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Estamos chegando ao fim de mais uma gestão, marcada por novidades e muitos avan-
ços. O CONSAÚDE, além do compromisso com a saúde e com a clareza na prestação 
de suas contas, tem também uma grande preocupação com o desenvolvimento do Vale 
do Ribeira. 

Um importante passo foi a construção do Plano Regional para a Gestão de Resíduos 
Sólidos (PGIRS), por meio do convênio tripartite entre CONSAÚDE, Funasa e Cetesb, que 
visa a promoção de políticas públicas voltadas ao saneamento, saúde e consequente 
mais qualidade de vida para a região.

Neste ano, também participamos ativamente da criação do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico do Vale do Ribeira 2018-2027, junto do CODIVAR e demais instituições inte-
ressadas.

O apoio de todos, funcionários e prefeitos, foi de fundamental importância para a gestão 
do dia a dia nas unidades administradas pelo CONSAÚDE. Nosso objetivo é trabalhar 
sempre com maior clareza possível, cada vez mais fortalecidos em nossas ações.

Neste ano também tivemos a felicidade e a honra de sediar a reunião do CONSAÚDE 
e do CODIVAR, em Barra do Turvo, município onde sou prefeito. Com muita alegria 
recebemos os gestores a fim de deliberar sobre ações de saúde na região e o desenvol-
vimento do setor.

Sabemos que o CONSAÚDE é de extrema importância para o nosso Vale e tenho certeza 
de que teremos um rumo melhor para o Consórcio. Com esta certeza é que buscamos 
fazer sempre o aperfeiçoamento dos serviços, com comprometimento, honestidade e 
dedicação com a nossa população. 

O meu muito obrigado a todos os funcionários do CONSAÚDE, aos amigos prefeitos e 
autoridades que nos apoiaram em nossas ações, sempre focados em desenvolvimento 
e no atendimento em saúde de excelência. 

Obrigado a todos!

Dr. Jefferson Luiz Martins 
Prefeito de Barra do Turvo e Presidente do CONSAÚDE 2018

PALAVRA DO PRESIDENTE



PALAVRA DO SUPERINTENDENTE

O CONSAÚDE demonstra ser, cada vez mais, um Consórcio movido pela união de pre-
feitos e profissionais comprometidos com saúde. Com isso, nossos resultados em aten-
dimentos são superados mês a mês.

Para se ter ideia, na avaliação anual em que apresentamos os números de atendimentos 
realizados em 2018 para a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
(CGCSS) da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), o Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB) apresentou produção compatível com o que foi estabelecido, cum-
prindo todas as metas previstas em contrato com a SES-SP. A boa avaliação representa o 
reconhecimento do trabalho realizado pelo CONSAÚDE.

As pessoas que têm comprometimento com a saúde devem realizar essa atividade de 
uma forma humanizada, participativa e com toda a atenção que o paciente merece. É 
isso que nós procuramos fazer no dia a dia. Todos os profissionais, sejam médicos, en-
fermeiros, funcionários da manutenção, serviços gerais, todos têm uma importância ex-
traordinária dentro do Consórcio. O CONSAÚDE possui ótimos prestadores de serviços 
e a cada dia conseguimos melhorar ainda mais nosso ambiente de trabalho. 

O patrimônio principal do CONSAÚDE é cada funcionário e os serviços prestados por 
eles. Com o apoio de prefeitos e autoridades, conseguimos avançar ainda mais. Agrade-
ço o empenho, o trabalho e a dedicação de todos para que possamos garantir o acesso 
à saúde para a população do Vale do Ribeira. 

Obrigado!

José Antonio Antosczezem 
Diretor Superintendente do CONSAÚDE 



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



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
territorial



1. Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua  

 (HRLB) - Pariquera-Açu/SP

2. Complexo Ambulatorial Regional (CAR) – Registro/SP

3. Laboratório Regional – Registro/SP

4. Centro de Formação de Recursos Humanos  

 (CEFORH) - Pariquera-Açu/SP

UNIDADE SES CONSAÚDE TOTAL

HOSPITAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA 66 1.113 1.179

LABORATÓRIO
REGIONAL

04 21 25

COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL 03 32 35

TOTAL 73 1166 1239

31/12/2018

Unidades



O CONSAÚDE (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul) se consolida, ano após ano, como gestor de unidades que são referência em 
atendimento de qualidade, correta aplicação dos recursos públicos e uma estru-
tura bem administrada.

O CONSAÚDE possui mais de 1.300 funcionários e as unidades por ele gerencia-
das atendem 18 municípios, além da demanda da Rodovia Régis Bittencourt.

Nosso Consórcio administra o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), 
de Pariquera-Açu; o CEFORH (Centro de Formação de Recursos Humanos), tam-
bém em Pariquera-Açu; o CAR (Complexo Ambulatorial Regional) e Laboratório 
Regional, ambos em Registro. São unidades que se consolidaram como impor-
tante referência em saúde regional.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul mantém 
e até mesmo supera o cumprimento das metas pactuadas junto à Secretaria de 
Estado da Saúde nos aspectos quantitativos e qualitativos.

Os resultados revelam o compromisso do CONSAÚDE em bem atender a toda 
população do Vale do Ribeira que necessita de um atendimento médico especia-
lizado.

CONSAÚDE, fazendo a diferença na saúde porque juntos somos mais fortes!

Consórcio



Receitas arrecadadas 2018



Atividades executadas pelo Consaúde

2.1. Manutenção dos Convênios de Gestão com 
a Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP para ge-
renciamento das unidades do CONSAÚDE.
2.2. Cumprimento das metas pactuadas entre o 
CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
de acordo com os Convênios de Gestão que envol-
vem as unidades do CONSAÚDE.
2.3. Planejamento junto à DRS XII – Registro e 
Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), com apre-
sentação de projetos e solicitação de recursos fi-
nanceiros para as unidades do CONSAÚDE.
2.4. Alteração do regime jurídico de contrata-
ção dos servidores do CONSAÚDE de CLT para es-
tatutário, conforme consubstanciado do Estatuto 
do Servidor do CONSAÚDE, anexo ao Contrato de 
Consórcio Público desde consórcio.
2.5. Adoção de contratação de servidores pelo 
regime jurídico administrativo por prazo determi-
nado, mediante processo seletivo, considerando a 
vigência do convênio junto à SES-SP para gestão 
das unidades de saúde pelo CONSAÚDE.
2.6. Realização de licitação compartilhada com 
os entes consorciados para registro de preços de 
medicamentos.
2.7. Realização de 40 pregões presenciais, 1 lei-
lão, assinatura de 22 contratos e 133 atas de regis-
tro de preços através do Serviço de Suprimentos 
do CONSAÚDE, de acordo com o disposto na Lei 
Federal Nº 8666/93. 
2.8. Processo em andamento para isenção do 
pagamento pelo CONSAÚDE do auxílio doença dos 
15 primeiros dias, incluindo o estorno dos últimos 
5 anos retroativos, com base na jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). Somente com 
relação nos último 5 anos, o valor representa  apro-
ximadamente R$ 1,4 milhão.
2.9. Processo em trâmite para obtenção da imu-
nidade tributária referente à cota patronal (INSS).
2.10. Continuidade das obras para ampliação do 
HRLB, considerando uma nova edificação de 5 pa-
vimentos e área de 8.796,08 m². A ampliação con-
templa 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.
2.11. Continuidade das obras para construção 
do novo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do 
HRLB. Obras em execução pela SES-SP.
2.12. Realização do Programa IntegrAção para os 
funcionários do CONSAÚDE, com palestras de di-
retores, coordenadores e gestores do Consórcio, 
que abordaram o funcionamento de cada setor e 
tiveram a missão motivacional e de integração os 
funcionários, desde os mais experientes até os re-
cém contratados. 
2.13. Realização de campanha Outubro Rosa, 
com execução do papanicolau e mamografia 
para as funcionárias do sexo feminino do HRLB, 
CAR e Laboratório Regional. Nesta ocasião, 
também foi realizado o 6º Encontro de Pacien-
tes da Oncologia do HRLB, um evento especial 
para todas pacientes que estão em tratamento 
contra o câncer na unidade.
2.14. 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 Regio-
nal e realização de palestras para conscientiza-
ção sobre a prevenção do câncer de próstata.
2.15. Realização da SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho) em todas 
as unidades do CONSAÚDE, com eventos e 
palestras de conscientização dos funcionários.
2.16. Campanha de vacinação contra a Febre 
Amarela com abrangência total dos servidores 
do CONSAÚDE.
2.17. Aquisição de equipamentos para o HRLB 
através de parlamentar do Deputado Estadual 
Caio França no valor de R$ 200 mil: 6 venti-
ladores pulmonares, 1 monitor de triagem e 1 
eletrocardiógrafo.
2.18. Aquisição de equipamentos através da 
SES-SP: 1 sistema de imagem e documentação 
endoscópica cirúrgica completo, com laparos-
cópio e histeroscópio cirúrgico e um sistema 
de digitalização de imagens radiológicas (CR).
2.19. Adequação da infra-estrutura e otimi-
zação dos equipamentos e recursos humanos 
do Laboratório Regional e do Laboratório do 
HRLB para atender as metas pactuadas com a 
SES-SP, promovendo uma re-estruturação na 

oferta de exames aos municípios exames inter-
nos do HRLB de forma maior eficiência e eficá-
cia.
2.20. Início do projeto de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos no Vale do Ribeira, um con-
vênio tripartite entre CONSAÚDE, Funasa e Ce-
tesb, que visa a promoção de políticas públicas 
voltadas ao saneamento, saúde e mais qualida-
de de vida nos municípios dos entes consor-
ciados.
2.21. Obtenção da licença prévia da CETESB 
para a construção do prédio onde funcionará o 
serviço de Radioterapia no HRLB. O projeto, do 
Ministério da Saúde, contemplará a construção 
de prédio e a aquisição de equipamentos espe-
cíficos para radioterapia, chamados acelerado-
res lineares.
2.22. Disponibilizado pelo CONSAÚDE Cam-
po de Estágio Curricular, realizado através de 
Convênio firmado com as Instituições de En-
sino de área da graduação e técnica, onde nas 
unidades do HRLB, CAR e Laboratório Regional 
foram atendidos uma média de 250 estudan-
tes/ano, colaborando nas áreas de formação 
de enfermagem, nutrição clínica, fisioterapia, 
farmácia e serviço social. 



Atividades segregadas por unidade
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua

3.1. Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua 
(HRLB) – Pariquera-Açu/SP:
3.1.1. Cumprimento das metas pactuadas entre 
CONSAÚDE e a Secretaria de Estado da Saúde SES-
-SP.
3.1.2. No dia 28 de janeiro, o HRLB completou 68 
anos de trabalhos prestados na área da saúde à po-
pulação do Vale do Ribeira.
3.1.3. Diante do aumento dos casos de febre ama-
rela, foi implantado o fluxograma para pacientes 
que apresentem os sintomas da doença, que visa 
orientar os profissionais nos casos de pacientes 
sintomáticos moradores do Vale do Ribeira ou que 
frequentaram área de risco nos últimos 15 dias. O 
objetivo é agilizar o diagnóstico com a realização 
dos exames, imediatamente após o atendimento de 
pacientes com suspeita da febre amarela.
3.1.4. Com o tema “Abril pela Segurança do Pa-
ciente”, o Núcleo de Segurança do Paciente do 
HRLB/CONSAÚDE e o REBRAENSP Núcleo Vale do 
Ribeira, realizaram o II Encontro, abordando temas 
atuais como protocolo de comunicação segura.
3.1.5. Realização pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) do HRLB, com apoio da 
Educação Continuada, da Campanha Mundial “SAL-
VE VIDAS: HIGIENIZE SUAS MÃOS”, estimulada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), com o tema 
“Está em suas moas prevenir sepse na assistência à 
saúde”.
3.1.6. Na Semana do Controle de Infecção Hospi-
talar, a equipe do SCIH ministrou palestras de reci-
clagem e atualização para os setores de conserva-
ção e limpeza do HRLB.
3.1.7. Treinamento e capacitação da equipe técni-
ca do HRLB em Triagem Neonatal (teste do pezi-
nho), em parceria com a APAE. 

3.1.8. Em abril, a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do HRLB completou 20 anos de atividades. O servi-
ço conta com 9 leitos de UTI adulto e o trabalho de 
28 técnicos de enfermagem, 5 enfermeiros, 7 médi-
cos e 2 fisioterapeutas, que ajudam a construir uma 
história importante para a saúde do Vale do Ribeira.
3.1.9. Implantação da versão atualizada do Proto-
colo de Precauções Padrão e Adicionais em todos 
os setores do Hospital. O destaque vem sendo dado 
às barreiras mecânicas, químicas e ambientais com 
o intuito de interromper a cadeia epidemiológica no 
ambiente hospitalar. O objetivo é a comunicação 
visual, através de placas de identificação coloridas 
na cabeceira do leito, para conhecimento das equi-
pes técnicas acerca de cuidados ou paramentações 
obrigatórias com cada cuidado de cada paciente, 
sejam para proteção do paciente ou do próprio pro-
fissional, porém com a finalidade de prevenir doen-
ças transmissíveis e a infecção hospitalar cruzada.
3.1.10. Em dezembro, a Casa da Gestante, Bebê e 
Puérpera do HRLB completou 10 anos. O serviço 
é uma referência de humanização, destinado ao 
acolhimento e acompanhamento das mães que 
necessitam de internação domiciliar para vigilância 
e proximidade do hospital, mas que não precisem 
de internação hospitalar e que residam distante do 
HRLB.
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 
hospitalares necessários para o funcionamento do 
hospital, tendo como referência os protocolos ope-
racionais padrões das equipes técnicas.



METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB
INTERNAÇÃO

Produção em média 12,5% maior que a meta
Total de 4.725 internações em 2018

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB
SAÍDAS CIRÚRGICAS

Produção de 4.842 cirurgias em 2018

Produção em média 15,6% maior que a meta
Total de 55.492 atendimentos em 2018

METAS SES-SP X PRODUÇÃO HRLB
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS

Produção em média 6% maior que a meta
Total de 68.384 atendimentos em 2018

PARTOS HRLB
Média Mensal de 168 partos em 2018

72% partos normais
26% partos a cesárea 

2% partos fórceps



3.2.1. Atendimentos do CAR:

37.000 atendimentos realizados em 2018
57% atendimentos são nas especialidades médicas 
(Psiquiatria/Neurologia/Infectologia/Clínica Médica)
43% dos atendimentos são psicológicos, farmacêuticos, de enfermagem e assistência social.

O índice de faltosos em 2018 foi bastante expressivo, representou 20% do total de pacientes 
agendados.

Atividades segregadas por unidade
Complexo Ambulatorial Regional



3.3.1. Realização de 440.915 exames de análises clínicas, em atendimento às demandas dos municí-
pios, uma média mensal de 36.742 exames.

3.3.2. Realização de 1.171 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 vigilân-
cia constante da qualidade da água tratada consumida pela população.

Atividades segregadas por unidade
Laboratório Regional



3.4.1.   Formação inicial e continuada de Agente Comunitário de Saúde, classes descentralizadas 
nos municípios de Registro, Juquiá, Iporanga e Iguape;

3.4.2.   Formação em Auxiliar de Saúde Bucal, classe descentralizada de Registro, municípios contempla-
dos: Barra do Turvo, Iguape, Itariri, Miracatu, Pariquera-Açu e Registro. Participam também alunos dos 
Polos Base Vale do Ribeira de Miracatu e Registro, da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI.

3.4.3.   Qualificação de profissionais da saúde de nível médio e técnico, ofertando cursos de formação em 
Saúde Mental do Projeto Itinerários do Saber, classe descentralizada de Registro1, Registro 2 , Pariquera-
-Açu, Jacupiranga, Iguape e Sete Barras e Curso de Atualização em Saúde Mental em EAD para os quinze 
municípios da  área de abrangência da DRS XII.

Atividades segregadas por unidade
Centro de Formação de Recursos Humanos


