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O CONSAÚDE
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul foi criado em dezembro de 2001 
pelo então prefeito de Registro Samuel Moreira, a 
partir do desmembramento do Codivar. Foi o início 
de um trabalho dedicado a promover a qualidade 
no atendimento em saúde nas unidades do Vale do 
Ribeira e, algum tempo depois, o Litoral Sul.

São populações de 24 cidades, mais de 515 mil 
habitantes usuários de serviços de saúde gratuitos.  
As unidades são mantidas por meio de convênio 
com a Secretaria de Estado de Saúde, que investe em 
obras estruturantes, como a reforma e ampliação da 
estrutura de atendimento das unidades de Itanhaém   
e de Pariquera-Açu.
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ABRANGÊNCIA

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

visão

missão
Nossa missão é cuidar de pessoas, promovendo 
atenção integral à saúde, oferecendo serviços de 
qualidade à população de todo Vale do Ribeira e 
Litoral Sul.

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.

O atendimento em todas as unidades preza 
a humanização e a excelência em qualidade.  

Investimos continuamente na capacitação dos 
profissionais, bem como na manutenção de 
equipamentos, aquisição de insumos, promoção de 
eventos e modernização. 

Este é o CONSAÚDE – promovendo saúde no Vale 
do Ribeira e Litoral Sul do Estado de São Paulo.



 Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua  
           (HRLB) – Pariquera-Açu/SP
 Serviço Inter-Hospitalar e Móvel Vale do Ribeira (SIMOV)
 Complexo Ambulatorial Regional (CAR) – Registro/SP
 Laboratório Regional – Registro/SP
 Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR) – Itanhaém/SP
 Centro de Formação de Recursos Humanos  
           (CEFORH) – Pariquera-Açu/SP
 Hospital Adhemar de Barros (HAB) – Apiaí/SP  
           (Convênio de Cooperação Administrativa e Técnica)

UNIDADES 
GERENCIADAS 

UNIDADE TOTAL DE COLABORADORES

HRLB 930

SIMOV 72

LABORATÓRIO
REGIONAL

36

CAR 39

ADM 27

HRJR 402

TOTAL 1.506

COLABORADORES 



RECEITAS
ARRECADADAS 
2016 



1 Manutenção dos convênios com a Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP para gerenciamen-

to das unidades do CONSAÚDE.

2. Cumprimento das metas pactuadas entre o CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde  

(SES) de acordo com os convênios que envolvem as unidades do CONSAÚDE.

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.

4. Realização de licitação compartilhada com os entes consorciados: registro de preços  

de medicamentos e operacionalização da central de tratamento de resíduos.

5. Início da operação da Unidade de Tratamento de Resíduos de Saúde do CONSAÚDE, através  

de ata de registro de preços, com adesão dos municípios consorciados.

6. Realização de concurso público para todas as unidades do CONSAÚDE.

7. Implantação, a partir de março de 2016 da antecipação de 50% do 13º salário a todos os ser 

vidores do CONSAÚDE no mês de aniversário.

8. Implantação de convênio de estágio extra-curricular com instituição de ensino de graduação  

nas áreas de enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição e serviço social.

9. Obtenção da imunidade tributária referente à cota patronal (INSS). Processo em trâmite.

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 



10. Continuidade das obras para ampliação do HRLB, considerando uma nova edificação de 5  

pavimentos e área de 8.796,08 m². A ampliação contempla 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.

11. Continuidade da obras para construção do novo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do  

HRLB. Obras em execução pela SES-SP.

12. Continuação da obra de ampliação do HRJR com a construção de um edifício com 8  

pavimentos interligados ao existente, com área de 11.508,97 m², contemplando 150 lei-

tos operacionais, 30 leitos complementares (UTIs), Centro Cirúrgico com 5 Salas cirúrgi-

cas, Central de Material e Esterilização (CME), Laboratório de Análises Clínicas, Cozinha e  

Refeitório, Recepção, Pronto Socorro com 11 leitos de Observação e 2 Salas de  

Atendimento de Urgência/Emergência Adulto e Infantil, Centro de Diagnóstico por imagem e Salas 

de Endoscopia e Colonoscopia. Obra em execução pela SES-SP.

13. Realização do processo de re-estruturação dos serviços prestados pelo Serviço Interhospi- 

talar e Móvel Vale do Ribeira (SIMOV), com objetivo principal de focar as atividades assistenciais de 

saúde de acordo com as exigências da SES-SP.

14. Realização de campanha Outubro Rosa, com execução do papanicolau e mamografia para  

as funcionárias do sexo feminino do HRLB, CAR, Laboratório Regional e AME Pariquera-Açu.   

Nesta ocasião, também foi realizado o 3º Encontro de Pacientes da Oncologia do HRLB, um  even-

to especial para todas pacientes que estão em tratamento contra o câncer na unidade.

15. 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.

16. Realização da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) em to-

das as unidades do CONSAÚDE. O tema foi “Você Saudável”, com eventos e palestras de  

conscientização dos funcionários.

17. Realização da Semana da Enfermagem em todas as unidades do CONSAÚDE, com palestras  

motivacionais e de valorização do profissional. 

18. Melhoria do serviço de Ouvidoria do CONSAÚDE, com a implantação do sistema de   

controle de ouvidoria integrado à SES-SP. 



1.1. Cumprimento das metas pactuadas entre  

CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde SES-

-SP.

1.2. Continuidade das obras para ampliação  

da unidade considerando uma nova edificação 

de 5 pavimentos 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.

1.3. Início das atividades do Núcleo de Humani-

zação, visando humanizar a atenção e a gestão em 

saúde no SUS. 

1.4. Início das atividades da equipe multidiscipli-

nar do Núcleo de Segurançado Pacientes, com ati-

vidades focadas na melhoria contínua dos proces-

sos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a 

disseminação sistemática da cultura de segurança, a 

articulação e a integração dos processos de gestão 

de risco e a garantia das boas práticas de funciona-

mento do serviço de saúde.

1.5. Implantação de projetos através do Nu-

cleo de Segurança do Paciente: protocolo de ci-

rurgia segura e identificaçãodos pacientes com  

pulseiras. 

1.6. Realização do 1º Simpósio de Segurança do 

Paciente do HRLB, organizado pelo Núcleo de Se-

gurança do Núcleo de Pacientes, com objetivo de 

orientar e conscientizar os profissionais do HRLB 

para o tema.

1.7. Implantação da Comissão de Padroniza-

ção de Medicamentos e Materiais Hospitalares, 

com equipe multidisciplinar, objetivando promo-

ver eficiência  e  eficácia nas escolhas e aquisições 

dos materiais e medicamentos necessários para o  

funcionamento do hospital. 

1.8. Realização do 1º Encontro de Prematuros  

do HRLB, envolvendo profissionais da unidade, 

mães e pais que tiveram os bebês prematuros na 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NAS UNIDADES

1. Hospital Regional Dr. Leopoldo  
Bevilacqua (HRLB) – Pariquera-Açu/SP



maternidade do hospital. O encontro teve palestras 

educativas para as mães e profissionais da UTIN E 

UCIN, depoimentos emocionantes e brincadeiras 

para as crianças.

1.9. Implantação do posto do Cartório de Regis-

tro Civil e Tabelionato de Notas de Pariquera-Açu 

na recepção da maternidade do HRLB, com objeti-

vo de facilitar e agilizar o registro de bebês nascidos 

no hospital.

1.10. Continuidade do programa De Bem com  

Você, projeto desenvolvido em associação ao Look 

Good Feel Better®, coordenado pela ABIHPEC, As-

sociação Brasileira da Indústria de Higiene Pesso-

al, Perfumaria e Cosméticos. O progama consiste 

em visitas trimestrais ao hospital, nas quais são re-

alizadas oficinas de automaquiagem e de lenços a 

pacientes da oncologia. Os objetivos dessas ações 

são minimizar os efeitos secundários relacionados 

à quimioterapia, radiação e outros tratamentos e 

resgatar a autoestima das pacientes.

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
 SAÍDAS CIRÚRGICAS

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
INTERNAÇÃO
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LEITOS
151 LEITOS INTERNAÇÃO

 9 LEITOS UTI ADULTO

7 LEITOS UTI NEONATAL 
 7 LEITOS UCI

21 LEITOS OBSERVAÇÃO

10 LEITOS OBSTÉTRICOS

TOTAL: 205 LEITOS

INFRA-ESTRUTURA

5 SALAS CIRÚRGICAS

2 SALAS CENTRO OBSTÉTRICO
Média mensal de 2016

819 INTERNAÇÕES

432 CIRURGIAS

170 PARTOS

7.418 CONSULTAS AMBULATORIAIS

4.333 ATENDIMENTOS  
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



2.1. Reestruturação dos serviços prestados pelo SIMOV, com atribuições principais de regulação  
médica e transporte inter-hospitalar no Vale do Ribeira, de acordo com as diretrizes da SES-SP.

3.1. Implantação de senhas de chamada para  

atendimento do pacientes, promovendo maior 

conforto e organização na recepção da unidade.

3.2. Melhoria da humanização do atendimen- 

to na recepção com o rebaixamento do balcão, 

permitindo acesso de cadeirantes e portadores 

de necessidades especiais.

3.3. Participação das discussões da Rede de  

Atenção Psicossocial (RAPS) junto ao Depar-

tamento Regional de Saúde – DRS XII Registro 

para reestruturação do serviço  de psiquiatria na 

região.

3.4. Início do atendimento em clínica médi- 

ca para acompanhamento de usuários com co-

morbidades clínicas devido ao uso contínuo de 

medicamentos. Essa especialidade viabilizou o 

atendimento mais rápido, possibilitando ao pa-

ciente adiantar o tratamento e/ou fazer a pre-

venção quando identificada a necessidade.

3.5. Conclusão do protocolo de Neurologia 

para auxiliar os municípios nos encaminhamen-

tos de pacientes ao CAR.

3.6. Reorganização da distribuição de medica-

mentos, reduzindo os períodos de retirada dos 

mesmo, evitando que os pacientes fiquem com 

estoque muito grande de psicotrópico em sua 

posse.

3.7. Melhoria na atenção farmacêutica, vol-

tada ao acompanhamento e humanização no 

atendimento dos pacientes: acolhimento do 

paciente, atendimento prioritário, reforço na 

orientação de posologia, elaboração e entre-

ga de tabela contendo a descrição do uso dos 

medicamentos para pacientes com dificuldade 

de compreensão, acompanhamento do uso de 

benzodiazepínicos, acompanhamento de possí-

veis reações adversas a medicamentos (RAM).

ATENDIMENTOS DO CAR  
(até dezembro/2016)

ATENDIMENTO MÉDICO: 23.552

PSICOLOGIA / ASS. SOCIAL /  

ENFERMAGEM: 14.874

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 690

PROGRAMA DST/AIDS: 

394 PACIENTES

2. Serviço Inter-Hospitalar e Móvel 
Vale do Ribeira (SIMOV):

3.  Complexo Ambulatorial Regional 
(CAR) Registro/SP:



4.1. Realização de 564.542 exames de análises 

clínicas até novembro de 2016, em atendimento 

às demandas dos municípios, uma média mensal 

de 39.519 exames.

4.2. Realização de 815 exames de vigilância da 

qualidade da água dos 15 municípios pertencente 

ao DRS XII - Registro. Esses exames fazem parte 

do Programa Estadual Pró-Água cujo objetivo é a 

vigilância constante da qualidade da água tratada 

consumida pela população.
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4. Laboratório Regional 
Registro/SP



5.1.  Cumprimento das metas pactuadas entre o 

CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde.

5.2. Aquisição de equipamentos no valor de 

R$165.000,00, referente ao repasse de recur-

sos financeiros de investimento do Convênio Nº 

001.0500.000.070/2012, da Rede Cegonha.

5.3. Atualização do sistema de informação e 

prontuário eletrônico, módulo Infoclinic Gestão 

Hospitalar.

5.4. Instalação de acesso a internet via fibra ótica.

5.5. Instalação de brinquedoteca na  

internação pediátrica.

5.6. Treinamento para os profissionais da unidade 

de higiene hospitalar.

5.7. Apoio do serviço de lavanderia do HRJR para 

processamento de roupas de cama e banho da Uni-

dade de Pronto Atendimento do município de lta-

nhaém.

5.8. Reparo e pintura das edificações internas e 

externas.

5.9. Manutenção preventiva e corretiva dos veícu-

los da Frota do HRJR-CONSAUDE.

5.10. Manutenção preventiva e corretiva de equipa-

mentos médico-hospitalar.

5.11. Aquisição de equipamentos de  

informática.

 METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB 
SAÍDAS CIRÚRGICAS

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRJR 
 INTERNAÇÃO

5. Hospital Regional Jorge 
Rossmann (HRJR) Itanhaém/SP
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LEITOS

76 LEITOS INTERNAÇÃO

 8 LEITOS UTI ADULTO

10LEITOS UTI NEONATAL 
TOTAL: 94 LEITOS

INFRA-ESTRUTURA

4 SALAS CIRÚRGICAS

3 QUARTOS PPP

Média mensal de 2016

483 INTERNAÇÕES

146 CIRURGIAS

200 PARTOS

1.073 ATENDIMENTOS  
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6.1. Projetos realizados:

- Realização da Classe Descentralizada de 

Agente Comunitário de Saúde em Eldora-

do, com 24 formados. Classe finalizada em 

15 de junho de 2016. Formatura em 17 de ju-

nho/2016.

- Recebimento, guarda e controle da distribui-

ção do material didático e de enfermagem.

- Orientação de coordenadores e docentes 

do curso de Agente Comunitário de Saúde de 

Eldorado sobre a execução do plano escolar 

no que se refere à integração curricular, docu-

mentação escolar, problematização, avaliação 

de aprendizagem e impacto no serviço, cro-

nogramas, planos semanais, aulas etc.

- Conclusão do Regimento Escolar Único dos 

CEFORs.

- Campanha do Outubro Rosa.

- Educação permanente dos servidores o 

HRLB e estagiários – Tema: Segurança no  

Ambiente de Trabalho.

- Educação permanente dos servidores do 

HRLB e estagiários – Tema: Controle de Infec-

ção Hospitalar

- Educação permanente dos servidores do 

HRLB com o Tema: Dietas Hospitalar e Ética 

no ambiente de trabalho

- Educação permanente dos servidores do 

HRLB – Tema: Protocolo de Cirurgia Segura.

PROJETOS EM ANDAMENTO

Curso Técnico em Agente Comunitário  

Módulo I: 1 classe em Registro e 1 classe

 em Juquiá.

Revisão da matriz curricular do curso de 

agente comunitário

Elaboração de capacitação pedagógica para 

os docentes e coordenadores.

6. Centro de Formação de
Recursos Humanos (CEFORH)



7.1. Atendimento hospitalar em clínica médica, cirúrgica e maternidade, nas especialidades de 

clínica geral, obstétrica, ginecologia, ortopédica, pediátrica, cardiologia, fonoaudiologia, psicologia, 

fisioterapia e assistência social.

7.2. Cumprimento do plano de trabalho referente ao convênio estabelecido entre o CONSAÚDE, 

a ABA e a Secretaria de Estado da Saúde SES-SP.

7.3. Manutenção geral do hospital.

7.4. Realização de exames laboratoriais e de raio X.

7.5. Atendimento SUS, convênios e particular.

7.6. Credenciamento dos convênios Bradesco Saúde e Mediservice.

7.7. Integração do hospital com a rede de saúde atendendo a portaria 1600 de 07/07/2011.

7.8. Execução e acompanhamento do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, com a  

regional de saúde e o Instituto Intercemente.

7.9. Criação do programa de visitação à maternidade.

7.10. Criação da brinquedoteca e participação na formação sobre brincar em parceria com o  

Centro Marista de Defesa da Infância e o Instituto Intercemente.

7. Hospital Adhemar de Barros
(HAB) - Apiaí/Sp

Pariquera-Açu, 9 de dezembro de 2016

Sérgio Yasushi Miyashiro
Prefeito de Pedro de Toledo

Presidente do Consaúde

José Antonio Antosczezem
Diretor-Superintendente


