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Sabemos do valor que o CONSAÚDE 
tem para o nosso Vale do Ribeira. 
Estamos no caminho do 
crescimento e desenvolvimento.

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



Palavra do presidente
Dr. Jefferson Luiz Martins
Prefeito de Barra do Turvo

O compromisso que temos com o CONSAÚDE e o trabalho desenvolvido em prol da nossa população segue 
fortalecido. Pela segunda vez, assumimos a Presidência do Consórcio, desta vez com os desafios impostos 
pela pandemia. São momentos difíceis e que vem sendo vencidos com muita determinação.

A parceria com o Governo do Estado, bem como com os prefeitos, possibilita que busquemos formas efici-
entes de melhorar a qualidade de atendimento nas unidades administradas pelo CONSAÚDE. Temos ainda 
a importância da assistência em saúde prestada pelo Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, que realiza 
um trabalho de referência na região. Este Hospital, que é tudo para o Vale do Ribeira, é onde conseguimos 
ter um tratamento humanizado, sem contar a importância dos profissionais e o amor que eles dedicam aos 
pacientes.

Em 2021, tivemos anúncios de grande e relevante importância para o Vale do Ribeira: a retomada das obras 
de modernização e ampliação do HRLB/CONSAÚDE, por meio do Programa Vale do Futuro do Governo do 
Estado de São Paulo, e os avanços do Plano de Expansão de Radioterapia que contempla o Hospital. 
Reforçamos o apoio dos Governos Federal e Estadual para garantir sempre mais resolutividade, bem como 
a valorização do Consórcio para fortalecer a representatividade e o trabalho regional.

Sabemos do valor que o CONSAÚDE tem para o nosso Vale do Ribeira e municípios consorciados. Temos a 
certeza de que estamos no caminho do crescimento e desenvolvimento, especialmente quando falamos da 
saúde da população, que merece dignidade e um atendimento de qualidade, o que sempre buscamos ofere-
cer.

2021 foi um ano de desafios em que buscamos forças para enfrentar a pandemia. A luta continua! Agradece-
mos a dedicação incansável dos profissionais do CONSAÚDE, tenham a certeza de que os prefeitos do Vale 
do Ribeira reconhecem a sua importância. Agradecemos aos prefeitos e autoridades que estão junto conos-
co nesta missão. 

Muito obrigado a todos!



Palavra do 
diretor superintendente
José Antônio Antosczezem

Percorremos mais um longo caminho de desafios.  O ano de 2021, com a continuidade da pandemia de 
Covid, foi uma grande luta que empreendemos e estamos nesta batalha com muita garra e perseverança e 
chegamos ao final de mais um ciclo com a certeza do dever cumprido. Em virtude do convênio com a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), buscamos a reestruturação administrativa e reorganização de 
serviços assistenciais prestados pelo CONSAÚDE, a fim de garantir o bom atendimento em saúde, com 
planejamento e gestão dos recursos. O Consórcio preza pela transparência e compromisso com os 
serviços assistenciais prestados à população do Vale do Ribeira.

Em 2021 tivemos a retomada das obras de modernização e ampliação do Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE), dentro do Programa Vale do Futuro. Com investimento total de R$ 28 
milhões, o novo prédio do HRLB/CONSAÚDE contará com 98 leitos novos, incluindo 18 de UTI, pronto-so-
corro, área materno-infantil e setor de oncologia. Falando em oncologia, o setor é uma referência no Vale 
do Ribeira e conquistamos o comprometimento do Governo do Estado na sua ampliação!

Além disso, a implantação do serviço de radioterapia no HRLB/CONSAÚDE segue em andamento, com toda 
a documentação já aprovada pelos órgãos competentes. O trabalho vai continuar, com a valorização do 
Consórcio para o fortalecimento dos serviços na região. Buscamos o respaldo político e técnico para a 
continuidade deste trabalho de excelência prestado pelo CONSAÚDE, apresentando boa resolutividade, 
mesmo em meio à pandemia e todas as dificuldades, grande parte de ordem financeira, deste momento.

Este foi um ano de importantes ações que se refletirão no planejamento e trabalho futuro. Agradecemos 
aos prefeitos, a todos os funcionários e demais autoridades que apoiam o Consórcio, especialmente duran-
te o enfrentamento da pandemia. 

Nosso muito obrigado!



O CONSAÚDE (Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul), vem cum-
prindo as metas pactuadas junto à Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/SP), prestando um atendi-
mento assistencial em saúde com transparência 
e comprometimento com a população. 

Em 2021, o CONSAÚDE promoveu uma estru-
turação administrativa, enfrentando as dificul-
dades técnicas e financeiras e realizando a 
reorganização de serviços assistenciais presta-
dos pelo Consórcio. O Hospital Regional Dr. Leop-
oldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE), por ser o 
único hospital “porta-aberta” do Vale do Ribeira, 

CONSAÚDE: a missão de promover 
saúde no Vale do Ribeira

O HRLB cumpriu e/ou superou as metas de 
produção contratada pela Secretaria de Estado 
da Saúde – SES-SP, considerando  o impacto 
das medidas para enfrentamento à pandemia 
de COVID e em decorrência do papel assisten-
cial exercido pelo Hospital na região do Vale do 
Ribeira, conforme acordado junto ao Departa-
mento Regional de Saúde DRS XII Registro.
 
O Pronto-Socorro do HRLB/CONSAÚDE aten-
deu, de janeiro a dezembro de 2021, um total de 
38.280 pessoas. De janeiro a dezembro, as 
internações somaram 8.653. O Hospital 
também realizou um total de 3.898 cirurgias de 
janeiro a dezembro.

Na Maternidade do Hospital, credenciada pela Rede Ceg-
onha, o total de partos realizados de janeiro a dezembro 
foi de 1.764. A Maternidade atende também a gestação 
de alto risco e conta com uma UTI Neonatal com sete 
leitos para receber os bebês que necessitam de cuida-
dos intensivos; uma Ucinca (Unidade de Cuidado Inter-
mediário Neonatal Canguru) com quatro leitos e uma 
Ucinco (Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Con-
vencional) com sete leitos.
  
O HRLB/CONSAÚDE é uma UNACON e referência region-
al para atendimento e tratamento oncológico. No setor 
de Oncologia, de janeiro a outubro deste ano foram 
realizadas 5.497 quimioterapias e 464 cirurgias 
oncológicas.

Atendimentos Hospital Regional

também realiza a triagem dos casos do coronavírus e man-
teve os demais atendimentos.
 
O HRLB/CONSAÚDE é referência regional em urgências e 
emergências, cirurgias e atendimentos clínicos, como por 
exemplo, traumato-ortopedia, cirurgia geral, neurolo-
gia/neurocirurgia, urologia, cirurgia vascular, obstetrícia, 
dentre outras. O Hospital é uma unidade do Governo do 
Estado de São Paulo, administrada pelo CONSAÚDE, que 
mantém contrato com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-SP). O HRLB atende unicamente usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) da região do Vale do Ribeira e a 
demanda da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116), que liga os 
Estados de São Paulo e Paraná.



Receitas

Recursos
Humanos
2021

UNIDADE Nº FUNCIONÁRIOS
EM EXERCÍCIO

CAR                                   39 
HRLB                                 980 

LABORATÓRIO REGIONAL                                   21 
TOTAL                             1.040 

RECEITAS Valor (R$) %
Custeio SES-SP (71,69%) 89.418.414,00     71,69%
Faturamento SUS (12,75%) 15.904.876,20     12,75%
Rede Cegonha (2,70%) 3.369.425,88       2,70%
Rede de Urgência/Emergência RUE (1,92%) 2.400.000,00       1,92%
Retorno IRRF (4,22%) 5.265.967,71       4,22%
Contrato de Rateio (0,19%) 231.600,00           0,19%
Receitas de Capital (0,48%) 596.431,03           0,48%
Outras Receitas (0,13%) 158.695,90           0,13%
Aplicações Financeiras (0,02%) 30.153,90             0,02%
Concessões (0,13%) 163.262,06           0,13%
Convênio SUS - COVID (5,31%) 6.627.018,73       5,31%
Emendas Parlamentares (0,45%) 558.000,00           0,45%

TOTAL (R$) 124.723.845,41  100,00%
Receitas de Janeiro a Dezembro/2021

RECEITAS 2021



Gestão

Internações

SIGA O CONSAÚDE

www.consaude.org.br

www.facebook.com/consaudevaleelitoral/

www.instagram.com/consaudevaleelitoral/

Metas SES-SP Atendimento Urgência -Emergência HRLB
jan/21 4.000 3.478
fev/21 4.000 2.946

mar/21 4.000 3.044
abr/21 4.000 2.635
mai/21 4.000 2.915
jun/21 4.000 2.859
jul/21 4.000 3.058

ago/21 4.000 3.224
set/21 4.000 3.284
out/21 4.000 3.477
nov/21 4.000 3.507
dez/21 4.000 3.857 MM

48.000 38.284 3.828   
-20,24%

 185 - Urgência / Emergência - Consultas de Urgência

Metas SES-SP Saídas Cirúrgicas
jan/21                       355                                                                                328 
fev/21                       355                                                                                358 

mar/21                       355                                                                                339 
abr/21                       355                                                                                240 
mai/21                       355                                                                                271 
jun/21                       355                                                                                280 
jul/21                       355                                                                                301 

ago/21                       355                                                                                320 
set/21                       355                                                                                360 
out/21                       355                                                                                350 
nov/21                       355                                                                                283 
dez/21                       410                                                                                328 Média Mensal

                  4.315                                                                             3.758 
-12,91%

                       313 

  470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica 

Metas SES-SP Internações
jan/21                       333                                                                                407 
fev/21                       333                                                                                376 

mar/21                       333                                                                                433 
abr/21                       333                                                                                375 
mai/21                       333                                                                                436 
jun/21                       333                                                                                413 
jul/21                       333                                                                                435 

ago/21                       333                                                                                435 
set/21                       333                                                                                436 
out/21                       333                                                                                435 
nov/21                       333                                                                                431 
dez/21                       350                                                                                403 Média Mensal

                  4.013                                                                             5.015 
24,97%

                       418 

   183 - Internações 



Gestão

Atendimento Ambulatorial

Partos
HRLB/
Consaúde

Metas SES-SP
Consultas 
Médicas 

Ambulatoriais
jan/21 4.850 3.772
fev/21 4.850 4.623

mar/21 4.850 5.008
abr/21 4.850 3.585
mai/21 4.850 3.473
jun/21 4.850 4.111
jul/21 4.850 3.639

ago/21 4.850 4.901
set/21 4.850 5.182
out/21 4.850 4.903
nov/21 4.850 5.463
dez/21 5.375 4.753 Média Mensal

58.725 53.413                   4.451 
-9,05%

  271 - Consultas Médicas 

2021 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 TOTAL Média Mensal
PARTOS NORMAIS 101 95 126 109 101 102 100 112 94 83 94 98 1.215 101 69%
PARTOS CESÁREAS 41 34 44 26 45 47 45 41 55 55 33 37 503 42 29%
PARTOS FÓRCEPS 1 8 7 6 6 6 1 1 2 2 1 5 46 4 3%
SOMA PARTOS 143 137 177 141 152 155 146 154 151 140 128 140 1.764 147 100%



Gestão

Laboratório Regional

No LR são realizados exames da rotina do pré-na-
tal, 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 bacterian-
as, esquistossomose e a leishmaniose tegumen-
tar.

O Laboratório Regional também faz as coletas 
para investigação de paternidade. Os agendamen-
tos 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 descentralizadas 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. 

MUNICÍPIO jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 TOTAL

Barra do Turvo 1.632       1.271       3.245       2.500       1.713       1.439       1.674       2.510       2.509       2.493       2.391       1.668       25.045     

Cajati 512          851          1.771       1.148       1.270       1.208       997          1.885       1.430       1.173       1.265       860          14.370     

Cananéia 51           42           95           53           113          68           48           50           63           51           35           28           697           

Eldorado 76           37           87           75           75           65           29           77           80           126          44           60           831           

Iguape 2.678       3.014       3.747       2.628       2.815       2.801       3.144       2.337       3.011       3.167       3.388       2.667       35.397     

Ilha Comprida 665          518          541          543          654          691          539          719          832          402          772          1.154       8.030       

Iporanga 495          741          853          646          929          1.159       1.048       1.312       717          753          895          536          10.084     

Itariri 1.420       1.549       1.176       988          1.051       755          1.546       1.577       2.437       1.646       1.775       1.304       17.224     

Jacupiranga 793          893          1.101       932          1.100       943          964          1.064       1.057       1.146       931          1.220       12.144     

Juquiá 2.505       2.335       2.857       2.671       2.794       2.033       2.473       2.468       2.218       1.709       2.189       1.987       28.239     

Miracatú 965          667          911          835          915          910          1.492       1.078       1.396       1.199       1.410       967          12.745     

Pariquera-Açú 483          447          441          508          307          404          393          1.312       2.872       1.415       1.578       1.452       11.612     

Pedro de Toledo 3.055       3.000       3.845       2.451       2.993       2.447       2.751       3.634       3.773       3.645       3.076       1.353       36.023     

Registro 2.038       2.523       3.442       2.820       3.016       3.010       2.877       2.960       3.370       2.221       2.534       2.692       33.503     

Sete Barras 2.622       3.991       2.867       1.746       3.824       4.614       3.979       5.261       7.155       5.801       6.320       4.581       52.761     

Tapiraí 672          1.080       2.051       1.370       2.074       2.029       1.697       2.180       2.309       2.418       2.529       2.302       22.711     

OUTROS 28           25           22           22           16           4             -          13           25           40           14           19           228           

sem procedência -          48           6             12           60           -          -          -          13           21           17           25           202           

Total 20.690     23.032     29.058     21.948     25.719     24.580     25.651     30.437     35.267     29.426     31.163     24.875     321.846   

TABELA 1- TOTAL DE EXAMES POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE – 2021



Vale do Futuro investe 
na ampliação do Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua

As obras de modernização e 
ampliação do Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), 
de Pariquera-Açu, seguem acel-
eradas. Os investimentos fazem 
parte do Programa Vale do Futuro 
do Governo do Estado de São 
Paulo, que prevê transformar a 
região em um novo polo de desen-
volvimento econômico e social. 
As obras foram retomadas no 
mês de julho, após anúncio feito 
pelo governador João Doria.

Com investimento total de R$ 28 
milhões, o novo prédio do HRLB 
contará com 98 leitos novos, 
incluindo 18 de UTI, pronto-socor-
ro, área materno-infantil e setor de 
oncologia. A intervenção prevê a 
reforma de cinco andares e a 
adequação de cobertura de inter-
ligação do hospital com a cozinha 
existente, além da construção de 
um abrigo de resíduos hospitala-
res e um posto de transformação. 
A estrutura já possui 8,5 mil m² de 
área construída e ganhará outros 
213 m² com a edificação 
complementar.

É uma obra muito importante, há muitos anos que 
se espera esse novo hospital. Na verdade, é uma 
obra tão intensa, tão importante, são quase R$ 30 
milhões. Estamos felizes e satisfeitos de, dentro 
do programa Vale do Futuro, realizar este investi-
mento, contratar a construção e a recuperação do 
hospital, colocando 98 leitos, sendo 18 de UTI e 
80 de atendimento primário. Assim como várias 
outras áreas serão implementadas, equipamen-
tos comprados e novas equipes de profissionais, 
médicos, enfermeiros e fisioterapeutas”, destaca 
o governador João Doria. 

O presidente do CONSAÚDE, entidade que admin-
istra o Hospital, e prefeito de Barra do Turvo, Dr. 
Jefferson Luiz Martins, considera a obra um 
grande avanço para a saúde regional. “Temos 
concentrado esforços para ampliar e melhorar os 
serviços de saúde prestados na região, garantin-
do um atendimento em saúde de mais qualidade 
a nossa população. Com o apoio do Governo do 
Estado e o Programa Vale do Futuro, temos mais 
esta conquista que é a continuidade das obras de 
ampliação do HRLB. 

O Vale do Ribeira está no rumo do desenvolvimen-
to e do progresso, com um grande avanço nos 
serviços de saúde, geração de emprego, renda e 
novos investimentos para a região”, afirmou.



Um trabalho de excelência
O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua – HRLB, administrado pelo CON-
SAÚDE, é como Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia – 
UNACON.

De acordo com a portaria de nº 535 do 
Ministério da Saúde, o hospital está 
habilitado na atenção especializada em 
oncologia, inclusive com condições 
estruturais, de funcionamento e de recur-
sos humanos. O HRLB conta com profis-
sionais especialistas, sendo médicos e 
enfermeiros, aptos a realizarem procedi-
mentos cirúrgicos, quimioterapia e 
hormonioterapia.

O HRLB/CONSAÚDE possui todas as 
condições técnicas, instalações físicas, 
equipamentos e recursos humanos 
adequados à prestação de assistência 
especializada de alta complexidade para 
o diagnóstico definitivo e tratamento dos 
cânceres mais prevalentes no Brasil.

O Hospital é responsável pelo atendi-
mento dos municípios que compõem o 
Vale do Ribeira. O HRLB oferece as 
seguintes modalidades assistenciais: 
diagnóstico, cirurgia oncológica, oncolo-
gia clínica, suporte, reabilitação e cuida-
dos paliativos. 

HRLB/CONSAÚDE é única referência 
em Oncologia clínica e cirúrgica 
no Vale do Ribeira

A Oncologia do HRLB/CONSAÚDE é a única referência de diagnóstico e tratamento 
de câncer do Vale do Ribeira. O setor é habilitado como Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e está preparado para o diagnóstico, 
cirurgia oncológica, oncologia clínica, suporte, reabilitação e cuidados paliativos. 
Mesmo com a pandemia de Covid-19, o setor superou o percentual de atendimen-
tos pactuados junto à Secretaria de Estado da Saúde, redobrando os cuidados com 
os pacientes.

A Oncologia do HRLB/CONSAÚDE presta serviços de diagnóstico e tratamento das 
neoplasias malignas mais frequentes no Brasil (pele, mama, colo uterino, pulmão, 
estômago, pâncreas, fígado, metástase cerebral, bexiga, testículos, metástase 
óssea, intestino, pênis e próstata.

O setor conta com uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes, verifi-
ca e monitora a frequência às consultas e tratamentos agendados. Além disso, os 
profissionais realizam um atendimento às famílias e acompanhamento social dos 
pacientes. É um trabalho humanizado, objetivando sempre o bem-estar de pacien-
tes e familiares em momentos mais sensíveis de suas vidas.



O Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, que contempla o HRLB/CONSAÚDE, segue em fase 
final. O projeto foi apresentado pelo CONSAÚDE ao Ministério da Saúde e já foi aprovado, seguindo 
agora para autorização da Vigilância Sanitária. 

O CONSAÚDE seguiu todas as etapas, dentro da programação do Ministério, para aprovação do 
projeto, desde reunião de toda a documentação necessária, a aprovação pela Cetesb sobre a área 
onde o prédio deverá ser construído até a finalização do projeto de arquitetura e engenharia e para 
a aquisição dos aceleradores lineares. Com a aprovação do projeto, a expectativa é que a obra 
possa começar em breve. O terreno fica anexo ao novo prédio do HRLB, facilitando o acesso dos 
pacientes, inclusive ao setor de Oncologia do Hospital. 

O projeto das edificações tem aproximadamente 1.000 m², prevendo todas as áreas técnicas, 
administrativas e de suporte para funcionamento do serviço de radioterapia no Vale do Ribeira. O 
CONSAÚDE irá garantir a operacionalização e manutenção dos serviços de radioterapia necessários 
ao atendimento da população.

O HRLB/CONSAÚDE está entre as 140 soluções do Ministério da Saúde que contemplam a 
construção de prédio e a aquisição de equipamentos específicos para radioterapia, chamados acel-
eradores lineares. A medida garante a cobertura no Sistema Único de Saúde (SUS) de mais de 70 
milhões de brasileiros, ampliando o acesso ao tratamento de câncer no país.

Desde o início de sua elaboração, os diretores do CONSAÚDE acompanharam de perto a evolução 
do Plano. “Alinhamos todos os detalhes do projeto com a empresa Varian, sempre de acordo com 
os critérios do Ministério da Saúde. Também acompanhamos todas as ações do Ministério, a fim de 
garantir a agilidade na implantação do Plano no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua”, disse a 
diretora administrativa Bianca Palfi.

O diretor-superintendente do CONSAÚDE, José Antonio Antosczezem, disse que a Radioterapia será 
importante para o trabalho já realizado no HRLB. “O Vale do Ribeira ganhará um novo serviço que 
ampliará o atendimento oncológico já feito no HRLB. O Hospital atende pacientes oncológicos de 
toda a região, realizando o diagnóstico, cirurgias, quimioterapia e hormonioterapia. Com o Serviço 
de Radioterapia, a população que necessita do tratamento terá o atendimento mais próximo de 
casa”, afirmou Antosczezem.. 

HRLB/CONSAÚDE terá radioterapia



Estamos em obras!

O CONSAÚDE promoveu EM AGOSTO uma série de adequações na UTI Adulto do Hospi-
tal Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB). Na reforma do espaço foram trocadas as 
réguas de gases, instaladas novas divisórias, além da pintura e revisão geral. Os serviços 
foram feitos pela equipe de manutenção do CONSAÚDE, em parceria com a equipe técni-
ca do HRLB, a fim de não prejudicar o atendimento na UTI.

A diretora administrativa do CONSAÚDE Bianca Palfi e o diretor técnico do HRLB/CON-
SAÚDE Dr. Sandro Scárdua acompanharam em setembro a visita técnica do coorde-
nador-geral do Programa Vale do Futuro, Marco Aurélio Gomes, às obras de modern-
ização e ampliação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB). Eles 
estiveram acompanhados do coordenador regional do Programa Ezigomar Pessoa e do 
diretor do Escritório de Desenvolvimento Regional Rogério Pio. 

As obras do novo prédio do HRLB/CONSAÚDE fazem parte do Programa Vale do Futuro, 
com investimentos de R$ 28 milhões. O projeto, anunciado pelo Governador João Doria, 
terá cinco andares com 98 leitos novos, incluindo 18 de UTI, pronto-socorro, área mater-
no-infantil e setor de oncologia.



Profissionais do CONSAÚDE 
são imunizados contra a Covid-19

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), adminis-
trado pelo CONSAÚDE, começou a receber no dia 21 de janeiro 
as primeiras doses da Vacina contra Covid-19. Foi o início de 
um momento histórico e de esperança para o país e para o Vale 
do Ribeira. 

O critério de vacinação nas unidades administradas pelo CON-
SAÚDE foi definido de acordo com as recomendações do 
Grupo de Vigilância Epidemiológica de Registro (GVE XXIII), do 
Governo do Estado.

Para o diretor-superintendente do CONSAÚDE, José Antonio 
Antosczezem, a vacinação contra a Covid-19 é um importante 
passo no combate ao coronavírus. “A vacina representa esper-
ança e força para nossos profissionais de linha de frente 
continuarem com mais segurança o trabalho diário na saúde, 
sempre com dedicação e compromisso. Importante lembrar-
mos que ainda se faz necessária a conscientização de todos 
para que continuem se prevenindo com o uso de máscara, 
higienização das mãos com frequência e distanciamento 
social”, finalizou Antosczezem.

2021 foi mais um ano de muita luta e também de pequenas e 
grandes vitórias. Os profissionais do CONSAÚDE captaram 
momentos de muita emoção na alta hospitalar de pacientes 
Covid-19. São pacientes que estiveram internados no HRLB e 
se recuperaram da doença. Cada paciente que recebe alta 
representa uma pequena vitória contra a Covid. 

A dona Janice, paciente Covid-19, 
após 2 meses de internação, recebeu 
alta. Foram cerca de 40 dias na UTI do 
HRLB/CONSAÚDE e 20 dias de inter-
nação na enfermaria. A paciente é de 
Registro e venceu a Covid-19, após 
enfrentar dias muito difíceis.
Dona Janice é um exemplo de esper-
ança e da dedicação de médicos e 
enfermeiros.
 
Tem ainda a história do sr. Adauto 
Dias Simoni, que passou 47 dias inter-
nado no HRLB/CONSAÚDE, entre UTI 
e enfermaria. Foram dias de muita 
luta, para ele e para os profissionais. A 
alta veio no dia 13 de maio, com muita 
alegria e pronto para voltar para casa. 

Alta de Covid



HRLB/CONSAÚDE,  
71 anos de dedicação 
à saúde da população 
do Vale do Ribeira

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), hoje 
administrado pelo CONSAÚDE, foi inaugurado em 28 de janei-
ro de 1950. São 71 anos de uma história dedicada à promoção 
de saúde da população do Vale do Ribeira. 

Atualmente, o HRLB/CONSAÚDE, localizado em 
Pariquera-Açu/SP, é uma importante referência em saúde na 
região, atendendo ainda a população do Litoral Sul e a deman-
da da Rodovia Régis Bittencourt, que liga os estados de São 
Paulo e Paraná. Em 2020, o Hospital e seus profissionais 
passaram a enfrentar um inimigo invisível: a pandemia do 
novo coronavírus. O HRLB/CONSAÚDE, por ser o único hospi-
tal “porta-aberta” do Vale do Ribeira, também realiza a triagem 
dos casos do novo coronavírus. 

São 71 anos de um trabalho árduo e realizado sempre com 
muito amor aos pacientes. E quem no Vale do Ribeira não 
precisou de atendimento no principal Hospital Regional? 
Difícil responder, pois o HRLB recebe todas as urgências e 
emergências e na Maternidade nasce a maior parte dos 
pequenos moradores da região.  

O HRLB foi construído pelo governador Adhemar Barros. Na época, já 
era um Hospital de grande porte, equipado e preparado para atender à 
demanda regional. O Hospital foi construído em terreno doado pela 
família Zanella, tradicional em Pariquera-Açu. Pela sua magnitude, a 
estrutura estava pronta para funcionar. 

Alguns anos depois, para capacitar os profissionais da região, foi 
criada a Escola de Auxiliar de Enfermagem, experiência tão bem sucedi-
da que resultou na implantação do CEFORH – Centro Formador de 
Recursos Humanos, que funciona até hoje e capacita profissionais que 
atuam no HRLB e na região.

A gestão do Hospital Regional Vale do 
Ribeira, como era mais conhecido, no final 
da década de 1989, ficou a cargo do 
Consórcio de Desenvolvimento Intermu-
nicipal do Vale do Ribeira (CODIVAR), 
entidade que passou a gerenciar as 
unidades do Governo do Estado na região. 
O modelo de gestão demonstrou eficiên-
cia e transparência.
 
Em 2001, foi constituído o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribei-
ra (CONSAÚDE) pelo então prefeito de 
Registro Samuel Moreira. Foram implan-
tados novos serviços no HRLB, como o 
Anexo Materno-Infantil, a cardiologia, a 
oncologia, entre outras especialidades. 
Em pouco tempo, o CONSAÚDE conse-
guiu ampliar a capacidade de atendimen-
to no HRLB e o leque de serviços especial-
izados. Um trabalho dedicado a promover 
a qualidade no atendimento em saúde nas 
unidades do Vale do Ribeira e, algum 
tempo depois, também incluindo o Litoral 
Sul do Estado de São Paulo.

O Hospital é uma unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), 
sendo administrado pelo CONSAÚDE, 
para o atendimento dos usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e abrangendo 
os municípios pertencentes ao DRS XII de 
Registro (Departamento Regional de 
Saúde).



HRLB 71 anos
2020: um ano cheio de desafios

2020 foi um ano bastante inco-
mum, levando-se em conta a 
pandemia do novo coronavírus. 
A rotina do HRLB/CONSAÚDE 
teve de ser alterada. Todas as 
equipes se prepararam para 
enfrentar a doença com capaci-
tações e a estruturação dos 
diversos setores do Hospital. 
No mês de março, foi constituí-
da uma Comissão Especial de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
formada por médicos e enfer-
meiros do HRLB/CONSAÚDE 
responsáveis por ações de 
prevenção e combate ao novo 
coronavírus, auxiliando os 
municípios do Vale do Ribeira 
neste momento.      

O HRLB possui um total de 232 
leitos, operacionais e comple-
mentares, 09 leitos de UTI Geral, 
14 leitos de UTI neonatais além 
de 01 UTI móvel inter-hospitalar 
que atende todos os municípios 
do Vale do Ribeira.

As internações somaram 7.530 
no ano. O Pronto-Socorro do 
HRLB/CONSAÚDE atendeu, no 
ano de 2020, um total de 34.641 
pacientes. Já as consultas 
médicas tiveram um registro 
total de 30.721 atendimentos. O 
Hospital também realizou um 
total de 3.752 cirurgias de 
urgência e eletivas.
 
O HRLB/CONSAÚDE realizou 
um total de 235.468 exames, 
desde diagnósticos em labo-
ratório clínico, por anatomia 
patológica e citopatológica, 
radiologia e ultrassonografia. 
No caso dos diagnósticos por 
anatomia patológica e citopa-
tológica, foram realizados 5.599 
exames.

Na Oncologia, foram realizadas 
5.574 quimioterapias e sessões 
de hormonioterapia. No setor, o 
Hospital também realizou um 
total de 416 cirurgias 
oncológicas.

Na Maternidade do HRLB/CON-
SAÚDE, credenciada pela Rede 
Cegonha, e que atende a 
gestação de alto risco, as inter-
nações em obstetrícia 
somaram 1.346 no ano, com a 
realização de 1.664 partos. A 
unidade conta com uma UTI 
Neonatal com 07 leitos para 
receber os bebês que necessi-
tam de cuidados intensivos; 
uma Ucinca (Unidade de Cuida-
do Intermediário Neonatal 
Canguru) com 04 leitos e uma 
Ucinco (Unidade de Cuidado 
Intermediário Neonatal Conven-
cional) com sete leitos.

Os atendimentos em saúde 
sofreram um impacto com a 
quarentena em todo o Estado 
de São Paulo, mas no HRLB, o 
trabalho prosseguiu. Para a 
Covid-19, o Hospital dispõe 
atualmente de 10 leitos de UTI 
exclusivos para a doença e 12 
leitos de isolamento para inter-
nação em enfermaria.

Segundo dados do Núcleo Hos-
pitalar de Epidemiologia do 
HRLB/CONSAÚDE, somente no 
período de março até dezem-
bro, o HRLB registrou na enfer-
maria Covid-19 (12 leitos) um 
total de 555 internações e 60 
óbitos. Na UTI Covid-19 (10 
leitos), um total de 188 inter-
nações, 28 saídas para altas 
médicas e 66 óbitos no período.

O trabalho segue com foco, 
responsabilidade e transparên-
cia no HRLB/CONSAÚDE, que 
completa 71 anos de ativi-
dades. Parabéns a todos 
funcionários, incluindo os que já 
passaram por aqui e que ajuda-
ram a construir uma história de 
lutas e vitórias, a todos os 
prefeitos e autoridades que se 
engajam para que o HRLB seja 
sempre este gigante para o Vale 
do Ribeira. Nossa gratidão a 
todos e nosso orgulho em fazer 
parte desta história!

O CONSAÚDE recebeu da Câmara 
Municipal de Registro no dia 22 de 
fevereiro, a Moção de Congratu-
lação de nº 04/2021, de autoria do 
Vereador Fabio Cardoso Junior, 
aprovada pelos parlamentares. 

A homenagem foi em comemo-
ração do 71º aniversário do Hospi-
tal Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB/CONSAÚDE). Segundo o 
documento, o HRLB/CONSAÚDE 
“oferece qualidade de atendimento 
aliada à competência dos profis-
sionais do corpo técnico/clínico e 
funcionários em geral, que fazem 
desta instituição referência”. 

“São 71 anos de uma história dedi-
cada ao Vale do Ribeira e todos os 
funcionários, desde aqueles que já 
passaram pelo HRLB até os que 
aqui são atuantes, merecem esta 
homenagem. Nosso muito obrigado 
e parabéns a todos!”, disse 
Antosczezem.

HRLB/CONSAÚDE 
recebe Moção de 
Congratulação da 
Câmara Municipal
de Registro

HOMENAGEM



Emendas parlamentares

O CONSAÚDE recebeu neste mês de outubro, emenda parlamentar da Deputada Federal Rosana 
Valle. O pagamento, no valor de R$ 399.981,34, verba proveniente do Ministério da Saúde, foi desti-
nado para a aquisição de novos equipamentos para a assistência em saúde no Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE). Foram adquiridos 1 ultrassom, 1 videoendoscópio e 1 
incubadora estacionária neonatal, que são utilizados na unidade hospitalar. São equipamentos 
importantes e que se somaram ao atendimento prestado na HRLB/CONSAÚDE, conferindo agili-
dade, qualidade diagnóstica e atenção ao pacientes SUS do Vale do Ribeira. 

O CONSAÚDE recebeu emenda parlamentar do Deputado Federal Samuel Moreira no valor de R$ 
200 mil, verba proveniente do Ministério da Saúde. O investimento foi destinado para o incremento 
temporário de custeio dos serviços de assistência hospitalar de metas à saúde no Hospital Region-
al Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE). Os recursos foram utilizados para aquisição de 
medicamentos e materiais médico-hospitalares essenciais para a manutenção dos serviços do 
HRLB/CONSAÚDE, trazendo maior resolutividade no atendimento dos pacientes do Vale do Ribeira. 

O CONSAÚDE recebeu recentemente emenda parlamentar do Deputado Estadual Frederico d’Ávila 
no valor de R$ 108 mil. O investimento foi destinado para o custeio dos serviços de assistência 
hospitalar do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE). Os recursos foram 
utilizados para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares para o HRLB/CON-
SAÚDE. São recursos que garantem uma maior resolutividade no atendimento dos pacientes do 
Vale do Ribeira. 

O Consórcio recebeu emenda parlamentar do Deputado Estadual Coronel Nishikawa no valor de R$ 
150 mil. O investimento será destinado ao custeio dos serviços de assistência hospitalar do Hospi-
tal Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE). São recursos que garantem a qualidade 
no atendimento em saúde prestado aos pacientes do Vale do Ribeira, sendo destinados para aqui-
sição de medicamentos e materiais médico-hospitalares para o HRLB/CONSAÚDE. 

O CONSAÚDE também recebeu recentemente emenda de bancada do PSDB no valor de R$ 191 mil. 
O investimento foi destinado ao custeio dos serviços de assistência hospitalar do Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE). 



Representatividade

CONSAÚDE reforça a importância 
das parcerias para garantia 
da excelência nos resultados

O presidente do CONSAÚDE e prefeito de Barra do Turvo Dr. 
Jefferson Luiz Martins, o diretor-superintendente José Antonio 
Antosczezem e a diretora-administrativa Bianca Palfi 
estiveram no mês de agosto em São Paulo a fim de participar 
de reuniões com representantes do Governo do Estado.  

O coordenador regional do Programa Vale do Futuro, Ezigomar 
Pessoa e o diretor do Escritório da Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Pio, acompanharam as reuniões. 

Na pauta dos encontros, o fortalecimento do CONSAÚDE, apre-
sentação de projetos para ampliação da Oncologia, implan-
tação de estágio e residência médica no Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua. As reuniões foram com Dr. Nelson e 
Thiago Guimarães, representantes da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-SP); com Rafael Goffi, coordenador do programa 
SP+Consórcios e Marco Aurélio Gomes, coordenador geral do 
Programa Vale do Futuro.

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional, realizou em julho a audiência públi-
ca sobre a criação da Região de Estado do Vale do Ribeira. 

O evento aconteceu em Registro e contou com a presença do 
vice-governador de São Paulo e secretário de Estado de Gover-
no, Rodrigo Garcia, do secretário de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi e deputado federal Samuel Moreira, 
além de autoridades estaduais e regionais. O presidente do 
CONSAÚDE e prefeito de Barra do Turvo Dr. Jefferson Luiz Mar-

tins, diretor-superintendente do 
Consórcio José Antonio 
Antosczezem e a diretora administra-
tiva Bianca Palfi prestigiaram o 
evento em nome do Consórcio.
 
Na oportunidade, eles entregaram ao 
vice-governador um ofício com as 
principais demandas financeiras do 
CONSAÚDE. Rodrigo Garcia sinalizou 
positivamente, reafirmando a parce-
ria do Governo do Estado com o 
Consórcio.



O Hospital Regional Dr. Leopol-
do Bevilacqua (HRLB/CON-
SAÚDE) de Pariquera-Açu, 
implantou um Boletim Médico 
Eletrônico para informar o 
estado de saúde de pacientes 
de Covid-19. A ideia é facilitar 
o acesso de familiares às 
informações e garantir a segu-
rança de todos com relação à 
possibilidade de contami-
nação dentro do ambiente 
hospitalar.
 
A implantação do Boletim foi 
uma iniciativa da equipe técni-
ca do HRLB/CONSAÚDE e teve 
início no dia 15 de abril, sendo 
uma necessidade diante da 
alta demanda de atendimentos 
de casos de Covid-19 neste 
período. Ao longo do último 
ano, o contato entre médicos e 
familiares era feito por 
telefone.

Por meio do Formulário 
Google, os médicos respon-
dem a questões sobre o 
estado de saúde dos pacientes 
e relatam objetivamente a 
situação atual de cada um, 
informando às famílias sobre o 
quadro de seus entes 
queridos.

O Boletim foi elaborado 
considerando a atual situação 
da pandemia do novo Coro-
navírus (COVID-19) e a proi-
bição de visitas. Como isso 

pode gerar ansiedade entre os 
familiares dos parentes inter-
nados, o CONSAÚDE procurou 
meios de mantê-los informa-
dos de forma prática e rápida.

Os médicos inserem as informações correspondentes ao 
quadro clínico de cada paciente internado. Os boletins 
médicos diários são enviados para o Whatsapp ou e-mail 
de familiares. Questões como leito de internação (enfer-
maria ou UTI), melhora clínica, se utiliza suporte respi-
ratório, exames laboratoriais e até mesmo perspectiva de 
melhora clínica do paciente são respondidas pelo médico 
responsável.

Para o diretor-superintendente do CONSAÚDE José Anto-
nio Antosczezem, além das restrições a visitas determi-
nadas por parte das autoridades de saúde, a crise 
causada pela Covid-19 traz riscos a todos que têm conta-
to ou estão próximos a pacientes internados. “O Boletim 
Médico Eletrônico preserva a segurança do familiar e do 
paciente, evitando o deslocamento de pessoas em tempo 
de quarentena, possibilitando acesso rápido e diário às 
informações sobre a saúde de cada paciente. Parabenizo 
a toda a equipe técnica pela inciativa, que garante aos 
nossos pacientes e seus familiares uma assistência de 
qualidade e cada vez mais humanizada”, finalizou.

Como funciona

Inovação: HRLB/CONSAÚDE implanta 
Boletim Eletrônico e agiliza 

troca de informações médicas 
com familiares de pacientes



Captação de órgãos 
no HRLB/CONSAÚDE

A Comissão Intra-hospitalar de Trans-
plante (CIHT) do Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CONSAÚDE) 
realizou mais uma captação de órgãos 
no dia 12 de outubro. O paciente, um 
jovem de 17 anos, vítima de acidente, 
teve morte encefálica e a família optou 
pela doação de órgãos. Foram doados os 
pulmões, rins e fígado do paciente. 
Participaram dos procedimentos para a 
captação o diretor-técnico do HRLB Dr. 
Sandro Scárdua, a enfermeira Janda 
Pereira de Araujo, o enfermeiro Richard 
Albert Schwangart e o diretor de enfer-
magem do HRLB, enfermeiro Denis Lima. 

A equipe do HRLB/CONSAÚDE realizou 
dois testes clínicos e teste de apneia no 
paciente. O exame de imagem que 
constata a morte encefálica foi realizado 

por um médico credenciado pela Central 
Estadual de Transplantes. Todos os 
exames confirmaram o quadro de morte 
encefálica para que a doação fosse 
possível. A CIHT do HRLB/CONSAÚDE é 
vinculada a OPO (Organização de Procu-
ra de Órgão) do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, que faz a captação dos 
órgãos 

O diretor de enfermagem Denis Lima 
explica que a anuência dos familiares é 
fundamental no processo de captação e 
doação dos órgãos e a conscientização 
das pessoas sobre a importância da 
doação é necessária. "São muitas as 
pessoas que estão na fila de transplante. 
Conscientizar a importância da doação 
de órgãos, que realmente salva vidas.”, 
finalizou.



Capacitação na Maternidade
A equipe técnica da Maternidade do HRLB/CONSAÚDE participou de diversas 
capacitações visando o aperfeiçoamento do atendimento às mães e bebês. No dia 
4 de fevereiro, enfermeiros e a médica da Maternidade participaram de reunião no 
CEFORH com o objetivo de abordar ações preventivas no atendimento às mamães 
e bebês. 

As reuniões fizeram parte do Comitê de Mortalidade Materna Fetal e Infantil do Vale 
do Ribeira, envolvendo os municípios do DRS XII de Registro e as maternidades com 
o objetivo de se discutir possíveis ações preventivas para que os bebês nasçam 
cada vez mais saudáveis.

A Educação Permanente do HRLB/CONSAÚDE está sempre em busca da atual-
ização dos profissionais que atuam no Hospital. Neste ano, o enfermeiro coorde-
nador Gaspar Paulino realizou capacitações para as equipes, visando à atual-
ização dos protocolos assistenciais dos setores de internação. A dedicação dos 
profissionais do CONSAÚDE na educação permanente é fundamental para um 
atendimento de qualidade aos pacientes, especialmente neste momento de 
pandemia em que a atualização constante se faz necessária. Esta é política do 
CONSAÚDE, que atua por meio da Diretoria de Recursos Humanos junto aos profis-
sionais nestas capacitações.

Protocolos assistenciais

O CONSAÚDE realizou uma ativi-
dade direcionada aos alunos dos 
cursos técnicos de enfermagem da 
região a fim de estagiar no Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua 
(HRLB/CONSAÚDE), dentro do 
Programa Integração, que é desen-
volvido pela entidade. 

O evento aconteceu no dia 02 de 
agosto no Auditório do Consórcio, e 
contou com apoio do CEFORH/-
CONSAÚDE e equipe técnica do 
HRLB/CONSAÚDE.

Em setembro, o Centro de 
Formação de Recursos Humanos 
(CEFORH/CONSAÚDE), juntamente 
com a equipe de Educação Perma-
nente, realizou um treinamento para 
os novos funcionários da recepção 
do Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua. O serviço é terceirizado 
e as atividades já iniciaram. Os 
profissionais foram capacitados 
com relação aos protocolos sani-
tários de combate à Covid, segu-
rança do trabalho, controle de 
infecção e segurança do paciente.

Integração Protocolos



Semana da Enfermagem 

Semana do 
Aleitamento Materno

Na Maternidade do HRLB/CONSAÚDE, credenciada pela Rede 
Cegonha, o aleitamento materno recebe sempre uma atenção 
toda especial. De 1° a 7 de Agosto comemora-se a Semana da 
Amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão 
ouro de qualidade do leite materno. O tema escolhido para este 
ano é “Proteger a Amamentação: uma Responsabilidade com-
partilhada por Todos”. Para marcar a data, uma bela decoração 
foi feita pelas equipes para reforçar a importância da amamen-
tação. 

No HRLB/CONSAÚDE, as mães e bebês recebem cuidados que 
vão desde a internação até depois do nascimento. O incentivo 
à amamentação faz parte das ações de uma equipe multidisci-
plinar, focada na humanização do atendimento.

A data é motivo de comemoração pelas equipes da Materni-
dade do HRLB/CONSAÚDE, que conquistam excelentes resul-
tados junto às mamães e bebês. 

Na Semana da Enfermagem, a equipe CONSAÚDE preparou 
uma homenagem especial: um mural de fotos e mensagens 
aos profissionais da Enfermagem. Sempre com muito carin-
ho, os profissionais elaboraram atividades para comemorar 
as datas de 12 de maio (Dia da Enfermagem) e 20 de maio 
(Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem). Os profissionais 

do HRLB/CONSAÚDE também foram 
presenteados com mimos, uma forma 
de agradecimento pelo trabalho em 
prol da saúde e bem-estar da popu-
lação. Neste ano, mais uma vez por 
causa da Covid-19, não houve ativi-
dades presenciais, mas a human-
ização e o amor dos profissionais 
estão sempre presentes. 

Na mensagem da diretoria do CON-
SAÚDE, o agradecimento: "Nesta 
semana especial, homenageamos 
profissionais abnegados e que fazem 
a diferença no cuidado das pessoas 
que mais necessitam. Aos nossos 
enfermeiros, auxiliares e técnicos, 
nossa gratidão por todo o carinho, 
trabalho, dedicação ao próximo e 
amor à profissão”. 



Segurança do Paciente 
As equipes do CONSAÚDE prepar-
aram diversas atividades para o 
Dia Mundial da Segurança do 
Paciente deste ano, 17 de setem-
bro. A programação foi realizada 
desde o dia 1º de setembro, envol-
vendo profissionais e pacientes 
da Maternidade do HRLB/CON-
SAÚDE. Isto porque o tema, escol-
hido pela Organização Mundial da 
Saúde foi “Cuidado Materno e 
Neonatal Seguro”, acompanhado 
pelo chamado à ação “Aja agora 
para o parto seguro e respeitoso!”. 

As equipes do Núcleo de Segu-
rança do Paciente do HRLB/CON-
SAÚDE e profissionais da Materni-
dade organizaram palestras e 
atividades envolvendo as pacien-
tes e funcionários. Todos os 
profissionais se dedicaram à 
ação: enfermeiras, médicos, nutri-
cionista, fonoaudióloga, psicolo-
gia, equipes da Casa da Gestante 
e do pré-natal de alto risco e 
fisioterapia.

A programação contou com 
palestras de profissionais da Rede 
Brasileira de Enfermagem e Segu-
rança do Paciente (REBRAENSP); 
simulado, com o atendimento à 

puérpera com hemorragia pós-parto; workshop para 
gestantes e puérperas com o tema “Conheça quem 
somos e o que realizamos como Maternidade da 
Rede Cegonha” e simulado de atendimento ao 
recém-nascido na sala de parto. No dia 17, as ativi-
dades foram encerradas com apresentação de 
painéis sobre a segurança no cuidado do parto, 
puérperas e cuidados ao recém-nascido prematuro.

O Setor de Oncologia do HRLB/-
CONSAÚDE, por meio do enfer-
meiro Ernandes, realizou em junho 
a entrega de cabelos de 30 paci-
entes e familiares para a ONCO-
VALLE, organização sem fins 
lucrativos localizada em Registro. 
Os cabelos são encaminhados 
para São Paulo aos cuidados da 
organização FIO DA ALEGRIA. Lá, 
a entidade confeccionará perucas 
que serão emprestadas aos paci-
entes de todo o Vale do Ribeira 

que estão em tratamento oncológico. Com a iniciati-
va, os pacientes recebem apoio e incentivo para a 
continuidade do tratamento quimioterápico ou 
radioterápico.

A ONCOVALLE conta com uma equipe multidisci-
plinar que acompanha e presta toda assistência 
necessária ao paciente oncológico do Vale do Ribei-
ra, gratuitamente. Aos pacientes que necessitam de 
mais orientações sobre o serviço basta procurar a 
instituição no município de Registro, realizar o 
cadastro e início de acompanhamento. O telefone é 
(13) 3821-3983.

Oncologia realiza entrega de cabelos



Outubro Rosa e Novembro Azul 
A equipe da Oncologia do HRLB/CONSAÚDE preparou atividades 
especiais para comemorar as campanhas do Outubro Rosa e 
Novembro Azul junto aos pacientes. Durante uma semana, realiza-
da em cada mês, os pacientes tiveram café da manhã especial, 
apresentações de música, cuidados com a beleza e distribuição de 
brindes. Momentos de descontração e alegria entre pacientes e os 
profissionais do CONSAÚDE. 

Dia das Mães
A equipe da UTI Neonatal da Maternidade do HRLB/CONSAÚDE preparou 
uma surpresa especial para o Dia das Mães deste ano. O enfermeiro Julio 
Muniz cantou uma canção especial a todos os presentes, acompanhado 
pelo músico e enfermeiro Geziel Muniz. Ao final da apresentação foram 
distribuídas lembrancinhas para as mamães nesta data. 

Doações
Cadeiras - No início deste ano, o CONSAÚDE recebeu a doação de uma 
cadeira de rodas e uma cadeira de banho, que serão utilizadas por pacien-
tes do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB). A doação foi 
feita pela Policlínica Life, de Ilha Comprida. 
Colchões - A Igreja Presbiteriana de Registro realizou no dia 24 de junho a 
entrega de 10 unidades de colchões pneumáticos para leitos de cuidados 
intermediários e intensivos do setor Covid-19 do HRLB/CONSAÚDE. 

Curtas

Capelania
Neste ano, o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB/CON-
SAÚDE) formalizou uma parceria com o Conselho de Pastores e Líde-
res Evangélicos de Iguape para implantação de um projeto de capela-
nia hospitalar, destinado a conceder assistência religiosa aos pacien-
tes. Em agosto, o CEFORH/CONSAÚDE preparou um treinamento 
com protocolos sanitários para que a assistência seja realizada com 
segurança para os pacientes e capelães. A capacitação foi promovi-
da pelas equipes da Educação Continuada, Segurança do Trabalho e 
SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar). 



Gestão

Complexo Ambulatorial
Regional - CAR

O CAR – Complexo Ambulatorial Regional, administra- do 
pelo CONSAÚDE, uma referência no atendimento psiquiátri-
co ambulatorial em todo o Vale do Ribeira, realizou um total 
de 33.035 atendimentos no período de janeiro a dezembro 
de 2021. O Complexo atendeu pacientes nas especialidades 
de psiquiatria, psicologia, clínica médica, infectologia, neuro-
logia, enfermagem, farmácia e assistência social. Só o setor 
de psiquiatria realizou 5.297 atendimentos.

A neurologia realizou 2.431 atendimentos no período; psico-
logia, 1.610; a clínica médica realizou 2.633 atendimentos; 
assistência social, 2.360; enfermagem, 2.895 e a farmácia, 
15.809.

No atendimento psiquiátrico ambulatorial, o CAR oferece um 
tratamento multidisciplinar, atendendo casos de dependên-
cia 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. 

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 TOTAL
Especialidade
Assist. Social 211        227        258        156        204        191        208        242        228        -         245        190        2.360    
Clínica Médica 191        572        608        302        -         -         -         -         98          329        341        192        2.633    
Enfermagem 86          201        221        203        307        273        204        253        276        427        264        180        2.895    
Farmacêutico 1.768     1.632     1.853     1.330     1.314     1.318     1.250     1.156     1.033     1.276     998        881        15.809  
Neurologia -         -         124        123        197        404        276        298        325        326        302        56          2.431    
Psicologia 66          83          66          40          72          142        78          179        167        193        267        257        1.610    
Psiquiatria 112        357        523        322        372        482        276        472        786        510        521        564        5.297    

Total 2.434    3.072    3.653    2.476    2.466    2.810    2.292    2.600    2.913    3.061    2.938    2.320    33.035  

Atendimento Médico Total
Psiquiatria 5.297     
Neurologia 2.431     

TOTAL 7.728    

Atendimento Não Médico Total
Assist. Social 2.360     
Clínica Médica 2.633     
Enfermagem 2.895     
Farmacêutico 15.809   
Psicologia 1.610     

TOTAL 25.307  

Registro 13.899   
Pariquera-Açu 3.134     
Jacupiranga 2.736     
Juquiá 4.048     
Sete Barras 2.412     
Iguape 1.270     
Eldorado 788        
Ilha Comprida 535        
Cananéia 716        
Cajati 1.054     
Barra do Turvo 1.013     
Miracatu 596        
Iporanga 480        
Itariri 199        
Pedro de Toledo 213        
Tapiraí -         
Peruíbe 7            
Outros 13          

TOTAL 33.113   
De Janeiro à Dezembro/2021

MUNICIPIO ATENDIME
NTOS POR 



Médicos do HRLB/CONSAÚDE 
contam com serviço de telemedicina

O HRLB/CONSAÚDE passou a contar com 
suporte de teleconsultas por meio do 
programa Multissaúde, implantado pelo Gov-
erno do Estado de São Paulo com o objetivo 
de avançar na área de telemedicina e aumen-
tar a eficiência no SUS. 

O novo modelo de atendimento foi desen-
volvido pela Secretaria de Estado da Saúde 
em parceria com a Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo). O Multissaúde  oferta 14 especiali-
dades no total, nas duas áreas de atendimen-
to – pronto-socorro e enfermarias - e é dedi-
cado à interlocução de médico para médico, 
aprimorando a análise e atendimento aos 
pacientes. 

A ferramenta integra as melhores práticas 
tecnológicas, prevendo responsividade (adap-
tação a diferentes tamanhos de telas de com-
putadores, tablets e smartphones), botões de 

acesso rápido e criptografia, garantindo o 
sigilo e a confidencialidade em conformidade 
com a LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados).

Além de possibilitar agilidade no diagnóstico, 
encaminhamentos e tratamentos, a platafor-
ma facilita a interação entre os especialistas, 
permitindo o cadastro e busca de pacientes, 
pesquisa de prontuários, agendamentos, 
acesso a consultas e exames (incluindo 
imagens), além de videoconferências em HD 
para discussão sobre as condutas clínicas, 
hipótese de diagnóstico e evolução clínica 
dos pacientes, otimizando a assistência.

Inicialmente, a plataforma conta com infectol-
ogistas, neurologistas clínicos e cirúrgicos, 
intensivistas, cardiologistas, emergencistas e 
ortopedistas para situações de urgência e 
emergência (disponíveis 24h por dia, sete 
dias por semana). 


