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O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul, desde sua criação em 2001, 
administra unidades que são referência em saúde.  
Criado na época pelo então prefeito de Registro 
Samuel Moreira, a partir do desmembramento 
do Codivar,  o Consórcio iniciou um importante 
trabalho dedicado a promover a qualidade no 
atendimento em saúde. As unidades gerenciadas 
pelo CONSAÚDE atendem populações de 24 
cidades, mais de 515 mil habitantes usuários de 
serviços de saúde gratuitos, atendendo ainda a 

demanda da Rodovia Régia Bittencourt, que liga 
os Estados de São Paulo e Paraná. As unidades 
são mantidas por meio de convênio com a 
Secretaria de Estado de Saúde, que investe em 
obras importantes, como a reforma e ampliação da 
estrutura de atendimento do Hospital de Pariquera-
Açu.  Mesmo com a crise brasileira, o CONSAÚDE 
fortaleceu ainda mais o trabalho de gestão em 
qualidade e o compromisso em manter nossas 
unidades em pleno funcionamento para bem 
atender nossos pacientes.

VISÃO
Acreditamos na força do trabalho de 
nossos profissionais e no apoio dos 
municípios consorciados. Investimos 
continuamente na capacitação 
dos funcionários, bem como na 
manutenção de equipamentos, 
aquisição de insumos, promoção de 
eventos e modernização.  A saúde de 
nossos pacientes é nosso principal 
objetivo. Temos uma visão de futuro, 
focada no presente, acreditando 
sempre na transparência, no 
comprometimento e na dedicação 
constantes.

MISSÃO
O atendimento humanizado, tratando 
bem o paciente e respeitando-o. 
Associado a isso, prezamos a correta 
aplicação dos recursos públicos. 
Nosso empenho e compromisso é 
manter as unidades administradas 
pelo CONSAÚDE em pleno 
funcionamento e de portas abertas 
para a população, oferecendo 
serviços de qualidade, afinal, nossa 
missão é cuidar de pessoas. Nosso 
atendimento é humanizado e 
multiprofissional, integrado ao 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
Temos especial orgulho dos nossos 
profissionais, dedicados a cuidar 
da saúde e bem estar de nossos 
pacientes. Este é o CONSAÚDE – 
promovendo saúde no Vale do Ribeira 
e Litoral Sul do Estado de São Paulo.

O Consaúde



MUNICÍPIO DO VALE DO 
RIBEIRA

ÁREA 
KM²

POPULAÇÃO

1 Apiaí  974 25.196

2 Barra do Chapéu  406 5.236

3 Barra do Turvo 1.008 7.729

4 Cajati  454 28.371

5 Cananéia 1.243 12.226

6 Eldorado  1.654 14.645

7 Iguape 1.977 28.844

8 Ilha Comprida 188 9.027

9 Iporanga 1.152 4.302

10 Itaóca 183 3.228

11 Itapirapuã Paulista 406 3.884

12 Itariri 274 15.471

13 Jacupiranga 704 17.196

14 Juquiá 822 19.269

15 Miracatu 1.002 20.595

16 Pariquera-Açu  359 18.453

17 Pedro de Toledo  670 10.213

18 Registro 722 54.279

19 Ribeira  336 3.358

20 Sete Barras 1.053 13.006

21 Tapiraí 755 8.015

TOTAL 16.342 322.543

MUNICÍPIO DO
LITORAL SUL

ÁREA 
KM²

POPULAÇÃO

1 Itanhaém 600 87.053

2 Mongaguá  142 46.310

3 Peruíbe 311 59.793

TOTAL 1.053 193.156

 
TOTAL VALE E LITORAL 17.395 515.699

Abrangência



1.1. Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua  
 (HRLB) - Pariquera-Açu/SP
1.2. Complexo Ambulatorial Regional (CAR) – Registro/SP
1.3. Laboratório Regional – Registro/SP
1.4. Hospital Regional Jorge Rossmann  
 (HRJR) - Itanhaém/SP (até junho de 2017)
1.5. Centro de Formação de Recursos Humanos  
 (CEFORH) - Pariquera-Açu/SP
1.6. Hospital Adhemar de Barros (HAB) – Apiaí/SP  
 (Convênio de Cooperação Administrativa e Técnica)

UNIDADE TOTAL DE COLABORADORES

HOSPITAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA 1.238

LABORATÓRIO
REGIONAL

25

COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL 31

TOTAL 1.294

Unidades gerenciadas

31/12/2017



Receitas arrecadadas 2017

Receitas Valor %

IRRF 5.419.063,95 4,07%

Aplic. Financeiras 71.907,49 0,05%

Concessões 45.121,91 0,03%

Contr. Municípios 184.746,11 0,14%

Povos Indígenas 4.000,00 0,00%

Faturamento SUS 22.279.220,85 16,72%

Custeio SES 105.205.000,00 78,93%

Outras Receitas 76.979,59 0,06%

Total 133.286.039,90 100,00%

Posição em 31/12/2017



2.1. Manutenção dos Convênios de Ges-

tão com a Secretaria de Estado da Saú-

de – SES/SP para gerenciamento das unidades  

do CONSAÚDE.

2.2. Cumprimento das metas pactua-

das entre o CONSAÚDE e a Secretaria de Es-

tado da Saúde (SES) de acordo com os Con-

vênios de Gestão que envolvem as unidades  

do CONSAÚDE.

2.3.  Planejamento junto à DRS XII – Registro, DRS IV 

– Santos, DRS XVI – Sorocaba e Secretaria de Estado 

da Saúde (SES-SP), com apresentação de projetos e 

solicitação de recursos financeiros para as unidades 

do CONSAÚDE e Hospital Dr. Adhemar de Barros em 

Apiaí.

2.4.  Renegociação dos débitos tributários (previdên-

cia social) junto à Receita Federal, através do Pro-

grama de Recuperação Fiscal (REFIS), para melhor 

gestão financeira do consórcio.

2.5.  Inscrição na dívida ativa dos débitos referentes 

aos contratos de rateio, realização de cobranças ad-

ministrativas e proposta de parcelamento para regu-

larização dos débitos dos entes consorciados.

2.6.  Realização de licitação compartilhada com os 

entes consorciados: registro de preços de medica-

mentos e operacionalização da central de tratamen-

to de resíduos.

2.7. Processo em andamento para isenção do 

pagamento pelo CONSAÚDE do auxílio doença dos 

Atividades desenvolvidas



15 primeiros dias, incluindo o estorno dos últimos 5 

anos retroativos, com base na jurisprudência do Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST). Somente com re-

lação nos último 5 anos, o valor representa  aproxi-

madamente R$ 1,4 milhão.

2.8.  Processo em trâmite para obtenção da imunida-

de tributária referente à cota patronal (INSS).

2.9. Continuidade das obras para ampliação do 

HRLB, considerando uma nova edificação de 5 pavi-

mentos e área de 8.796,08 m². A ampliação contem-

pla Centro Cirúrgico com 5 salas, Central de Material 

Esterilizados (CME), Pronto Socorro com 28 leitos de 

observação, 60 leitos de internação e 20 leitos de UTI 

adulto, totalizando 108 leitos. Obras em execução pela  

SES-SP.

2.10. Continuidade das obras para construção do 

novo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do HRLB. 

Obras em execução pela SES-SP.

2.11. Realização do processo de transição de ges-

tão do Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR) 

junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), bem 

como a realocação dos funcionários dessa unidade 

para exercício das suas funções no Hospital Regional 

Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB) a partir de 01 de ju-

lho de 2017.

2.12. Realização de campanha Outubro Rosa, com 

execução do papanicolau e mamografia para as fun-

cionárias do sexo feminino do HRLB, CAR, Labora-

tório Regional e AME Pariquera-Açu. Nesta ocasião, 

também foi realizado o 4º Encontro de Pacientes da 

Oncologia do HRLB, um evento especial para todas 

pacientes que estão em tratamento contra o câncer 

na unidade.

2.13. Realização da campanha Novembro Azul, 

com coleta de exames de PSA (prova do antígeno 

prostático) entre funcionários do sexo masculino do 

HRLB, CAR e Laboratório Regional e realização de 

palestras para conscientização sobre a prevenção do 

câncer de próstata.

2.14. Realização da SIPAT (Semana Interna de Pre-

venção de Acidentes de Trabalho) em todas as uni-

dades do CONSAÚDE. O tema foi “Cuidar de Quem 

Cuida”, com eventos e palestras de conscientiza-

ção dos funcionários.



3.1.1. Cumprimento das metas pactuadas en-

tre CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde  

SES-SP.

3.1.2. Continuidade das obras para ampliação do 

HRLB, considerando uma nova edificação de 5 pa-

vimentos com área total de 8.796,08 m² e o bloco 

adjacente para o novo Serviço de Nutrição e Dietética 

(SND) do HRLB. Obras em execução pela SES-SP.

3.1.3. Considerando que o HRLB é referência no 

Vale do Ribeira para gestação de alto risco e faz parte 

do Programa Rede Cegonha do Ministério da Saúde, 

o hospital passou por uma reorganização dos servi-

ços e criação de novos protocolos, o que possibilitou 

o credenciamento geral do serviço de neonatologia 

junto ao Ministério da Saúde, incluindo a Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Unidade de Cui-

dados Intermediários Neonatal (UCIN) e Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCIN-

ca).

3.1.4. Foi implantada na UTIN do HRLB, o Projeto 

Um Polvo de Amor, que envolve uma técnica que 

começou em 2013 na Dinamarca e, que ajuda mui-

to os bebês prematuros. Essa técnica envolve polvos 

de crochê, cujo formato espiral dos oito tentáculos 

lembra um cordão umbilical, pro-

movendo sensação de seguran-

ça e conforto para o bebê, o que 

contribui para sua melhora.

3.1.5. Reforma e adequação da brinque-

doteca do HRLB, com doação de mate-

riais, brinquedos e mobiliários pelo Rotary Club  

de Pariquera-Açu.

3.1.6. Recredenciamento do HRLB junto ao Ministé-

rio da Saúde para funcionamento como Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o que 

permite que o hospital continue sendo a referência 

no Vale do Ribeira para os atendimentos e tratamen-

tos dos pacientes oncológicos.

3.1.7. Ampliação do desenvolvimento das ativida-

des do Núcleo de Humanização, com reuniões pe-

riódicas, incluindo a participação do Departamento 

Regional de Saúde (DRS-XII), visando padronizar o 

atendimento humanizado nas unidades de saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

3.1.8. O Núcleo de Segurança do Pacientes (NSP) 

do HRLB manteve suas atividades multiprofissio-

nais, tendo como foco a RDC nº 36/2013 da Agência  

Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
 ATENDIMENTO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Produção em média 11,11% maior que a meta



Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando 

promover e apoiar a implementação de ações volta-

das à segurança do paciente,  

3.1.9. Considerando os 6 (seis) Protocolos Básicos 

de Segurança do Paciente preconizados pelo SUS, o 

NSP do HRLB já implementou os protocolos de Prá-

tica de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde e de 

Cirurgia Segura. Adicionalmente, estão em implan-

tação os protocolos de Identificação do Paciente e 

Anestesia Segura.

3.1.10. Implantação da Ficha de Notificação de Inci-

dentes e Eventos Adversos, a qual pode ser preen-

chida, online, por qualquer pessoa, seja funcionário 

ou usuário, subsidiando, então, o NSP, que realizará 

o levantamento dos riscos que possam vir a acon-

tecer com pacientes e usuários do hospital. Tal im-

plantação tem como objeto obter respostas efetivas 

e imediatas, considerando a principal função do NSP, 

que é integrar as diferentes instâncias que trabalham 

com riscos dentro da instituição, tendo o paciente 

como sujeito e objeto final do cuidado à saúde, onde 

os incidentes relacionados com a assistência à saúde, 

especialmente os eventos adversos (EAs) constituem 

um problema de saúde pública.

3.1.11. Intensificação das atividades da Comissão de  

Padronização de Materiais Médicos Hospitalares 

(CPMMH), com equipe multidisciplinar, objetivando 

promover eficiência e eficácia nas padronizações que 

norteiam as aquisições dos materiais médicos hospi-

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
 SAÍDAS CIRÚRGICAS

Produção em média 1,30% maior que a meta

talares necessários para o funcionamento do hospi-

tal, tendo como referência os protocolos operacio-

nais padrões das equipes técnicas.

3.1.12. A equipe técnica multidisciplinar da CPMMH 

revisou, de forma crítica e com base nas melhores 

práticas, todos os descritivos dos materiais médicos 

hospitalares (mais de 670 itens), promovendo uma 

redução de 10% dos itens totais padronizados, den-

tre itens despadronizados e inclusão de novos itens, 

permitindo, dessa forma, a otimização de recursos fi-

nanceiros e ainda garantindo melhor atendimento à 

população SUS dependente do Vale do Ribeira.     

3.1.13. A CPMMH implementou protocolo de  

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
INTERNAÇÃO

Produção em média 11,90% maior que a meta

LEITOS
150 LEITOS INTERNAÇÃO

 9 LEITOS UTI ADULTO

7 LEITOS UTI NEONATAL 
 7 LEITOS UCINco

4 UCINca

21 LEITOS OBSERVAÇÃO

10 LEITOS OBSTÉTRICOS

TOTAL: 208 LEITOS

INFRA-ESTRUTURA

5 SALAS CIRÚRGICAS

2 SALAS CENTRO OBSTÉTRICO



Média mensal  até dezembro de 2017

807 INTERNAÇÕES

412 CIRURGIAS

171 PARTOS

7.365 CONSULTAS AMBULATORIAIS

4.445 ATENDIMENTOS  
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

avaliação técnica de todos os materiais médico hos-

pitalares previamente à homologação do certame, a 

fim de garantir aquisições seguras, de qualidade e de 

acordo com o descritivo técnico, ressaltando, ainda, 

o princípio da economicidade previsto nos processos  

licitatórios.

3.1.14. Um dos trabalhos mais impactantes da 

CPMMH promoveu praticamente redução total das 

úlceras de pressão com a implantação da tecnologia 

dos colchões de pressão alternada, que vieram em 

complementação ao colchão tipo “caixa de ovo”. 

3.1.15. Implantação do protocolo de recebimento 

de medicamentos através da Comissão de Farmá-

cia e Terapêutica (CFT), garantindo a qualidade no 

transporte dos medicamentos recebidos em nosso  

almoxarifado.

3.1.16. Considerando os medicamentos que 

apresentam risco aumentado de provocar danos sig-

nificativos aos pacientes em decorrência da falha no 

processo de utilização, os chamados Medicamentos 

de Alta Vigilância (MAV), foi criado no HRLB, o pro-

tocolo que alerta a utilização dos MAV, que consti-

tui uma barreira física para garantir a segurança do  

paciente.

3.1.17.  Adequação e melhoria da infraestrutura pre-

dial do Serviço de Nutrição de Dietética (SND), bem 

como intensificação da rotina de higienização do se-

tor, com aumento significativo de limpezas terminais.

3.1.18. Revisão e melhoria dos protocolos técnicos 

de aquisição, armazenamento e manipulação dos 

alimentos, bem como aquisição de equipamentos 

(termômetro de espeto, termohigrômetro, caixas de 

estocagem, dentre outros), resultando na otimização 

dos recursos pré-existentes, garantindo maior qua-

lidade na oferta do Serviço de Nutrição de Dietética 

(SND) ao hospital e seus usuários.

3.1.19. Redução de 22% dos custos operacionais para 

processamento de roupas do HRLB (lavanderia hos-

pitalar), obtida através da reestrutução do descritivo 

da terceirização do serviço, incluindo as despesas 

com energia, água e esgoto sob responsabilidade do 

contratado.

3.1.20. Integração dos serviços reestruturados do an-

tigo Serviço Inter-hospitalar e Móvel do Vale do Ri-

beira (SIMOV) ao HRLB, para realização de regulação 

médica e transporte inter-hospitalar.

3.1.21. Implantação do Núcleo Interno de Regulação 

Médica (NIR) junto ao HRLB, integrado à Central de 

Regulação de Ofertas dos Serviços de Saúde (CROSS).

3.1.22. Realização do 2º Encontro de Prematuros do 

HRLB, envolvendo profissionais da unidade, mães 

e pais que tiveram os bebês prematuros na mater-

nidade do hospital. O encontro teve palestras edu-

cativas para as mães profissionais da UTIN E UCIN, 

depoimentos emocionantes e brincadeiras para as  

crianças.

3.1.23. Realização da “Ação da Saúde” no HRLB, um 

mutirão de saúde realizado pelo Governo do Estado de 

São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, 

e CONSAÚDE, envolvendo aferição de pressão arte-

rial, testes de glicemia, verificação de massa corpórea, 

orientação nutricional e informações sobre doenças 

sexualmente transmissíveis, autoexame das mamas, 

prevenção de câncer de colo uterino e métodos  

contraceptivos.



3.3.1. Realização de 431.098 exames de análises 

clínicas até outubro de 2017, em atendimento às 

demandas dos municípios, uma média mensal de 

35.925 exames.

LABORATÓRIO REGIONAL

3.3.2. Realização de 1.154 exames de vigilância da 

qualidade da água dos 15 municípios pertencente 

ao DRS XII – Registro, o que representa um aumen-

to de 30% em relação ao mesmo período no ano 

passado. Esses exames fazem parte do Programa  

Estadual Pró-Água cujo objetivo é a vigilância cons-

tante da qualidade da água tratada consumida pela  

população.

3.2.1 ATENDIMENTOS DO CAR  
(até dezembro/2017)

ATENDIMENTOS MÉDICOS 
(Psiquiatria/Neurologia/Infectologia/Clínica Médica)

18.212

ATENDIMENTOS NÃO MÉDICOS

7.632

COMPLEXO AMBULATORIAL 
REGIONAL

O CAR desenvolve uma série de atividades 
envolvendo funcionários e pacientes, 
a exemplo do Outubro Rosa.



3.4.1. Cumprimento das metas pactuadas entre 
o CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde  
SES-SP.

3.4.2. Encerramento da gestão do CONSAÚDE 
no Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR) em 
30/06/2017.

3.4.3. Realização do processo de transição de ges-
tão do hospital junto à Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-SP), bem como a realocação dos funcionários 
dessa unidade para exercício das suas funções no 
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB) a 
partir de 01 de julho de 2017.

Hospital Regional
Jorge Rossmann

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRJR
INTERNAÇÕES

Produção em média 26,62% maior que a meta

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRJR
 ATENDIMENTO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Produção em média 30,50% maior que a meta



3.5.1. Projetos em andamento:

Curso de Auxiliar de Saúde Bucal. Municípios 

atendidos: Barra do Turvo, Iguape, Itariri, Miraca-

tu, Pariquera-Açu e Registro.

Curso Técnico de Agente Comunitário nos mu-

nicípios de Cananéia, Iguape, Iporanga, Juquiá e 

Registro.

Itinerários do Saber. Curso: Formação em Saúde 

Mental no município de Pariquera-Açu.

Capacitação para Construção de Proje-

tos Pedagógicos de Cursos Especialização  

Técnica de Nível Médio de Enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde em Linhas  

de Cuidado.

Centro de Formação de 
Recursos Humanos 

(CEFORH)

3.5.2.  Projetos realizados:

Curso de Especialização em Acom-

panhamento, Monitoramento e Ava-

liação na Educação em Saúde Co-

letiva – Período: de Agosto/2016 à 

Agosto/2017.

Programa de Avaliação Institucional 

Educativa – Avalia Caminhos: poten-

cialização e capitalização da ação de 

avaliação nos territórios.

Itinerários do Saber – Curso: Forma-

ção em Saúde Mental.

Itinerários do Saber – Curso: Tuto-

ria para o curso de Atualização em 

Saúde Mental, Crack, Álcool e outras 

Drogas (CASMAD).

Capacitação pedagógica de Coorde-

nador e Docentes do curso Auxiliar 

de Saúde Bucal.

Capacitação pedagógica de Coor-

denadores e Docentes do curso de 

Agente Comunitário de Saúde de  

Registro, Iporanga, Juquiá, Iguape 

e Cananéia.



3.6.1. Atendimento hospitalar em clínica médica, cirúr-

gica e maternidade, nas especialidades de clínica geral, 

obstetrícia, ginecologia, ortopedia, pediatria, cardiologia, 

fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e assistência so-

cial.

3.6.2. Assinatura do convênio com a SES-SP para cus-

teio do hospital, com vigência de janeiro de 2017 à de-

zembro de 2019.

3.6.3. Cumprimento do plano de trabalho referente ao 

convênio estabelecido entre o CONSAÚDE, a Associa-

ção Beneficente de Apiaí (ABA) e a Secretaria de Estado 

da Saúde (SES-SP).

3.6.4. Assinatura do contrato com o município de Apiaí 

para o serviço de Pronto Socorro.

Hospital Adhemar de Barros (HAB) 

Gilson Wagner Fantin
Presidente

José Antonio Antosczezem
Superintendente

3.6.5. Manutenção geral do hospital.

3.6.6. Atendimento SUS, convênios e particular.

3.6.7. Renegociação das dívidas para melhor ges-

tão financeira.

3.6.8. Implantação de novas formas de pagamen-

to, cobranças e formas de parcelamento via cartão 

de crédito/débito.

3.6.9. Investimento em equipamentos de infor-

mática.

3.6.10. Melhoria da iluminação predial, com subs-

tituição das lâmpadas fluorescentes por LED, pro-

movendo economia do consumo de energia. 

3.6.11. Liberação de emenda estadual do valor de 

R$ 100.000,00 para aquisição de equipamentos.


