
Memória - Reunião GT Saúde  

13 de dezembro de 2017 

Local: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) – Sorocaba – Avenida Coronel Nogueira Padilha, 2392 – 

Vila Hortência – Sorocaba/SP (Prédio 2 Sala I 05) 

Início da reunião: 10:00 Término: 11:50  

 

Nessa reunião, foi finalizada a discussão geral do grupo e introduzida discussão do Eixo de Saúde com 

Educação.  

O Eixo Educação foi considerado como transversal a todos os outros eixos definidos pelo Conselho de 

Desenvolvimento da RMS como objeto do PDUI e, portanto, o Comitê Executivo solicitou que todos os GTs 

abram espaço para a discussão da interface de seus temas específicos com Educação. 

Os pontos tratados e acordados nessa última reunião do ano de 2017, são descritos a seguir: 

- leitura de todas as Macrodiretrizes (8) construídas pelo GT e das 3 Propostas Estruturadas em discussões 

no grupo (essas propostas estruturadas foram geradas a partir da discussão das propostas que chegaram 

pela plataforma e que, após análise, foram complementadas ou reformuladas para melhor adequação). O 

grupo não apresentou nenhuma dúvida e concordou com o encaminhamento proposto, ou seja, elaboração 

de um Relatório Final que deverá ser enviado aos componentes do GT para avaliação e validação. Esse 

documento corresponderá à contribuição do grupo para o PDUI da RMS; 

- introdução da discussão da interface entre Saúde e Educação: 

Paula, representante de Mairinque sugeriu que dentro do Núcleo de Apoio Técnico poderiam ser incluídas as 

ações voltadas para a Educação tais como, capacitação de técnicos e ações dirigidas à população, 

principalmente Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

O secretário de saúde de Piedade, Beto Jordão, concordou e reforçou a necessidade de discutir e informar a 

população a respeito das Doenças Sexualmente Transmissíveis, com foco principalmente nos jovens, com 

discussões nas escolas, pois quando conseguimos alcançar os filhos, seguramente eles levam essa 

informação para a família inteira. 

Após uma rica discussão, o grupo concluiu que a interface da Saúde com Educação é total. Ficou decidido a 

ampliação da Macrodiretriz 7 e a inclusão de ações relacionadas ao tema Educação em uma Proposta 

Estruturada. 

Beto comentou as muitas dificuldades enfrentadas na gestão da Saúde, desde transporte sanitário que, feito 

sem planejamento penaliza os pacientes e onera ainda mais os cofres municipais. Ressaltou a necessidade 

de interação entre os DRS para otimizar a logística de atendimento. Paula lembrou que, em alguns estados, a 

organização em consórcios para compras conjuntas dos municípios, aumentou muito a eficiência e barateou 

a aquisição dos insumos necessários. 

Felipe informou que essa questão dos consórcios apareceu em outros setores também, como por exemplo 

Resíduos Sólidos. 

Paula lembrou que a legislação prevê a criação de consórcios mas não obriga e que, talvez, o Plano seja a 

instância adequada. Todos concordaram e decidiram pela elaboração de uma nova macrodiretriz mais 



específica, orientando a formação de consórcios para compras de medicamentos e elaboração de logística 

de transporte sanitário. 

O grupo aprovou os encaminhamentos e o relatório será elaborado e enviado aos componentes do GT. Se 

houver necessidade, outras reuniões serão agendadas. 


