Memória - Reunião GT Saúde
29 de novembro de 2017
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) – Sorocaba – Avenida Coronel Nogueira
Padilha, 2392 – Vila Hortência – Sorocaba/SP (Prédio 2 Sala I 03)
Início da reunião: 10:00 Término: 11:50

O GT sugeriu alterações nas macrodiretrizes de acordo com a leitura e discussão do
documento apresentado pela representante da DRS XVI, assim as novas proposições foram:
Macrodiretriz 5 incluindo a 9
Integrar os municípios para o desenvolvimento de ações de fortalecimento da atenção básica
focando na promoção da saúde e prevenção de doenças
Macrodiretriz 6 incluindo a 7
Criar ações intersetoriais e educativas envolvendo a vigilância em saúde no controle de
doenças relacionadas ao meio ambiente, veiculação hídrica e resíduos sólidos
Nova Macrodiretriz:
Monitoramento e acompanhamento das redes de atenção em saúde observando a efetivação
das pactuações entre os gestores em CIR
Nova macrodiretriz
Reduzir a judicialização da saúde através da aproximação e integração entre o setor de saúde
e o poder judiciário
Deste modo as macrodiretrizes ficaram com a seguinte estruturação:

Macrodiretrizes para o eixo Saúde
1) Ampliar o atendimento em serviços de saúde de média e alta complexidade,
minimizando os deslocamentos inter-regionais.
2) Adotar logística de atendimento médico básico e de média complexidade, acordada
entre os municípios, priorizando a oferta de equipamento de maior proximidade para o
usuário do sistema.
3) Melhorar a acessibilidade aos equipamentos de saúde através da organização do
transporte sanitário facilitando os deslocamentos intermunicipais.
4)

Criar um sistema de informações e orientação a população sobre os serviços de saúde
pública de âmbito regional e de fácil acesso.

5) Monitoramento e acompanhamento das redes de atenção em saúde observando a
efetivação das pactuações entre os gestores em CIR
6) Integrar os municípios para o desenvolvimento de ações de fortalecimento da atenção
básica focando na prevenção de doenças e promoção da saúde.

7) Criar ações intersetoriais e educativas envolvendo a vigilância em saúde no controle de
doenças relacionadas ao meio ambiente, veiculação hídrica e resíduos sólidos
8) Reduzir a judicialização da saúde através da aproximação e integração entre o setor de
saúde e o poder judiciário
Quanto às propostas estruturadas foi acordado retirar a proposta referente à criação de um
banco de dado regional visto que as informações do setor já esta centralizadas em sistemas
em nível federal e estadual, também foram discutidas e propostas novas proposta estruturadas:

PROPOSTA ESTRUTURADA 1
Tema
Saúde
Macrodiretriz (5)
Integrar os municípios para o desenvolvimento de ações de saúde em prevenção de doenças e
promoção da saúde.
Justificativa
No campo das políticas públicas de Saúde algumas ações são desenvolvidas através de
projetos ou práticas municipais. No contexto regional estas práticas poderiam ser ampliadas de
modo a garantir maior eficiência na gestão da Saúde.
Para isso é necessário a criação de um espaço para que ações municipais bem sucedidas
possam ser compartilhadas promovendo a interação entre os atores municipais envolvidos
nestas práticas.
Proposta síntese
Criação de um Fórum Regional e Intersetorial de compartilhamento de práticas e projetos
municipais em Saúde.
Questões relevantes
Quais atores deveriam participar deste?
Que formato este fórum diferencia-se das outras instâncias já criadas (Conselho de Saúde,
etc.).
Observação. Este documento contempla as seguintes propostas recebidas via plataforma
digital do PDUI: SC-14, SC-16

PROPOSTA ESTRUTURADA 2
Criação de um centro de atendimento da região Metropolitana
Proposta a ser elaborada com relação direta com a Macrodiretriz 1
PROPOSTA ESTRUTURADA 3
Criação de núcleo técnico
Proposta a ser elaborada com relação direta com a Macrodiretriz 7

Encaminhamento





Redigir a proposta estruturada 2 e 3
Claudia indicou que fará encaminhamento das macrodiretrizes e propostas aos
participantes da CIR. O grupo não achou conveniente a sugestão anterior de realizar
algum tipo de reunião conjunta com o CIR.
Sugestão de próxima reunião 13/12/2017

