  justifica a  violência,  até  física. João  Mariano  reclama  sobre o  

atendimento  do  parceiro  ( SPDM ) alega  que  todas  as  unidades  da   CRS-SE  ( Sudeste ) , sofrem  

com  este  serviço  prestado.  Hamilton questiona  a  Rita  sobre  esse   grupo  de  trabalho   na  

UPA,   e se  as  experiências tem sido  exitosas, e  ainda  sugere  oficializar  para  a  Autarquia o  

pedido  do  Contrato    de  Prestação de Serviços  com a   ( SPDM ), Questiona  o  dr.  Carlos Alberto  

quem  administra  os  funcionários  da  UPA  no período  noturno e nos  finais de  semana  ( ...) 

inaudível.   Dr. Guilherme  fala  que  na  condição  de  diretor  do  hospital  se  preocupa com a  

segurança e  atendimento, tanto de  funcionários  como de  pacientes.   João Mariano  lembra  a  

quantidade de  demanda de  pacientes do  sistema de  planos de  saúde , migrando  para o  SUS,   e 

questiona  também a  estatística  sobre mortalidade  no  hospital. Dr. Carlos  Alberto  ratifica esse  

crescimento.  Conselheira  Deise manifesta-se sobre o  órgão  CONSEG,  como recurso da  demanda 

da população.  Hamilton  questiona  dr. Guilherme  sobre o  apagão  registrado  no   hospital   na  

noite do  ultimo dia  09 de Abril.  Dr, Guilherme   esclarece que  houve  queda de  energia  no  

hospital, informa  sobre o  sistema  de  geradores  próprios  que   supre  instantaneamente   essa  

queda de  energia  gerada  pelo prestador   (  Eletropaulo )  ainda  esclarece   que  não  houve  falta  

de  energia  na  rede do prestador. Que   além  dos    geradores  da  unidade    existem baterias  que   

suportam até   4  ( quatro) horas  em serviços  críticos  do  hospital. Esses  equipamentos  são   

modernos    e mesmo assim, provocou um  curto circuito no  sistema  que  gerou  a  emergência.  

Afirma que não  houve danos nos  equipamentos e nem  aos  pacientes.  Salienta  a  colaboração 

dos  profissionais  da  UPA nesse  atendimento e faz um agradecimento  em  nome  da instituição  

Einstein.   O  hospital Saboya também disponibilizou  serviços. O  hospital Einstein enviou 

ambulâncias para se  necessário    o transporte  de pacientes.  Registra  ainda a  participação  do 

nosso  coordenador Eliton,  sendo  o  primeiro  a  chegar  no  loca l aquela   hora  da  madrugada    

mostrando assim seu lado  humanitário e  profissional.   Eliton ressalva a  sua iniciativa como 

também  a  de  todos  àqueles   que  participaram  e  faz  agradecimento.  Foi uma  intercorrência  

grave, mas o preparo  dos  profissionais, tanto do  hospital, quanto a  UPA   e o Saboya, concluíram  

esse trabalho de forma  exitosa. Eliton   fala sobre o  voluntariado  que  existe  no  Eisntein    , e  

agora também  no Vila Santa Catarina,  e  sugere  como  pauta  para  a  próxima  reunião  deste  

pleno,  uma  exposição sobre  segurança  e  voluntariado. Conselheira Deise  fala  sobre  suas  

experiências  como  Voluntária.  Eliton  com uma  questão  de  ordem   pergunta quem deverá  

fazer o  oficio à  Autarquia, solicitando uma  cópia   fiel do  contrato de  pestação de  serviços junto  

a   ( SPDM ).Hamilton diz que  caberá  ao Conselho elaborar tal ofìcio, e que  na  próxima  reunião 

deste  pleno  apresentará  uma  minuta  do mesmo.  Eliton    questiona sobre  as  ausências nas   

reuniões em casos  pontuais.  Agradece   aos    presentes    e  dá por  encerrada  a   reunião.Com 

inìcio às  10:15 hs e seu  término ao meio dia , onde  estiveram presentes   12 ( doze )  conselheiros 

e  4 ( quatro ) convidados,  conforme  lista de  presença  anexa, lavrei  esta  ata e dou fé . São Paulo 

, 28 de Abril de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


