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Secretaria da Saúde

Juntos somos     fortes!



O CONSAÚDE (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul) administra o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB) e CEFORH 
(Centro de Formação de Recursos Humanos), de Pariquera-Açu, o Complexo 
Ambulatorial Regional (CAR) e Laboratório Regional, em Registro. 

Desde sua criação em 2001, administra unidades que são referência em saúde, 
sempre realizando um importante trabalho dedicado a promover a qualidade no 
atendimento em saúde. 

As unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE atendem populações de 15 cidades, 
todas usuárias de serviços de saúde gratuitos, no Vale do Ribeira e Litoral Sul. 
Atendemos ainda a demanda da Rodovia Régis Bittencourt, que liga os Estados 
de São Paulo e Paraná. 

Nossas 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 Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua. 

Com a força do trabalho de nossos profissionais, com o apoio dos prefeitos do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul e demais autoridades, estamos avançando. Investi-
mos continuamente na qualificação dos funcionários, bem como na manutenção 
de equipamentos, aquisição de insumos, promoção de eventos e modernização. 
Nossa missão é o atendimento humanizado, tratando bem o paciente e respeitan-
do-o. Nossos profissionais participam de capacitações, visando o aprimoramento 
dos trabalhos.

Nosso compromisso é cuidar de pessoas, com atendimento humanizado e multi-
profissional. Este é o CONSAÚDE – promovendo saúde no Vale do Ribeira e 
Litoral Sul do Estado de São Paulo.

O CONSÓRCIO



Chegamos ao final de 2020, um ano desafiador para o CONSAÚDE. Em janeiro, 
iniciamos esta segunda passagem à frente do colegiado com a expectativa de 
ampliar a integração entre os municípios e fortalecer as ações do consórcio, visando 
um atendimento em saúde pública mais ágil e eficiente para a população do Vale do 
Ribeira.

Porém, não contávamos no meio desta caminhada com o surgimento de uma 
pandemia, que alterou o cenário mundial e nos impôs a responsabilidade de tornar 
referência no atendimento à população dos 19 municípios consorciados.

Mesmo diante das dificuldades do Vale do Ribeira no enfrentamento da pandemia, 
estamos cumprindo esta missão com maestria. Tudo isso graças aos esforços dos 
nossos incansáveis profissionais da linha de frente; das equipes operacionais e 
administrativa; dos prefeitos e membros da gestão; além do olhar sensível do Gover-
no do Estado às demandas da região. 

O engajamento de todos permitiu que o nosso planejamento estratégico fosse colo-
cado em prática garantindo a abertura de novos leitos de UTI, a aquisição de insu-
mos e a capacitação das equipes. Hoje, temos uma estrutura preparada e altamente 
capacitada para prestar todo apoio necessário à nossa população.

É com grande orgulho que concluo mais esta jornada em minha vida pública. Como 
presidente do CONSAÚDE deixo o legado da racionalização do uso dos recursos 
públicos, proveniente das alterações jurídicas no estatuto promovidas em 2015, além 
da ampliação dos sistemas de gestão garantindo mais eficiência no atendimento em 
saúde pública na região.

Agradeço a todos os colegas prefeitos, gestores municipais, membros da diretoria e 
servidores pela convivência harmônica ao longo destes oito anos em que participei 
do consórcio.

Desejo aos prefeitos reeleitos e aos que chegam que os próximos quatro anos sejam 
produtivos e de grandes conquistas em prol do fortalecimento do CONSAÚDE.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Marco Aurélio Gomes



O CONSAÚDE, neste ano de 2020, enfrentou um inimigo invisível e poderoso: o 
novo coronavírus. Vencemos importantes etapas e mantivemos a rotina de aten-
dimentos diários no HRLB, CAR (Complexo Ambulatorial Regional) e Laboratório 
Regional, seguindo normas mais rígidas de prevenção contra a Covid-19, sempre 
em respeito aos protocolos da SES-SP, Ministério da Saúde e Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).  

Fizemos readequações importantes no dia a dia de trabalho. No mês de março, 
criamos a Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronavírus do HRLB/CON-
SAÚDE, um grupo que discute e propõe ações de prevenção e combate à doença. 
Com o apoio de Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-SP), adotamos estratégias importantes para a nova rotina de atendimento 
no HRLB/CONSAÚDE que, por ser o único hospital “porta-aberta” do Vale do 
Ribeira, passou a ser também a referência na triagem dos casos do novo corona-
vírus. Criamos setores próprios para o tratamento destes pacientes e com o apoio 
da SES-SP aumentamos o número de leitos de UTI (10) e leitos de enfermaria (12) 
exclusivos para a doença.

O CONSAÚDE tem a missão principal que é promover a saúde no Vale do Ribeira. 
Mantemos nosso compromisso com a nossa população, que tem no HRLB uma 
referência regional em urgências e emergências clínicas e cirúrgicas nas mais 
variadas especialidades.

Em 2020, tivemos um importante apoio de deputados e deputadas, que enviaram 
emendas e equipamentos para o HRLB/CONSAÚDE, do Governo Federal e 
parcerias da iniciativa privada. Foi um ano em que muitos perceberam a necessi-
dade de darmos as mãos para que, unidos, pudéssemos lutar contra esta doença.
Realizamos um trabalho responsável, organizado e em conformidade com o que 
as autoridades sanitárias preconizam.  Com o apoio dos funcionários, da diretoria 
do CONSAÚDE e dos prefeitos, conseguimos manter o bom atendimento em 
saúde e temos consciência de que o combate ao novo coronavírus ainda depende 
do esforço de todos nós.

Agradeço a parceria do Governo do Estado, SES-SP, DRS-XII Registro, todos os 
prefeitos, autoridades, diretores e funcionários do CONSAÚDE que lutam conos-
co e que apoiam o fortalecimento deste Consórcio. Esta é nossa missão, prestar 
um atendimento de qualidade e realizar um trabalho transparente, com foco na 
saúde da população do Vale do Ribeira e de quem mais necessita.

PALAVRA DO SUPERINTENDENTE

José Antônio Antosczezem
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O CONSAÚDE realizou adequações importantes 
no atendimento em saúde no Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua (HRLB) em 2020. Com a 
pandemia do novo coronavírus, o trabalho no Hos-
pital passou por uma reestruturação para garantir 
os atendimentos conforme o pactuado com Secre-
taria de Estado da Saúde (SES/SP), além dos 
casos de Covid-19. 

No balanço realizado de janeiro a dezembro de 
2020 houve uma pequena redução do número de 
atendimentos com relação ao mesmo período do 
ano passado. Levando-se em conta o período de 
quarentena por causa do novo coronavírus e a 
necessidade da alteração nos atendimentos ambu-
latoriais e cirurgias eletivas, os números permane-
cem expressivos em todos os setores. A Oncologia, 
por exemplo, registrou aumento nos atendimentos 
prestados. 

O Pronto-Socorro do HRLB/CONSAÚDE atendeu 
de janeiro a dezembro deste ano um total de 37.914 
pacientes. Já as consultas médicas tiveram um 
registro total de 43.727  atendimentos. O Hospital 
também realizou um total de 3.914 cirurgias de 
urgência e eletivas.

O HRLB possui um total de 232 leitos, operacionais 
e complementares. As internações somaram 4.638. 
O HRLB/CONSAÚDE realizou um total de 235.468 
exames, desde diagnósticos em laboratório clínico, 
por anatomia patológica e citopatológica, radiolo-
gia e ultrassonografia. No caso dos diagnósticos 
por anatomia patológica e citopatológica, foram 
realizados 5.599 exames.

No setor de Oncologia, de janeiro a dezembro 
foram realizadas 5.574 sessões de quimioterapias e 
hormonioterapia. 

Na Maternidade do HRLB/CONSAÚDE, creden-
ciada pela Rede Cegonha, e que atende também a 

gestação de alto risco, as internações em obstetrícia somaram 
1.346 no ano, com a realização de 1.796 partos. A unidade conta 
com uma UTI Neonatal com sete leitos para receber os bebês 
que necessitam de cuidados intensivos; uma Ucinca (Unidade 
de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru) com quatro leitos 
e uma Ucinco (Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional) com sete leitos.
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O CONSAÚDE, desde o início de 2020, preparou-se 
para o enfrentamento ao novo coronavírus com 
capacitações dos profissionais e a estruturação dos 
diversos setores do Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB). 

O Consórcio constituiu no mês de março uma 
Comissão Especial de Enfrentamento ao Coronaví-
rus, nos termos declarados pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A Comissão é formada por 
médicos e enfermeiros do HRLB/CONSAÚDE 
responsáveis por ações de prevenção e combate ao 
novo coronavírus, auxiliando os municípios do Vale 
do Ribeira neste enfrentamento. 

O HRLB/CONSAÚDE, de Pariquera-Açu, é único 
hospital “porta-aberta” do Vale do Ribeira. A unida-
de realiza a triagem dos casos do novo coronavírus, 
atendendo unicamente usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) da região do Vale do Ribeira, além 
da demanda da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116).

O HRLB dispõe atualmente de 10 leitos de UTI 
destinados a Covid-19, 09 leitos de UTI Geral, 14 
leitos de UTI neonatais além de 01 UTI móvel que 
atende todos os municípios do Vale do Ribeira, 12 
leitos de isolamento para internação em enfermaria, 
além de 01 UTI móvel que atende todos os municí-
pios do Vale do Ribeira.

Segundo dados do Núcleo Hospitalar de Epidemio-
logia do HRLB/CONSAÚDE, somente no período 
de março até dezembro, o HRLB registrou na enfer-
maria Covid-19 (12 leitos) um total de 555 interna-
ções e 60 óbitos. Na UTI Covid-19 (10 leitos), um 
total de 188 internações, 28 saídas para altas médi-
cas e 66 óbitos no período.

AFASTAMENTOS DE SERVIDORES 
POR COVID-19

A Medicina do Trabalho do CONSAÚDE realizou 
um balanço geral de afastamentos de servidores 
com suspeita ou confirmação de Covid-19, de 
março a dezembro de 2020. No total, houve a notifi-
cação de 673 casos de servidores, sendo 321 
descartados e 346 confirmados.
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RECEITAS Valor (R$) %
Custeio SES-SP (76,27%) 96.408.000,00     76,27%
Faturamento SUS (13,85%) 17.511.322,89     13,85%
Rede Cegonha (2,67%) 3.369.425,88       2,67%
Rede de Urgência/Emergência RUE (1,90%) 2.400.000,00       1,90%
Retorno IRRF (4,18%) 5.280.710,72       4,18%
Contrato de Rateio (0,18%) 225.612,00           0,18%
Receitas de Capital (0,64%) 815.213,94           0,64%
Outras Receitas (0,02%) 23.658,85             0,02%
Aplicações Financeiras (0,01%) 9.737,11                0,01%
Cessão de Uso (0,13%) 166.744,74           0,13%
Fundo Judiciário - COVID (0,14%) 174.859,21           0,14%
Divida A va - C. Rateio (0,01%) 16.940,03             0,01%

TOTAL (R$) 126.402.225,37  100,00%
Receitas de Janeiro a Dezembro/2020

RECEITAS 2020
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Autoridades realizaram uma 
visita técnica ao HRLB/CON-
SAÚDE no dia 30 de julho. O 
objetivo foi verificar as deman-
das de ampliação do atendi-
mento a casos de Covid-19. 

Participaram da visita o Secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi; prefeito 
de Itanhaém e presidente do 
CONSAÚDE Marco Aurélio 
Gomes; diretor-superintenden-
te do CONSAÚDE José Antonio 
Antosczezem; diretora adminis-

trativa Bianca Palfi; diretor 
técnico do HRLB, Dr. Márcio 
Bazzo; prefeito de Miracatu e 
ex-presidente do Codivar, 
Ezigomar Pessoa Junior; supe-
rintendente do Codivar Wilber 
Rossini; vice-prefeito de Pari-
quera-Açu, Wagner Costa e 
vereadores da região.

O prefeito de Itanhaém e presi-
dente do CONSAÚDE, Marco 
Aurélio Gomes, avaliou positi-
vamente a visita. “Tivemos uma 
reunião produtiva e com o 
compromisso de apoio do 

Governo do Estado para os 
hospitais do Vale do Ribeira. O 
Secretário Marco Vinholi 
avaliou positivamente o atendi-
mento no Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua, que por 
ser porta-aberta, recebe e faz a 
triagem de todos os pacientes 
da região. 

Pedimos à população que, se 
possível, permaneça em casa, 
ao sair use máscara e higienize 
as mãos. Combater o coronaví-
rus é uma missão de todos nós”, 
finalizou Gomes.
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Em Pariquera-Açu, Bolsonaro 
participou da solenidade da 
apresentação do projeto sobre a 
Ponte da cidade, em cerimônia 
realizada no estádio municipal 
Lauro Lobo. Na ocasião, Bolso-
naro mencionou o HRLB/CON-
SAÚDE. Em seu discurso, ele 
contou que Pariquera-Açu era 
sempre lembrada pelo Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua, onde muitos moradores 
foram e são atendidos diaria-
mente.

"É uma satisfação voltar a esse 
pedacinho do Brasil chamado 
Vale do Ribeira, região onde eu 
fui criado e daqui parti para o 
mundo com 16 anos de idade", 
disse Bolsonaro.
 
O diretor-superintendente do 
CONSAÚDE José Antonio 

Antosczezem, presente no 
evento, reiterou a importância do 
investimento. “A ponte vai reduzir 
o excesso de veículos que trafe-
gam na avenida Dr. Carlos Bote-
lho e deve facilitar o acesso a 
vários bairros de Pariquera-Açu, 
criando mais uma opção de 
entrada e saída da cidade. Isto 
deve auxiliar e trânsito na chega-
da a cidade e agilizar o acesso a 
quem busca o HRLB/CONSAÚ-
DE, principalmente agilizando a 
chegada e saída das ambulân-
cias”, disse. 

Bolsonaro cumpriu agenda em 
diversos municípios. Ele passou 
por Tapiraí, Pariquera-Açu, Eldo-
rado, Miracatu, finalizando as 
atividades em Registro, onde 
visitou o Complexo Educacional 
SESI e SENAI, e visitando o 
município de Itaóca.
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O CONSAÚDE foi habilitado a receber financia-
mento para estruturação de projetos para 
concessões e parcerias público-privadas no setor 
de resíduos sólidos urbanos. A Caixa Econômica 
Federal publicou em 1º de outubro o resultado 
final dos consórcios selecionados de todo o 
Brasil. De 41 consórcios/institutos inscritos em 
todo território nacional, somente 23 consórcios 
foram habilitados e serão avaliados para posterior 
seleção. 

O CONSAÚDE foi um dos consórcios habilitados 
e foi classificado na 8ª posição no ranking nacio-
nal. Esta colocação aumenta mais a probabilida-
de do Vale do Ribeira ser contemplado por este 
financiamento para a construção do Plano Regio-
nal para a Gestão de Resíduos Sólidos (PGIRS).

A Caixa lançou o chamamento público em 16 de 
abril de 2020 e, em uma ação inédita, a Câmara 
Técnica de Meio Ambiente do CODIVAR se uniu 
com a equipe do CONSAÚDE para viabilizar a 
habilitação da nossa região neste processo. 

Para o diretor-superintendente do CONSAÚDE 

José Antonio Antosczezem, “a habilitação vem 
de encontro à construção do Plano Regional 
para a Gestão de Resíduos Sólidos (PGIRS), 
plano de que já vem sendo discutido e é de 
fundamental importância para o desenvolvi-
mento do Vale do Ribeira. Estes investimentos 
representam mais saúde e consequente mais 
qualidade de vida para a região”, afirmou 
Antosczezem.

Para o Presidente do CONSAÚDE e prefeito de 
Itanhaém Marco Aurélio Gomes, é um investi-
mento que trará ganhos para todos os municí-
pios consorciados. 

“O trabalho em conjunto visando à elaboração 
deste Plano vai permitir um diagnóstico profun-
do sobre cada município e os resíduos sólidos a 
fim de definir o conjunto de metas de redução, 
reutilização, coleta seletiva e reciclagem, e os 
meios de fiscalização e controle. 

Com o financiamento, todo este planejamento 
visando a uma adequação à legislação vigente 
se tornará realidade”, disse Gomes.
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Doar órgãos salva vidas! A 
Comissão Intra-hospitalar de 
Transplante (CIHT) do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB/CONSAÚDE), 
mesmo durante a pandemia do 
novo coronavírus, realizou 
captações de órgãos para 
doação Em um dos casos, o 
paciente de 61 anos, morador 
de Ilha Comprida, teve trauma-
tismo cranioencefálico após 
sofrer queda de uma laje. A 
família optou pela doação e 
foram doados os dois rins.

Em outro caso, uma jovem de 
22 anos, vítima de acidente 
motociclístico, teve morte ence-
fálica. Foram doados os rins, 
córneas, pâncreas e fígado. Em 

mais uma situação, um homem 
de 37 anos, por motivo de 
queda de bicicleta, teve morte 
encefálica e a família optou pela 
doação de órgãos. Foram 
doados os rins e córneas.

Com a pandemia do coronaví-
rus, os protocolos de captação 
seguem os mesmos critérios, 
incluindo os testes para Covid.

A equipe do HRLB/CONSAÚ-
DE realiza dois testes clínicos e 
teste de apneia. Um exame de 
imagem é realizado por um 
médico credenciado pela Cen-
tral Estadual de Transplantes. 
Todos devem confirmar o 
quadro de morte encefálica 
para que a doação seja possível.

O enfermeiro André Luís Arcari, 
Enfermeiro Coordenador da 
CIHT do HRLB, vinculada a 
OPO (Organização de Procura 
de Órgão) do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo, disse que a 
doação de órgãos ajuda pesso-
as que estão na fila de trans-
plantes. “Agradecemos aos 
familiares por este gesto, 
mesmo em momento de luto, 
uma doação que ajuda a salvar 
outras vidas”, disse.

O CONSAÚDE agradece a 
todos os profissionais envolvi-
dos e à família dos pacientes, 
que mesmo em meio ao sofri-
mento de perder um ente queri-
do, tiveram um gesto nobre de 
amor ao próximo.
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O CONSAÚDE e o Codivar, no dia 
29 de setembro, trabalharam mais 
uma vez em apoio aos municípios 
consorciados. Os Consórcios, em 
outra importante parceria, realiza-
ram uma transmissão ao vivo pelo 
Youtube com a apresentação de 
boas práticas e principais cuida-
dos de prevenção ao coronavírus 
para os profissionais da educação 
e alunos.

A apresentação foi programada 
dentro do projeto “Educação 
Municipal e Solidariedade Regio-
nal”, implantando pelo Codivar e 
Câmara Técnica da Educação, 
com apoio técnico da Oficina 
Municipal e Fundação Konrad 
Adenauer.
 
O Centro de Formação de Recur-
sos Humanos (CEFORH), admi-
nistrado pelo CONSAÚDE, foi 
quem coordenou o conteúdo da 
transmissão ao vivo. A diretora do 
CEFORH/CONSAÚDE Neusa 
Balbo, destacou a importância dos 
protocolos de prevenção como 
uso de máscara de proteção e 
limpeza das mãos. A Professora 
Maria Regina Pereira dos Passos, 
consultora da Oficina Municipal, 
do programa PVE do instituto 
Votorantim e da UNDIME, 
também participou da transmis-

são e destacou que o trabalho regional faz quem que todos 
os municípios possam tomar decisões mais seguras e acer-
tadas, já que o sistema de saúde também é regional.

Na transmissão, mais de 500 pessoas acompanharam online 
e após dois dias a transmissão o vídeo disponível no Youtube 
do Codivar já tinha atingido mais de 2.000 visualizações. 
Segundo o ex-superintendente do Codivar Wilber Rossini, 
que idealizou o projeto com a Oficina Municipal, “os objetivos 
do treinamento foram atingidos pois o suporte aos trabalha-
dores da educação e às famílias foi entregue.” O atual supe-
rintendente do Codivar Marcelo Fuzaro pontuou que a “nova 
sistemática para o momento de volta às aulas, precisa de 
apoio técnico que o Codivar está oferecendo a todas Secre-
tarias de Municipais de Educação, para que todos possam ter 
mais segurança e compreensão desse novo desafio”.

A diretora do CEFORH/CONSAÚDE, Neusa Balbo, está 
satisfeita com os resultados. “Conseguimos atingir nosso 
público-alvo e fomos mais além. Precisamos expandir o 
conhecimento sobre o coronavírus pois ele ainda está aí. 
Com educação de qualidade conseguiremos nos adequar a 
este novo momento e proteger quem mais amamos”, ressal-
tou ela.

O diretor-superintendente do CONSAÚDE José Antonio 
Antosczezem é um entusiasta da ideia. “Desde o começo 
deste ano, o CONSAÚDE promove ações de qualificação 
para os profissionais de saúde visando o combate à Covid-19. 
Este trabalho, em conjunto com o Codivar, amplifica a men-
sagem de luta contra o coronavírus especificamente no 
ambiente escolar, garantindo maior segurança de profissio-
nais de educação, pais e alunos”, afirmou.

O vídeo do treinamento para volta às aulas está disponível no 
canal do Codivar no Youtube que é o Codivar Vale e Litoral.
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A Arteris fez a doação de equi-
pamentos para o Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB/CONSAÚDE), de 
Pariquera-Açu. Foram doados 1 
respirador mecânico, 1 cardio-
versor, 1 aspirador de secreção 
elétrico, 1 conjunto radiológico e 
digitalizador e 1 monitor multi-
parâmetro.

Por meio de linha de crédito do 
BNDES, a Arteris investiu cerca 
de R$ 2 milhões para a doação 

de novos equipamentos para 
sete hospitais de municípios do 
Vale do Ribeira, dentre eles o 
HRLB/CONSAÚDE. A iniciativa 
visa apoiar as unidades e o Vale 
do Ribeira no enfrentamento à 
pandemia da COVID-19.

Segundo a Arteris, diante do 
contexto e do cenário da pande-
mia da COVID-19, a companhia 
mapeou hospitais que tenham 
como característica a filantropia 
e/ou atendimentos cobertos em 

sua maioria pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). “Os aparelhos 
oferecem um apoio na moderni-
zação do HRLB e mais qualida-
de aos atendimentos. Importan-
te ressaltar que os equipamen-
tos foram importantes para dar 
suporte nesse período de 
pandemia do coronavírus e à 
área cirúrgica, sendo incorpora-
dos ao patrimônio da unidade”, 
disse o diretor-superintendente 
do CONSAÚDE, José Antonio 
Antosczezem.

	�	����
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     SAMUEL MOREIRA
 
O CONSAÚDE foi contemplado 
com emenda do Deputado 
Federal Samuel Moreira no 
valor de R$ 300 mil. O recurso 
foi destinado ao custeio dos 
serviços de assistência hospita-
lar e ambulatorial no Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB/CONSAÚDE). O 
Deputado Federal também fez 
a doação de equipamentos 
com o objetivo de aumentar a 
capacidade de tratamento de 
pacientes no Hospital, especial-
mente durante o período de 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus. 
O HRLB/CONSAÚDE recebeu 
5 Ventiladores de Transporte 
Microtak, para uso em paciente 
adultos e pediátricos. O CON-
SAÚDE também recebeu R$100 
mil do Deputado Samuel Morei-
ra para aquisição de 2 focos 
cirúrgicos. A emenda já está 
empenhada, o processo licita-
tório já foi concluído. O Consór-

cio aguarda a liberação do 
recurso para conclusão da 
compra.

     EDUARDO BOLSONARO

O Deputado Federal Eduardo 
Bolsonaro destinou emenda de 
R$ 700 mil para o CONSAÚDE. 
Os recursos foram destinados à 
aquisição de equipamentos 
permanentes e fundamentais 
para o atendimento no Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB/CONSAÚDE), 
visando atenção especializada. 
Já foram adquiridos um monitor 
multiparâmetros, um arco cirúr-
gico, dois aparelhos de aneste-
sia e três ventiladores pulmona-
res pressométricos e volumétri-
cos. 

     ROSANA VALLE

A Deputada Federal Rosana 
Valle fez a indicação de uma 
emenda parlamentar ao Orça-
mento Geral da União/2020, 

destinada ao Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRL-
B/CONSAÚDE), no valor de R$ 
200 mil. O objetivo da indicação 
é a obtenção de recurso visan-
do ao enfrentamento da emer-
gência de saúde - Covid-19. 
Anteriormente, a Deputada 
destinou emenda de R$ 400 mil 
para aquisição de equipamen-
tos. Com o recurso, já aprovado, 
HRLB/CONSAÚDE deve adqui-
rir um ultrassom, um sistema de 
videoendoscópio e uma incuba-
dora estacionária. 

     RICARDO MADALENA

O CONSAÚDE recebeu neste 
ano uma emenda de R$ 70 mil 
do Deputado Estadual Ricardo 
Madalena. Foram adquiridos 
um sistema de elevação e trans-
ferência de pacientes, dois 
bisturis eletrônicos, três carros-
-maca com elevação, quatro 
cardioversores e cinco gerado-
res de marcapasso.  
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O CONSAÚDE fez a entrega 
oficial das novas instalações do 
Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND) do Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua (HRLB) no 
mês de agosto. A mudança da 
atual cozinha do Hospital para 
um prédio mais amplo e 
adequado representa maior 
agilidade e comodidade para o 
trabalho dos funcionários do 
CONSAÚDE.  O SND funciona 
anexo ao HRLB, atendendo às 
normas vigentes, tornando o 
serviço mais eficiente com 
fluxos mais adequados.  

Com a mudança, será possível a 
readequação do setor de Onco-
logia, que terá a estrutura refor-
mada para melhor atender aos 
usuários.

Completamente equipada com 
os mais modernos utensílios de 
uso em cozinha hospitalar, a 
unidade conta com 570m2 e  
tem capacidade de fornecer 720 

refeições por dia. Se necessário, 
a capacidade pode ser duplica-
da. 

O projeto do Plano de Expansão 
da Radioterapia no HRLB/CON-
SAÚDE também teve continui-
dade em 2020. O Consórcio 
realizou a supressão de vegeta-
ção nativa da área onde será 
construído o serviço de radiote-
rapia do HRLB/CONSAÚDE, de 
acordo com a licença de instala-
ção emitida pela CETESB.

O presidente e prefeito de 
Itanhaém Marco Aurélio Gomes 
destacou o trabalho.  “Foram 
muitas as ações desenvolvidas 
pelo CONSAÚDE especialmen-
te neste período de pandemia. 
Destaco ainda a continuidade 
do Plano de Expansão da Radio-
terapia no HRLB e a entrega 
oficial das instalações do Servi-
ço de Nutrição e Dietética do 
Hospital, importantes avanços 
que conquistamos”, disse.

O diretor-superintendente José 
Antonio Antosczezem apontou 
as conquistas alcançadas e os 
desafios enfrentados durante a 
pandemia. “Mesmo diante da 
crise enfrentada pela pandemia 
do coronavírus, mantivemos a 
resolutividade e a referência 
regional, bem como entregamos 
as novas instalações da cozinha 
do HRLB e demos continuidade 
ao projeto da Radioterapia, que 
funcionará em prédio que será 
construído anexo ao Hospital. A 
união entre os prefeitos deste 
Consórcio propicia estes avan-
ços e vamos continuar firmes e 
focados nesta missão que é de 
promover saúde para a popula-
ção do Vale do Ribeira”, disse.



     PARTO SEGURO 
O CEFORH/CONSAÚDE foi
palco de mais uma importante 
capacitação dos profissionais do 
Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB). No dia 13 de 
outubro, as equipes do Núcleo 
de Segurança do Paciente (NS-
P/HRLB) e da Educação Perma-
nente da Maternidade do HRL-
B/CONSAÚDE iniciaram o 
treinamento sobre o Protocolo 
de Parto Seguro. A partir daí, 
será implantada a chamada 
Lista de Verificação para Partos 
Seguros (check list) proposta 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para ser aplicada em 
todas as mães que entram em 
trabalho de parto no HRLB/-
CONSAÚDE. Para o diretor-su-
perintendente do CONSAÚDE, 
José Antonio Antosczezem, a 
capacitação dos profissionais é 
essencial para a qualidade do 
atendimento prestado na Mater-
nidade do HRLB. “É fundamental 
o engajamento dos profissionais 
do CONSAÚDE na educação 
permanente e na qualificação 
para um atendimento mais 
humanizado e em consonância 
com as atualizações na área da 
saúde. Agradeço a todos pela 
dedicação e empenho constan-
tes e parabéns a todos os envol-
vidos”, disse Antosczezem.

     SEGURANÇA DO PACIENTE
O Dia Mundial da Segurança do 
Paciente foi celebrado no dia 17 

de setembro pela equipe do 
Núcleo de Segurança do 
Paciente do HRLB/CONSAÚDE 
com ações voltadas à conscien-
tização dos profissionais. A 
Rebraensp (Rede Brasileira de 
Enfermagem e Segurança do 
Paciente) realizou a Maratona do 
Dia Mundial de Segurança do 
Paciente, durante a qual as 
enfermeiras do HRLB/CON-
SAÚDE participarão das pales-
tras: a enfermeira Jenny Arcen-
tales, que abordou a importância 
dos profissionais no transporte 
de pacientes e enfermeira 
Elisangela das Neves Martins, 
que falou sobre como os profis-
sionais de saúde se sentem após 
o diagnóstico de Covid-19. O 
evento foi online e a equipe do 
NSP se reuniu no CEFORH/-
CONSAÚDE (Centro de Forma-
ção de Recursos Humanos). Os 
profissionais do CONSAÚDE 
estão engajados em capacita-
ções visando aprimorar o atendi-
mento e garantir a maior segu-
rança dos pacientes no ambien-
te hospitalar com a qualificação 
dos profissionais.

     PARCERIA 
O CONSAÚDE recebeu no dia 
28 de abril a doação de duas 
caixas acrílicas, pela Polícia 
Militar e Rotary Clube. Os equi-
pamentos são usados na prote-
ção dos profissionais de saúde 
do Hospital Regional Dr. Leopol-
do Bevilacqua (HRLB) no aten-

dimento de casos do novo coro-
navírus. Com o objetivo de evitar 
a transmissão do vírus, a cápsula 
foi desenvolvida para proteger 
médicos e fisioterapeutas duran-
te o processo de intubação e 
extubação para aplicação de 
ventilação mecânica. A caixa de 
acrílico faz o isolamento do 
paciente. 

     PARCERIA 2 
O CONSAÚDE recebeu no dia 
23 de abril uma doação de 20 
protetores faciais, feita pelo 
GRUPO ESA (Instituto Educa-
cional Santo Agostinho), parcei-
ro do Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua (HRLB). 
Os protetores são usados como 
reforço no trabalho dos profis-
sionais do HRLB durante a 
pandemia do novo coronavírus e 
são muito importantes para 
garantir a segurança de profis-
sionais e pacientes. 

     PARCERIA 3
O CONSAÚDE recebeu no dia 
14 de abril a doação de 30 prote-
tores faciais para o uso dos 
profissionais do HRLB, especial-
mente durante a pandemia do 
novo coronavírus. A doação foi 
feita pelas equipes de Fisiotera-
pia e Odontologia do Departa-
mento de Saúde de Pariquera-A-
çu. Em momentos de crise como 
o que estamos vivendo, são atos 
de solidariedade como este que 
nos dão forças para o combate.
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Os municípios que fazem parte 
do CONSAÚDE puderam partici-
par da ata de registro de preços 
para aquisição de medicamen-
tos, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 e Lei 10.520/02. 

O Consórcio realizou processo 
licitatório para fins de aquisição 
de medicamentos por meio do 
Sistema de Registro de Preços - 
Processo nº 037/2020, sendo 
responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços 
e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decor-
rente. A participação dos entes 
consorciados é facultativa.

A diretora administrativa do 
CONSAÚDE, Bianca Palfi, expli-
cou que a Ata de Registro de 
Preços para Aquisição de Medi-
camentos é um documento 
onde se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participan-
tes e condições a serem pratica-
das, conforme as disposições 
contidas no instrumento convo-
catório e propostas apresenta-
das. 
“O Sistema de Registro de 
Preços é um sistema de aquisi-
ção de bens e contratação de 
serviços, por meio de uma única 
licitação, nas modalidades de 
Pregão e Concorrência do tipo 
menor preço”, disse. 

    

   

    

   

    



O CAR – Complexo Ambulato-
rial Regional, administrado pelo 
CONSAÚDE, uma referência no 
atendimento psiquiátrico ambu-
latorial em todo o Vale do Ribei-
ra, realizou um total de 34.572 
atendimentos no período de 
janeiro a dezembro de 2020. O 
Complexo atendeu pacientes 
nas especialidades de psiquia-
tria, psicologia, clínica médica, 
infectologia, neurologia, enfer-
magem, farmácia e assistência 
social. Só o setor de psiquiatria 
realizou 1.964 atendimentos.

A neurologia realizou 1.387 
atendimentos no período; 
psicologia, 1.484; a clínica 
médica realizou 5.830 atendi-
mentos; assistência social, 
2.373; enfermagem, 7.562 e a 
farmácia, 13.565.

O município com maior número 
de atendimentos foi Registro, 
com 14.520. Na sequência vem 
Pariquera-Açu, com 3.607; 
Juquiá, com 3.930; Jacupiranga, 
com 2.617; e Sete Barras, com 
2.456 atendimentos registrados.

A infectologia, também impor-
tante referência em todo o Vale 
do Ribeira, foi responsável por 
407 atendimentos. O CAR é o 

único serviço de atendimento espe-
cializado em HIV/AIDS de todo o 
Vale do Ribeira. No Complexo, são 
prestadas ações de assistência, 
prevenção e tratamento às pessoas 
vivendo com HIV ou AIDS, entre 
outras doenças infectocontagiosas, 
priorizando a humanização.

Também são atendidos alguns 
casos de tuberculose, hanseníase, 
hepatites virais, leishmaniose e 
infecções crônicas. Mas é o atendi-
mento aos portadores de HIV/AIDS 
que impressiona, pelo cuidado e 

dedicação dos profissionais.

No atendimento psiquiátrico ambu-
latorial, o CAR oferece um tratamen-
to multidisciplinar, atendendo casos 
de dependência química, depressão 
e doenças mentais em adultos e 
crianças. O serviço de psiquiatria do 
CAR atende pacientes ambulatoriais 
dos CAPS I (Centro de Atenção 
Psicossocial) existentes em alguns 
municípios da região. Pacientes com 
outras doenças tem ainda acompa-
nhamento de um clínico geral, o que 
torna o serviço ainda mais amplo.
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O Laboratório Regional de Registro, admi-
nistrado pelo CONSAÚDE, apresentou 
balanço das atividades realizadas de janeiro 
a dezembro de 2020. O LR presta serviços 
aos municípios do Vale do Ribeira com a 
realização de exames básicos e de média 
complexidade de análises clínicas.

De janeiro a dezembro foram realizados 
230.449 exames de análises clínicas. Além 
da realização dos exames de rotina, o Labo-
ratório Regional coleta e recebe as amostras 
para envio para os laboratórios de referência 
como o Instituto Adolfo Lutz – São Paulo, 
onde são feitos exames como sorologia para 
dengue, contagem de CD4/CD8 e carga 
viral para HIV, PCR para hepatite B e C, e 
para o Instituto Pasteur, que realiza a sorolo-
gia par raiva.

O Laboratório Regional atendeu solicitações 
de exames de Barra do Turvo (15.378), Cajati 
(6.451), Cananéia (3.332), Eldorado (3.843), 
Iguape (24.852), Ilha Comprida (8.471), 
Iporanga (9.643), Itariri (12.105), Jacupiranga 
(7.137), Juquiá (19.129), Miracatu (8.586), Pari-
quera-Açu (12.060), Pedro de Toledo 
(31.080), Registro (34.222), Sete Barras 
(28.998), Tapiraí (5.025), outros municípios 
(54) e sem procedência (43).

O LABORATÓRIO

No LR são realizados exames da rotina do 
pré-natal, dos programas de controle das 
diabetes, dos hipertensos, das anemias, da 
saúde da criança e do adulto.
 
O Laboratório realiza também os exames 
que dão suporte às ações da Vigilância 
Epidemiológica no diagnóstico e controle 
das doenças infecciosas como tuberculose, 
hanseníase, HIV/AIDS e outras doenças 
sexualmente transmissíveis, hepatites virais, 
meningites bacterianas, diarreias bacteria-
nas, esquistossomose e a leishmaniose 
tegumentar.

O local é uma importante referência no Vale 
do Ribeira. São realizados ainda exames 
relacionados à saúde do trabalhador e aos 
acidentes biológicos com material perfuro 
cortante, os exames da Vigilância da Quali-

dade da água tratada do Programa Estadual “Pró-Água”, que consiste 
na análise microbiológica e físico-química da água tratada consumi-
da pela população do Vale do Ribeira. O trabalho é fundamental para 
os mais diversos tipos de diagnósticos.

O Laboratório Regional também faz as coletas para investigação de 
paternidade. Os agendamentos são feitos diretamente pelo Instituto 
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC, em uma 
importante parceria com o Consórcio. O local é uma unidade 
descentralizada do IMESC, que possui outras unidades descentrali-
zadas para coleta de perícias de investigação de vínculo genético 
(DNA) espalhadas pelo Estado de São Paulo. Os testes são gratuitos 
e determinados pelo Poder Judiciário ou Defensoria Pública. 
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O CONSAÚDE realizou ao 
longo de 2020 diversas capaci-
tações e atualizações das equi-
pes de profissionais do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB), reforçando ainda 
mais o trabalho realizado na 
unidade. O CEFORH/CON-
SAÚDE é o responsável pelos 
treinamentos, juntamente com 
equipes multidisciplinares do 
Hospital. 

As capacitações das equipes 
de trabalho do CONSAÚDE 
visam o aperfeiçoamento 
profissional, atualização de 
protocolos e melhor operacio-
nalização nos setores. Profis-
sionais recém-contratados 
também passam por capacita-
ções, antes de iniciarem suas 
atividades no Hospital. Impor-
tante ressaltar que o HRLB/-
CONSAÚDE acompanha e 

segue todas as recomendações 
do Ministério da Saúde e Secre-
taria de Estado da Saúde. 

O reforço das equipes de 
profissionais do HRLB/CON-
SAÚDE por meio das capacita-
ções vem garantir a boa opera-
cionalização do Hospital. A 
diretora de Recursos Humanos 
do Consórcio Leiri Kozikoski 
frisa a importância de se inte-
grar os profissionais. “Segui-
mos protocolos, preconizados 
pelo Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado da Saúde. 
É fundamental que todos este-
jam alinhados com o trabalho 
realizado no HRLB”, explicou.

O diretor-superintendente do 
CONSAÚDE José Antonio 
Antosczezem ressalta a impor-
tância da qualificação. “Todos 
os nossos funcionários realizam 

constantes atualizações. Os 
recém-chegados também são 
capacitados para o atendimen-
to no HRLB. Assim, as equipes 
já entram preparadas para as 
rotinas assistenciais. Capacitar 
e atualizar são ações que fazem 
parte do nosso dia a dia, 
sempre objetivando um atendi-
mento em saúde de qualidade 
voltado à população do Vale do 
Ribeira", finalizou. 
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-SP), no mês de julho, fez a entrega de 3 novos respiradores ao 
HRLB/CONSAÚDE.

Em junho, a Secretaria de Estado da Saúde enviou quatro camas elétricas 
(totalizando nove) e 10 ventiladores pulmonares (equipamentos essenciais 
para a manutenção da vida em momentos de crise como a deficiência em 
atividades cardiorrespiratórias), 10 monitores multiparâmetros, um carrinho de 
emergência e um desfibrilador. 

Para o prefeito de Itanhaém e presidente do CONSAÚDE Marco Aurélio 
Gomes, a iniciativa vem somar-se aos esforços do HRLB. “Estamos empenha-
dos em garantir um atendimento de qualidade a todos que necessitam. A luta 
contra o coronavírus continua. Agradeço todas as equipes do Governo do 
Estado de São Paulo que estão engajadas nesta batalha, oferecendo-nos toda 
a estrutura e equipamentos. Nosso agradecimento também às autoridades do 
Vale do Ribeira e aos funcionários do CONSAÚDE por toda a dedicação e 
coragem neste período de pandemia”, finalizou.
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O CONSAÚDE, por meio da 
Medicina do Trabalho, iniciou no 
mês de março, um atendimento 
diferenciado dedicado aos 
profissionais do Hospital Regio-
nal Dr. Leopoldo Bevilacqua 
(HRLB), que são casos suspei-
tos ou confirmados de Covid-19. 
Desde o início dos primeiros 
casos do novo coronavírus no 
Vale do Ribeira, as equipes reali-
zam o acompanhamento diário 
de funcionários que estão afas-
tados de suas funções no Hospi-
tal e avaliam o estado de saúde 
de cada um, por telefone. Impor-
tante ressaltar que os atendi-
mentos já realizados englobam 
os suspeitos de coronavírus, 
confirmados e aqueles que 
queiram contar com suporte 
psicológico para enfrentar as 
pressões do dia a dia desta 
pandemia.

A enfermeira responsável pela 
Medicina do Trabalho do HRL-
B/CONSAÚDE, Débora Carmi-

natte, é quem realiza o “telea-
tendimento”. Tendo em mãos o 
relatório de funcionários que 
estão em casa, seja por suspeita 
ou por confirmação de Covid-19, 
ela faz o contato telefônico, pelo 
qual questiona o estado de 
saúde do profissional e de seus 
familiares. Caso haja necessida-
de de um acompanhamento 
psicológico, o atendimento será 
feito pelas psicólogas do HRLB, 
também por telefone. Em caso 
de sintomas mais graves, é ela 
quem direciona o profissional-
-paciente. “Fazemos um atendi-
mento rápido e humanizado dos 
profissionais, que são orienta-
dos e podem permanecer em 
casa com a tranquilidade de 
receber o acompanhamento, 
tanto da enfermagem quanto do 
médico Dr. Wallace Dos Santos 
Vaz e de nossas psicólogas. Se 
houver necessidade, a partir do 
contato telefônico identificar-
mos sintomas mais graves, 
também encaminhamos 

imediatamente o funcionário 
para o Hospital”, explicou 
Débora. 

O acompanhamento foi implan-
tado para garantir a saúde e 
segurança dos profissionais do 
CONSAÚDE e seus familiares, a 
fim de minimizar os impactos da 
pandemia do novo coronavírus. 
Por isso, o atendimento foi 
estendido a todos os profissio-
nais, sejam suspeitos, confirma-
dos ou ainda aqueles que quei-
ram contar com suporte psicoló-
gico. O diretor-superintendente 
do CONSAÚDE José Antonio 
Antoscezezm enfatiza a necessi-
dade do cuidado integral com os 
profissionais. “Nossa maior 
preocupação, neste momento, é 
garantir a segurança de nossos 
profissionais, estando em casa 
ou no trabalho no HRLB. Reite-
ramos o compromisso com a 
saúde de nossos funcionários e 
da população do Vale do Ribei-
ra”, finalizou Antosczezem.



O CONSAÚDE recebeu do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-SP), em cerimônia no 
DRS-XII Registro no dia 24 de novembro, uma 
nova ambulância. O veículo da Marca Renault 
é um reforço para o transporte inter-hospitalar 
realizado pelo Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE) e se soma à 
ambulância equipada com respirador e cilin-
dro de oxigênio entregue no mês de julho.

O evento, mais restrito por conta da pandemia 
do novo coronavírus, contou com a presença 
do deputado federal Samuel Moreira, do 
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo 
Jean Gorinchteyn e do Secretário de Desen-
volvimento Regional Marco Vinholi, além de 
prefeitos e autoridades regionais.
 
O Governo do Estado realizou a entrega das 
chaves de 16 ambulâncias e 9  vans para 
transporte de pacientes para consultas e 
exames. Os tipos de veículos entregues foram 
selecionados por cada município a partir de 
suas necessidades. Os municípios atendidos 
foram Barra do Chapéu; Barra do Turvo; Cajati; 
Cananeia; Eldorado; Ilha Comprida; Iporanga; 
Itaoca; Pedro de Toledo; Registro; Ribeira; 
Sete Barras; Tapiraí; Hospital Regional de 
Registro; Hospital de Pariquera Açu; e Santa 
Casa de Apiaí.

O diretor-superintendente do CONSAÚDE, José Antonio Antoscze-
zem e a diretora administrativa Bianca Palfi receberam as chaves 
do veículo. “Agradecemos ao Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, bem como ao DRS-XII Registro, por 
mais esta conquista para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. 
Neste ano, é a segunda ambulância que recebemos, representando 
um reforço para o nosso transporte inter-hospitalar. Muito obrigado 
a todas as autoridades presentes pelo apoio e compromisso com o 
CONSAÚDE”, afirmou José Antonio Antosczezem.
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O ano de 2020 foi também de 
muita solidariedade. Para o com-
bate ao novo coronavírus, o 
CONSAÚDE recebeu mil más-
caras de TNT, doadas pela 
empresa Som da Ilha. A empresa 
também cedeu duas tendas que 
foram montadas em frente ao PS 
do HRLB, para a triagem dos 
pacientes.
 
O CONSAÚDE também recebeu 
500 protetores faciais (face 
shield) para o reforço da prote-
ção dos profissionais do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB), entregues pela 
deputada federal Rosana Valle e 
produzidos voluntariamente pelo 
microempresário Marcos Tola.

Em outro ato de apoio, o CON-
SAÚDE recebeu 500 protetores 
faciais do Posto Búfalo da BR 116. 
O Consórcio também recebeu 
30 protetores faciais doados 
pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Campus Avan-
çado de Jandaia do Sul. 

Os protetores e máscaras foram 
distribuídas aos profissionais do 
Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB), servindo 
como uma proteção adicional 
contra o novo coronavírus, pois 
servem como uma barreira para 
o vírus. 

Segundo o diretor-superinten-
dente do CONSAÚDE José 

Antonio Antosczezem, é uma 
ação que beneficia os profissio-
nais do HRLB que atuam na 
linha de frente do combate à 
Covid-19. “Nossos profissionais 
passam por capacitações desde 
janeiro e vem trabalhando sem 
descanso para vencer esta luta. 
Neste momento em que enfren-
tamos a pandemia do novo 
coronavírus, especialmente, são 
importantes estas iniciativas 
solidárias, que mostram o 
quanto a sociedade está unida 
para combater o novo coronaví-
rus. Muito obrigado”, disse 
Antoscezezm.
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Durante o mês de outubro, o 
Setor de Oncologia do HRLB/-
CONSAÚDE teve dias de festa e 
de comemoração à vida. O 
Outubro Rosa foi comemorado 
de forma mais restrita, em 
prevenção ao novo coronavírus, 
mas com o mesmo amor de 
todos os anos.

Na última semana do mês, o 
Serviço de Nutrição e Dietética 
preparou um lanche especial 
aos pacientes em tratamento de 
quimioterapia. Os pacientes 
também ganharam presentes 
que foram doados pelos parcei-
ros do CONSAÚDE: OAB de 
Iguape, Mary Kay e Boticário 
doaram produtos específicos 
para a pele frágil de quem faz o 
tratamento com quimioterapia.

A Igreja Presbiteriana de Cajati 
confeccionou almofadas de 
conforto para o pós-operatório 
das pacientes que precisam 
fazer mastectomia. A almofada 
tem o formato de coração, que 
acomoda melhor o braço no 
pós-operatório.

As funcionárias do Laboratório 
Regional confeccionaram 
chapéus de algodão para prote-
ger os pacientes que sofrem 
com a queda de cabelo e as 
peças foram acolhidas com 
carinho por todos.

O Setor de Oncologia também 
ganhou uma decoração espe-
cial em alusão ao Outubro Rosa, 
mês da prevenção do câncer de 
mama e de colo de útero. Para 

as servidoras do CONSAÚDE, o 
Serviço de Medicina do Traba-
lho organizou uma campanha 
de coleta de Papanicolau. 
Durante a consulta com as 
enfermeiras, foi realizada a 
triagem para necessidade de 
realizar a mamografia das 
funcionárias, seguindo os 
indicadores do Ministério da 
Saúde. Todas as servidoras que 
realizaram a coleta ganharam 
um brinde especial doado pela 
empresa Havaianas (Alparga-
tas). 

Carinho Especial - Além de 
tudo isso, durante o mês de 
Outubro, o CONSAÚDE trocou 
todas as poltronas da Oncolo-
gia para melhorar o conforto 
dos pacientes. 

O Novembro Azul também foi comemorado de forma mais restrita, em 
prevenção ao novo coronavírus, porém com os dias repletos de alegria 
no Setor de Oncologia do HRLB/CONSAÚDE. 

Na última semana do mês, o Setor esteve em festa. O Serviço de Nutri-
ção e Dietética preparou um lanche especial para os pacientes em 
tratamento de  quimioterapia. A OAB de Iguape, por meio do diretor Dr. 
Gustavo, doou produtos de higiene para os pacientes. A empresa Reco-
med doou uma  cesta de café da manhã para sorteio. A empresa 
Havaianas fez a doação de sacolas de pano. O Boticário, de Iguape, 
doou álcool em gel. O Serviço de Medicina do Trabalho organizou uma 
campanha de coleta de PSA para os servidores do CONSAÚDE neste 
mês de combate ao câncer de próstata.
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