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DA CONSTITUIÇÃO E FORMAÇÃO DA COMISSÃO

ESPECIAL DE ESTUDOS (C.E.E.)

Originária do Requerimento nº 005529, de autoria do Vereador Marcos Papa

(REDE) e apresentado em Plenário no dia 19 de setembro de 2.017, foi aprovado na

mesma data, originando o Projeto de Resolução nº 104/2017, de autoria da Mesa

Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Cumpridas as regras regimentais, pelas lideranças partidá , foram indicados os.

vereadores Marcos Papa (REDE), Marinho Sampaio (PMDB), Andre Trindade

(DEM), Glaucia Berenice (PSDB), Nelson das Placas (PDT) e Elizeu Rocha (PP),
que a Resolução nº 71, de 27 de setembro de 2.017, foi publicada no Diário Oficial,

em 29 de setembro de 2.017.

Com efeito, tendo como origem o Requerimento nº 006878/2.017, de autoria do

Vereador Marcos Papa (REDE), fora pedido a inclusão do Vereador Doutor

Luciano Mega (PDT), no rol de membros da referida Comissão Especial de

Estudos, sendo aprovado, originando oProjeto de Resolução nº 128/2017, de

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e,

consequentemente, elaborou-se a Resolução nº 17, de 07 de março de 2.018,a qual

foi publicada no Diário Oficial, em 12 de marçode 2.018.

Desde o início, esta Comissão Especial de Estudos (CEE) utilizou-se de todos os

instrumentos permitidos na legislação para apuraçãoe alcance de seus objetivos,

realizando, reuniões, diligências externas, requisitando documentos e ouvindo

autoridadese pessoas interessadas e envolvidas no assunto que aqui étratado.
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UE FOI NOTICIADO NA IMPRESA LOCAL

DURANTE OS TRABALHOS DA COMISSÃO

ESPECIAL DE ESTUDOS (C.E.E.

prblicado en 12/13 de outubro de 2.017

“Cámara abre CEE das filas do SUS ”

A Cidad - publicado em 08de dezembro de 2.017

“Saúde Pública — Região tem 2.370 pacientes nafla de espera por cirurg

Tribuna- publicado em 27 de março de 2.015

"PS Central será “ereeirizado””

Tribuna = publicado em 29 de março de 2.018

“UBDS CENTRAL -S dores petem prisãode prefeito”

A Cidinte = publicado em 31 de março de 2018

FILA DA SAÚDE”

A Cidade=publicado em03 de abril de 2.018

Remodelação da saúde prevê ateetimentos em até 5 múnutos

A Cide de — publicado en 12 de abril de2018
Liminar suspende terceirização da saide de Ribeirão”?

Tribuna= publicado em 26de abride 2.018

"SANTA LYDIA Frmubação diz que tempode espera caiu na UPA”
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ACidade — publicado em 12, 13 € 14 demaio de 2018

Prefeitura “patina” para cumprir promessas e abrir umidade de saido”

“Tribuna publicado em 05 de junto de 2.018

REFORMA DE UBS - Nove empresas disputam obra”

Sitedo Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto — publicado eme 17 de julho de 2.018

“Hospital Santa Lydia *
a” fila de espera para consultas decardiologia”

A Cidade- publicado em 18 dejulho de 2.018

“Brefitura anuncia fidaflapara consaltasde cadotoi

Tribuna — publicado em 18 de julho de 2.018

“Hospital “zera” a fila deconsultas”

Tribuna — publicado e24 de julhode 2.018.

“UPA 13 de enio ret tempoderesultado de exames”

Tribuna publicadoem 25 de julhode2.018

Obra faz público de UBS aumentar 51%”

Site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - publicado en25desetembro de 2.018

“Secretário de saúde éoo em Comissão na Câmara”
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DOS REQUERIMENTOS/OFÍCIOS EMITIDOS PELA

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) E,

RESPECTIVAS, RESPOSTAS E DOCUMENTOS QUE

OS ÓRGÃOS DESTINATÁRIOS ENVIARAM |

OIDAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICI

SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAM JUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS. 2324 - COMPLEXO REGULADOR - mostra um levantamento

pormenorizado feito pelo Complexo Reguladora respeito do tempo aproximado

de espera para agendamento de consultas da Atenção Especializada, seguintes

modalidades: alergia, ambulatório climatério, ambulatório sexualidade, cardio

risco cirúrgico, cardiologia, cardiologia hospitalar, cardiologia infantil, cirurgia

rurgia deambulatorial, cirurgia ambulatorial hospitalar, cirurgia cardiovascular,

cabeça e pescoço, cirurgia gastro, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia

neurológica, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia

vascular hospitalar, colposcopia, dermatologia, endocrinologia adulto,

endocrinologia infantil, endovascular,  fisi fisioterapia, fonoaudiologia,

gastroenterologia adulto, gastroenterologia infantil, geriatria, hematologia adulto,

hematologia infantil, imunologia infantil, mastologia, nefrologia adulto, neuro

geriatria, neurologia adulto, neurologia infantil, nutrição, nutrologia, nutrologia

infantil, oftalmo glaucoma, oftalmologia, ortopedia, ortopedia hospitalar,

otorrinolaringologia,. otorrinolaringologia hospitalar, planej. fam. feminino

(laqueadura), planej. fam. masculino (vasectomia), pneumologia, proctologia,

reumatologia, uro feminina, uro infantil, uroginecologia, urologia e urologia

hospital,
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O2.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAM JUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS. 50 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - apontam os nomes completos.

dos responsáveis pela divisão de informática da Secretaria Municipal da Saúde na

atual (ano 2017 até ano 2020) e na anterior (ano 2013 até ano 2016)

“Administração Pública, as respectivas matriculas e o local em que se encontram

lotados.

0.DO DOCUMENTO EMITIDO PELA OUVIDORIA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTADO NESTES AUTOS ÀS FLS. 93 - registrando a

resposta da demanda do Sr. Sebastião Capuzzo em relação ao tempo e

disponibilidade para agendamento de consulta na especialidade de neurologia.

04DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAM JUNTADAS NESTES AUTOSÀS
FLS, 104/105 e FLS. 106/107 — DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE —

registram dados a respeito da lação de UBS — Unidade Básica de Saúde, na

área central do Município de Ribeirão Preto/SP, notadamente no antigo prédio do

Posto de Atendimento Médico, localizado na Rua Amador Bueno, nº

237.

OSDAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAMJUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS, 10E FLS. 111/115 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, DIVISÃO DE

FARMÁCIA E APOIO DIAGNÓSTICO E CHEFE DA DIVISÃO DE GERÊNCIA

ADMINISTRATIVA E APOIO registram dados em relação ao agendamento de

consulta na especialidadecirurgia vasculare ultrassonografia para o Sr. RuyRego
Barros, bem como relatórios acerca da falta de medicamentos, conserto de
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mobiliário deteriorado, Kit fornecidos para pacientes diabéticos e retorno de

agendamento de consulta através do fone 0800.

OG.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDEDE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAMJUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS, 116/17 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE — constam dados a

respeito das equipes de saúde da família, atendimento via prontuário eletrônico e——Se ” CM.RP
ampliação de exames. ae UE,

modo
O7.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALpE=="
SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAM JUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS. 120 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE - detalha informações a

respeito de agendamento para oftalmologia e os respectivos prestadores desta

modalidade.

OS.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SALÍDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAMJUNTADAS NESTES AUTOS ÀS

FLS. 121164 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, DIVISÃO DE

PLANEJAMENTO EM SAÚDE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO

SERVIÇO PÚBLICO E DIVISÃO DE PLANEJAMENTO — registram dados a

respeito da instalação de UBS- Unidade Básica de Saúde, na área central do

Município de Ribeirão Preto/SP, notadamente no antigo prédio do Posto de

Atendimento Médico, localizado na Rua Amador Bueno, nº 237 informações sobre

o planejamento municipal parao fortalecimento da atenção básica de saúde, bem

como Relatório de Transição do Departamento de Informático, Estatística,

Avaliação, Controle e Auditoria e Regulação Eletiva emitido pela

DIECA/COMPLEXO REGULADOR; Relatório de Transição Complexo Regulador;
Relatório das Atividades da Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria (DACA),
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desenvolvidas no período 2.009/2.016; Relatório Divisão deInformática no periodo

2013/2016; Anexos: Fluxograma dos Atendimentos no Complexo Regulador.

09.DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE DE RIBEIRÃO PRETO QUE FORAMJUNTADAS NESTES AUTOS Às

FLS. 17ON72 E FLS. 17377 — SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO - fornecimento

do material referente ao matr iamento em dermatologia para a atenção básica de

saúde, notadamente aquele apresentado na EXPOSAÚDE, bem como respostas
aos questionamentos e gráfi de matriciamento do tema pertinente a este item.

10.DO DOCUMENTOJUNTADO NESTES AUTOS ÀS FLS, 192/20? - registrando

dados e gráficos acerca de Recursos Humanos; Regulação Urgência CROSS;

Menção Básica; Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ribeirão Preto;

Atenção Hospitalar e Atenção Ps icossocial Estratégica.

11.DO DOCUMENTO JUNTADO NESTES AUTOS ÀS FLS. 203 - Diário Oficial,

publicado em 11 de julho de 2018, noticiando o Processo de Inexigibilidade de

Licitação nº 0545/2018,no qual o objeto era a prestação de serviços de suporte

técnico e manutenção do “Sistema Hygia”, uti adopela Secretaria da saúde, em

que fora contratada a empresa “TECHNE ENGENHARIAE SISTEMAS LTDA”.
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DAS REUNIÕES E OITIVAS REALIZADAS PELA

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (C.E.E.)

A- PRIM] UNIÃO QUE OCORREU |O DE OUTUBRO DE 2.017, NA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - À reunião que instalou a Comissão
Especial deEstudofoi realizada em10 de outubro de 2017,em que estiveram presents,
os seguintes Edis: Marcos Papa, André Trindade e Elizeu Rocha.O Vereador Marcos Papa
aproveitos à oportunidade para discorrer sobre a importância da Comissão; expósos
motivos que justficassem o pedidodesta,comopor exemplo o projeto de li quefi
aprovado que obrigada a Prefeitura Municipal a divulgar no site oficial a fita de
pacientes que estão aguardando exames,consultas « cirurgias pelo SUS; analiaros
apontamentos dasfas do SUS realizadas em 2016 pela Comissão Parlamentar de
Inquérito, nas quais indicam a necessidade de aprofundamento de 13 pontos elencados no
relatório; debates sobre fechamento do Pronto Socorro Central, dentreoutros. Outrossim,
disse que os objetivos destes tradalhos serão no sentido de disponibilizar mecanismos
para o enfrentamento é redução da fila de usuários do SUS, bem como resolubilidade no
atendimento na ater ãobúsica, por meio de oitiva de profissionais da área, as quais
poderão ser efetivadas pelo Poder Executivo e fiscalizados pelo Poder Legislativo. Com a

palavra 0 Vereador Elizeu Rocha cortoborou com a importância temática dos trabalhos,
abordou resumidamente o cenário enfrentado pelos usuários do SUS e finalizou dizendo
que a cidade tem condições de reduzir estas filas de espera e quiçá, em algumas
especialidades, eliminá-las, Já o Vereador Andté Trindade reconheceu a problemática
abordada na ocasião e acrescentou, durantea sessão, a necessidade de implantação de
mais AME (5) « que, também, indicou ao Poder Executivo à aquisição do aparelho
israelense chamado LTX, o qual fora implantado em alguns Municípios, sendo capaz de
realizar, de forma não evasiva, em poucos minutos, 18 modalidades de exames, sendo
esta indicação razão para que se realizasse três reuniões com a Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e FAEPA/HC. O Vereador Marcos Papa retomou os
dizeres acerca do reconhecimento que o Poder Executivo deu ao relatório final
apresentada pela CPI da Saúde, utilizando-o para o desenvolvimento de alguns trabalhos
de políticas públicas para diminuirfeliminar os gargalos neste setor, o que ainda nãofoi
atingido. Por fim, foi apresentado « juntado aos autos o roteiro/cronograma prévio de
trabalhos que seriam realizados por esta Comissão.

B- SEGUNDA REUNIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO SENHOR JOSÉ WILLIAN
DUARTE SILVA, LIDER COMUNITÁRIO DO CENTRO MILITANTE DA SAÚDE
PÚBLICA: SR WILSON PEREIRA ARAUJO, LIDER COMUNITÁRIO

Câmara Muni



CONJUNTO HABITA: IT N E

O
SENHOR CRISE SILVA, VICE-

DENTE DO CONSELHO DOS NÚCLEOS DA SAÚDE DAE; UE

o EU. 0) DE DEZEMBRO DE 2.017, NA CÂMARA MUNI L DE
RIBEIRÃO PRETO - A segunda reunião desta Comissão Especial de Estudos foi

izada em 20 de dezembro de 2017, em que estiveram presentes os seguintes
vereadores: Marcos Papa (presidente), Doutor Luciano Mega (relator), Marinho Sampaio,
André Trindade, Gláucia Berenice, Nelson das Placas, Elizeu Rocha eos convidados, Sr.

José Willian Duarte Silva (lider comunitário doCentro Militante da Saúde Pública); Sr.

Wilson Pereira Araújo (der comunitário do Conjunto Habitacional Heitor Rigon) e
Sr, Crise Silva (vice-presidente do Conselho dos Núcleos da Saúde da Familia). Em

primeiro lugar foi dada a palavta ao Vereador Marcos Papa, o qual agradeceu a todos

pela presença ejáconvidouoSr. José Wilian Duarte Silva para contar sobre a experiência
dele no Sistema Única de Saúde (SUS), O convidado, Sr. José Willian, iniciou contando
que frequenta a UBDS Central e o Centro de Referência e Testagemde Tratamento de
Doenças Infecto Contagiosas, sendo que em relação a este último local não há
reclamações, uma vez quelá é um centro especializado, havendo médicos e uma agenda
de consultas, entretanto, os procedimentos não são realizados no local. Por outrolado,a
sistemática de funcionamento na UBDS Central previa que, em determinado horário,
cinco médicos deveriam estar atendendo os pacientes nolocal, porém, na verdade, apenas
dois ou três profissionais compareciam, explicando, inclusive, como ele deduzia esta
situação irregular. Outrossim, não obstante já tervisto em anúncios nas paredes da UBDS,
ele disce que não tinha dência do código HYGYAWEB e o aplicativo “Saúde Digital”, os

quais, respectivamente, informava oseu posicionamento na fila de agendamento e
utilizado para marcar consultas, pois não havia ninguém para lhe explicar do que se
tratava tais institutos, assim, falta informações e um servidor que faço os esclarecimentos
eo treinamento com os usuários no setor de saúde municipal. Dada a palavra ao Vereador
Elizeu Rocha parabenizou a todos os membros e disse ser um absurdo que alguns postos
de saúde abrema agenda apenas uma vez ao mês, razão pela qual geram filas imensas, o
que não acontece em outros pontos públicos que prestam serviço de saúde público que
conseguitam resolver este problema,O Presidente, neste diapasão, pediu para oficiar à
Secretaria Municipal de Saúdepara que a agenda de agendamento para consultas
permaneça aberta o mês inteiro e que estes agendamentos possam ser feitos via aplicativo,
não necessitando que o usuário se dirija pessoalmente à respectiva unidade, Na
sequência, Sr. Wilson Pereira Araújo, lider comunitário do Conjunto Habitacional Heitor
Rigon e membro do conselho local da saúde, disse ser usuáriodo Sistema ÚnicodeSaúde
e discorreu sobre a realidade do serviçopúblico de saúde prestado no local em que
residia, Relato, aínda, que, nesta cidade, foram construidos inúmeros conjuntos
habitacionais, o que fez comque «eaumentasse a procura pelos referidos serviços,
entretanto, não houve melhorias nas estruturas e/ou novas contratações de funcionários
de saúde da familia. Acrescentou que a obra da UPA Norte encontra-se parada há três
anos. Relatou que houve um aumento na demanda pelos serviços desaúde pública no
Heitor Rigon, motivo pelo qual é ótima a existência de um aplicativo para que possa
informar olugar na fila de espera, entretanto, não há funcionários treinados a fim de
orientar e ausiliar os usuários, gerando muitas dificuldades paraa população utilizar tais.



i==» Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

aplicativos, Sugeriu, inclusive, que fosse reaberto o Centrode Inclusão Digital que estava
fechado há dez anos. Finalizou dizendo,àtitulo de sugestão, que o Poder Público deveria
haver um estudo para redirecionar a demanda que utiliza o Posto de Saúde localizado na
Heitor Rigon,no Posto de Saúde do Casagrande ena região, poisas obras da UPANorte e
uma que fica no Bairro Simione estão paralisadas. Dada a palavra ao Vereador Doutor
Luciano Mega registrou a importância da temática trabalhada por esta Comissão, pois a
demanda da Saúde aumentou e a oferta não, devendo haver um levantamento do número
dos profissionais que existe, atualmente, na rede municipal, bem como estudos para se
analisar questões de logísticas e unidades de saúde adjacentes, Continuou contando que
esteve no Complexo Regulador, local em que há o escoamento da fila que seforma do
SUS, ocasião em que fora informado que houve a mudança de coordenação deste órgão,
assumindo os comandos a Doutora Patrícia Soares. Assim, sugeriu que a profissional
mencionada seja convidada a ser ouvida por esta Comissão. Na oportunidade, o Vereador
Luciano Mega e à Doutora Patrícia Soares conversaram a respeito da perdaprimária e
perda secundária, sendo que a primeira mencionadaéaquela que quando surge uma
vaga e não dá tempo de à

quando o paciente agendou e perdeu a consulta, sendo que, antes, esta era de 33%e hoje
houve uma redução para 18%. Após, foi convidadoa ser ouvido, o Sr, Crise Silva que, ao

ser questionado sobre sua expei lação à espera de consultas, exames e
procedimentos, respondeu queera o vice-presidente do Conselhodos Núclvos da Saúde
da Família e que à reforma da UBDS do Sumarezinho ou da UPA localizada na Rua
Cuiabá foi iniciada em agosto de 2.015 e a previsãode entrega era para à data de outubro
de 2016, entretanto, ainda, não foi reaberta a população no ano de 2018, sendo quea
região oeste tem cerca de 180 mil pessoas que estão na fila de espera, Complementou
contando que, em reunião com o Secretário de Saúde Municipal, ele afirmou que tal
unidade de saúde seria reinaugurada no segundo semestre de2018, através de uma
organização social ou da própria Prefeitura. Finalmente contou que não utilizou
pessoalmente o aplicativo para agendar uma consulta « terminou pedindo ao Poder
Legislativo trabalhar com mais transparência e ser o porta voz da população, Na parte
final da reunião, o Vereador Marcos Papa e o Vereador Elizeu Rocha fizeram suas últimas.
considerações,

ro paciente,estandoela quasezerada,já a segunda citada é

%

€- TERCEIRA REUNIÃO, COMA PARTICIPAÇÃO DA SRA, ADRIANi:MA!
BRIENZ SSORA/DOLITORADA NO TEMA/ENFERMEIRA ATUANTE
Há 28 ANOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: SRA. MARIA DO CARMO

CACCIA BAVA, PROFESSORAIDOUTORADA, E SRA. SONIA MARA NEVES
1 QUE OCORREU EM 01 DE MARÇO DE 2018, NA CÂMARA MUNICIPAL

DE RIBEIRÃO PRETO Aterceira reunião desto Comissão Especial de Estudos foi
realizada em O1 de março de 2018, em que estiveram presentes os seguintes vereadores:
Marcos Papa (presidente, Doutor Luciano Mega(relator), Nelson das Plocas, Glauc
Berenice, Marinho Sampaio, André Trindade e Elizeu Rochae as convidadas, Sra. Adriana
Matra Brienza, ProfessorafDoutorada no tema/enfermeira atuante há 28 anos noSistema
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Único de Saúde; Sra. Maria do Carmo Caceia Bava, Professora/Doutorada e Sra. Sonia
Mara Neves Ferri. Em primeiro lugar foi dada a palavra ao Vereador Marcos Papa que
aproveitou a oportunidade para fazer umbreve resumo da última reunião em que teve a
participação dos lideres comunitários dosistema de saúde, em que foi levantadoqueos
profissionais que atendem os usuários nas unidades de saúde não estão devidamente
treinados para explicar como funcionam os aplicativos em que bá a publicação da lista de
espera de consultas, exames e cirurgias, sendo oficiado ao Poder Público para que
promova o treinamento dos referidos funcionários e que publique com exatidão, nestes
espaços virtuais, a posição dousuário na fila de espera, Destacou o presidente destes
trabalhos que foi utilizada a informação da grande quantidade de pessoas na espera por
atendimentos para transformaro Pronto Socorro Central em AME, sendoesta decisão
rechaçada por esta Comissão, terminando suas palavras esclarecendo que era a favor da
vinda do AME ao Município, desde que fosse instalado em outro local, bem comoque o
Governo Estadual chamasse os médicos aprovados em concurso para recompor o quadro
de profissionais do Hospital das Clínicas. Em seguida foi dada a palavra ao Vereador
Doutor Luciano Mega que iniciou dizendo que ele tentou acessaro site da Secretaria
Municipal de Saúde, local em que obteve informações da lista de exames, consultas
agendadas, entretanto, nãofoi possível constatar à posição na fila de espera para
atendimento e nem o tamanho desta fila, omissão esta que deve ser solucionada. Já o
vereador André Trindade contou que iria se encontrar com o Secretário Municipal de
Saúdepara conversar sobre o aparelho multifuncional criado em Israel, o qual realiza até
18 exames diferentes em apenas olguns minutos, contribuindo, assim, com o
melhoramento do atendimento nas unidades desaúde, Ato continuo, o presidente
ressaltou que esta reuniãotem o propósito de promover uma contribuição intelectual e de
experiências, razão pela qual chamou para falar as convidadas, dizendo que elas
possuiam plena liberdade em exporem suas informaçõese sugestões decorrentes do tema
sobre a baixa resolubilidade da fila de atendimento básico do SUS e o gargalho existente
na prestação do serviço público local, O Vereador Marcos Papa, também, asseverou que
fora apurado em uma CLP.que os procedimentos de encaminhamento para a realização
de consultas, exames e cirurgias eram realizados em papel. Passada a palavra para a
convidada Sra. Adriana, ela fez um breve relato sobre sua experiência profissional,
ressaltando que foi enfermeira por vinte e oito anos na Atenção Básica de Saúde, razão
pela qual sua contribuição para os trabalhos se afunilará a atençãoprimária. Continuou,
dizendo que, nos últimos anos, a cidade de Ribeirão Preto avançou muito na
acessibilidade ao atendimento, através dosistema SUS, na atenção básica, entretanto, as
problemáticas aparecem quanto a resolubilidade do atendimento final à contento do
usuário. Informou que, por ter trabalhado em uma unidade de saúde muito pequena foi
possivel mapear quantativamente o tempode espera dos pacientes, razão pela qual no
anode 2017, através de umestudosobre a resolubilidade, chegou-se a bons resultados,
alcançando aproximadamente15%e tendo cum número bem reduzido em relação à
pediatria, Outrossim, acrescentou que há vários problemas, como a contratação dos
prestadores de serviço na área da saúde,as guias de papel, bem comoaimpossibilidade
de visualizar o seguimento deste documento,a fim de informar ao paciente que, por
muitas vezes, procura a atenção básica para saber respostas quanto ao tempo das
respectivascirurgias, exames e outros procedimentos, Por estes motivos, afirmou que as
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emissões das guias on line seriam muito importante para diminuir obfgêrgal
atendimento na fila do SUS, pois se conseguiria dar informações resolutivas dospacientes,
porque prestar esclarecimentos aos usuários consume diariamente grande do tempo de
trabalho,já quea cidade é um grande receptor depacientes de todas as regiões do país, o
que atinge o gerenciamento e planejamento local no atendimento de saúdeeaassistência
destas pessoas, Já, a convidada Sra. Maria da CarmoCaccia Bav, informou que trabalha
na área da saúde desde 1989, é docente em medicina legal há quinze anos,e participou da
crinção das primeiras unidades de saúde da cidade de Ribeirão Preto entreos anos de
1.892.000e, após, parabenizou a instalação destes trabalhos, Destacou que, em 1.999,na
área do Sumarezinho, eram cinco unidadesde saúde e, atualmente, aumentou para seis,
possuindo dez equipes que atendem, inclusive, toda à área do Jardim Paiva Esta unidade
do Sumarezinho encontra-se fechada para reforma, mas, na época, em que realizava o
pronto atendimento, no local eram atendidos dez mil pessoas por tmés, sendo que,
aprovimadamente, oito mil pacientes que chegavamlá apresentavam queixa de atenção
básica, razão pela qual, após estes levantamentos, equipes de profisionais foram
deslocadas parairem a residência destas pessoas para perguntar quais eram as razões que
as levavam à procurar uma unidade de pronto atendimento e não à respectiva UBS,
destacando: o acesso à unidade se encontrava fechada, vincula com aquela unidade e
disponibilidade de tecnologia para eealizar o atendimento com qualidade; a UBStem
como horário de atendimento das 8400hàs 1700h. Acrescentou que, quando ocorreu a
crinção da USF lá foi feito um levantamento de quantos usuários pertenciam aquela
região, sendo que no início foi apurado que35%dos atendimentos de pronto atendimento.
do complexo regulador pertenciam realmente o bairroe que, depois de seis anosda sua
inauguração, ocorreu a queda de 35% para 17%, pois ocorreu uma oferta de saúde de
qualidade, resolubilidade comotrabalho de matriciamento e a existência de uma equipe
mínima, além do pessoa! de retaguarda. Prosseguiu informando que quando há um
gargalo no sistema do SUS. significa que todoo sistema está afetado já que as partes são
vinculadas é interdependentes, gerando mais onerosidade ao Municipio. As propostas
para melhorar esta problemática foram melhorar à acessibilidade na UBS, fazendo com
que algumas unidades em pontos estratégicos deveriam se expandir o horário de
funcionamento até as 21h, assimos trabalhadores que procuramas UBS, apósseu horário
laboral, as encontram fechada, deslocando-se até à UPA, Assim, se preconiza na Portaria
nº 101 do Ministério da Snúde que de um determinado número de consultas médicas,
63% pertencem ao atendimento básico,

22%
especializado «somente 15% de pronto

atendimento e destes somente 3% seria reslmente de emergência, entretanto o Município
encontra-se em desacordo com esta Portaria já que, segundo a Secretaria Municipal da
Saúde, atualmente, todos os serviços de pronto atendimento representam 44%do volume
total de consultas, inclusive, a cidade de Ribeirão Preto necessita aumentar o atendimento,
por exemplo, na área central que seria o local deatenção básicade saúde, À convidada
Sta. Adriana contribui, neste momento, filando que à desorganização do sistema

aconteceu quando houve o fechamento do PAM (unidade de pediatra) que transferiu os
atendimentos para a CSE localizado na Rua Cuiabô, no qual se trabalha em duras equipes
da ESF eo local lá é muito pequeno pora acolher criança e seu respectivo acompanhante,
bem como registrou que a sala de vacinação dobrou seu atendimento, assim, por estas.
razões, e ante os 22000 moradores da região central da cidade, era compatível que se
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construísso lá um Centro de Referência Básica de Saúde. Outro dado trazido pela
convidada, Sra. Adriana, foi a saída doalto número de servidores da área da saída, tanto
no Hospital das Clinicas, como na saúde municipal, o que deveria ser razão para ser
repensado o atendimento na saúde municipale principalmente pelo pessoal que vem de
fora. O Vereador Elizeu Rocha pediu a palavra e contribuiu sendo favorávela construção
deuma UBS na região central da cidade, pois atenderia além das pessoas que residem no
local, existe à população itinerante que trabalha e consome no comércio, bem como
poderia ser instalada no antigo prédio do PAM, após uma reforma. Ato contínuo,
questionou as participantes sobre comoera feito o controle e encaminhamentos das guias
e atendimentos dentro da Secretaria Municipal de Saúde. A resposta obtida foi no sentido
de que há um lançamentona planilha de atendimento da especialidade médica com dataehorário de atendimento, e, consequentemente, observações on line de sinais de que o
paciente foi atendido. Entretanto, quando se trata dos prestadores de serviço
terceirizados, a situação fica complicada. Eis que faltam comunicação e informação da
parte terceirizada, pois não há a devolutivas, já que nãoestãointegrados no sistema de
controle da saúde municipal, assim, ficam em aberto nosistema, o paciente que
atendido por algum prestador de serviço terceirizado, fazendo com que os servidores da
Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seus servidores, tenham que ligar para saber à
situação do paciente perante aquela instituição. A resolução desta problemá
enfrentada, segundo a convidada Sra. Sonia, a qualatuou no DIECA que esta neste órgão
regulador que é responsável por fazer os controles de execução dos contratos dos
terceirizados, regulação, e controle da regulação na área da saúde municipal. Ademais,
asseverou que o contratoe o controle dos terceirizados é muito complexo, havendo vários
nós que precisam ser desatados, comopor exemplo, o fato do paciente consultado pelo
especialista, este o encaminha para o respectivo procedimento, não sendo possível
solicitar no sistema porque tem que ser realizado por guia especifica que precisa ser
autorizada, denominada laudo de AIH, que não esta dentro do HYGIA, sendoque todos
os terceirizados já possuemo sistema HYGIA integrado coma Secretaria Municipal de
Saúde, sendo possível ser feito pelo sistema. Mas tem que existir uma açãode colocar
dentrodo sistema integrado, em queaté o mesmo o controledo atendimento é possívelon
line, entretanto continua sendo feito no papel porque é remetido para à Secretaria por
questões de auditoria para autorizar e realizar posteriormente o ps

participante, Sra. Sonia, prosseguiu informando que, no passado, foram feitas reuniões
administrativas a fim de viabilizar esta guia para dentro do sistema HYGIA, mas diante
da necessidade de inúmeras outras questões e procedimentos serem inseridos no sistema
não foi viabilizado pelo setor de tecnologia de informática, bem como à inexistência de
integração dos sistemas dentro do processo regulador (ferramenta de gestão da Secretaria
Municipal de Saúde). Continuou asseverando que à Central de Regulação é desprovida
do sistema de gesto de informações, fato que causa todas as intercorrências
principalmente comosistema estadual adventodo sistema CROES. Concluiu que todas as
suas alegações encontram-se expostos em um relatório sobre o DIECA apresentadoà
comissão de transição. À Vereadora Glauda Berenice observou que a questão não era
samente dotar as UBS com mais tecnologias, mas também melhorar oacesso é estabelecer
a confiança no atendimento médico do local. Por outro lado, o Vereador Elizeu Rocha
mencionou que, em muitas ocasiões, entre fazer e pegar os resultados dos exames, ele

toi

mento. À
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passal mal e se dirige para a UPA, sendo encaminhado para a urgêneta; GRieranto, SE

nome continua constando na fila para atendimento, assim, prejudicando outro
atendimento de especialidade em razão da falta de integração dos sistemas. As
convidadas afirmaram que existe a divisão de informática da Secretaria Municipal de
Saúde queera conduzida pelo

Sr.
Mauro e já tinha sido chefiada peto Sr. Marcelo, O

Vereador Doutor Luciano Mega disse que deverá ser estudada a questão de expandir o
horário de atendimento em algumas UBS, bem como à instalação de uma unidade de
saúde na área central, Ato contínuo, o presidente fez algumas deliberações a respeito: da

necessidade da região central ser contemplada com uma UBS; diminuição das filas de
atendimento de especialidades; fortalecimento da atenção básica, em que um dos
problemas da UBS era a inexistência de médicos, fatos que levariam os usuários a
procurarem uma UPA. À convidada, Sra. Sonia aduziu que, para fortalecimento da
atenção básica seria necessário o planejamento de uma pol a de gestão neste sentido,
pois lá cada profissional age de acordocomàexperiência que possui na temática, já, a
participante, Sra, Maria do Carmo,acrescentou que a criação de outros NAF no Município
iriamfortalecer a atenção básica, pois lá poderia ser realizado matriciamento, pois teria
especialistas que seriam contratados não para uma mas várias equipes, aumentando
consideravelmente a resolubilidade dos atendimentos das UBS. Nesta oportunidade, o Sr.

Marcos Antonio Bardela, integrante do movimento da saúde, questionou sobre a
descontinuidade do Programade Saúde da Família, o quejá estaria acontecendo em
algumas UBS,em razãoda falta deagentes comunitários. Após, o Vereador Luciano Mega
teceu algumas considerações sobre o Programa de Agente Comunitário de Saúde,
dizendo que os agentes comunitários fazem o elode ligação entre as unidadesde saúde é
a comunidade, tendo como principal função a visita das famílias, Ademais, a convidada
Sra. Maria do Carmo, elogiouotrabalho prestado pelos agentes comunitários, contou que
a Política Nacional de Atenção Básica foi modificada, não sendo mais exigência de até
quatro agentes por equipe, mas sim apenas um agente comunitário de saúde, bem como
explicouque o governo federal reduziu o financiamento para os gastos municipais com a

saúde, Finalmente, o Sr. Crize, representante da comunidade, asseverou que há uma
lacuna entre 0 usuário e o profissional de saúde, necessitando o estreitamento da relação
dem como promovera capacitação dos profissionais desaúde e da informaçãoao próprio
usuário que muitas vezes deixa para procurar a unidade de saúde,

D-QU, REUNIÃO OM 2 DO ps
EDA SRA CÁSSIA APARECIDA BERALD USUÁRIOS DO SISTEM,
ÚNICO DE SAÚDE, E DOUTOR EDUARDO FERNANDO. MÉDICO DA SAUDE
DA FAMÍLIA, QUE OCORREU EM29 DE MARCO DE 2018, NA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - A quarta reuniãodesta Comissão Especial de
Estudos foi realizada em29 de março de 2.018, em que estiveram presentes os seguintes
vereadores: Marcos Papa (presidente, Doutor Luciano Mega (relator), Nelson das Placas e
André Trindade eos convidados Sr. Ruy Rego Barros e da Sra, Cássia Aparecida Beraldo,
ambos usuários do Sistema Único de Sxúde, e o Doutor Eduardo Fernando, médico da
saúde da família, Na oportunidade, constou ausência justificada para os Vereadores:
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Glaucia Berenice, Marinho Sampaio e Elizeu Rocha. Em primeiro lugar foi dada a palavra
aoVereador Marcos Papa que aproveitou a oportunidade para fazer um breve resumo
das razoes que embasaram o pedido de instalação destes trabalhos, qual seja a Comissão
Parlamentar de Inquérito ocorrida no ano de 2016 que se indicaram a necessidade de
aprofundamento em 13 pontos elencados no relatório, debates sobre o fchamento do
Pronto Socorro Central,entre outros. Em seguida foi chamadoa participar da mesa o Sr.
RuyRego Barros, sendo que, na oportunidade, disse que está na fila da espera para
ealizar uma ultrassonografia há mais de seis meses, pois,

não
obstante autorizado, ainda

ão foi agendada. Acrescentou queele depende da realização deste exame para fazer seu
retorno no médico vascular na Beneficência Portuguesa, afirmando, ainda, que nunca
usou o Saúde Digital, que é aquele aplicativo em que poderia ser consultada o
agendamento pelosite. Contou, ademais, que estava ocorrendoa falta do medicamento
(coquetel) paraotratamento do HIV há mais de um mêsno Hospital dos Clínicas, mas na
saúde municipal estava ocorrendo a substituição de medicamentos, entretanto, não estava
sendo disponibilizado o tratamento para o paciente. Ao ser questionado sobre se tinha
alguma sugestãopara apresentar a esta Comissão, ele relatou que havia uma discordá
entre o 0 planejamento do governo, o qual estava investindo em imóveis e não aplicando
na saúdede atenção básica, pois, segundo escutou uma entrevista doatual Secretario de
Saúde do Município, estaria faltando na rede de saúde quarenta clínicos gerais. Ato
continuo, foi ouvida à Sra, Cássia Aparecida Beraldo, que, inicialmente, aduziu que
frequenta à Unidade de Saúde do Marincok e estava aguardando uma consulta com
cirurgião vascular há mais de uma ano e meio, com prioridade alta,o qual foi enviado ao
Complexo Regulador em janeiro do anode2.018, recebendo a orientação para aguardar.
Entretanto, à Secretariaa orientou que fosse até o Hospital Estadual porque o seu caso iria
ser encaminhado para tá, entrando em contato com oreferido local, foi informada de que
o seu procedimento deveria ocorrer mediante sistema único de saúde, diante desta
situação não sabe mais ondese socorrer. O Vereador Dr. Luciano Mega disse que a

passagem da atenção primária para o nível secundário de complexidade estava ruim «

que, no seu entendimento, o responsável por informar a referida convidada sobre a data
da consulta noHospital Estadual era o gerente da Unidade de Saúde do Marincek ou o
próprio agente da saúde da família que deveria comparecer na residência da usuária, À
convidada prosseguiu falando que não teve éxito em acessar o Saúde Digital, não
constando oseu nome na lista, bem como outras pessoas possuem dificuldades para
entrar neste aplicativo, Outrossim, contou que o pessoal da saúde da família visita a sua
casa até três vezes ao mês, mas que ainda não foi informada sobrea data da sua consulta
no Hospital Estadual, destacando que à consulta somente pode ser feita no posto,já que
foi retirado o agendamento pelo 0800,sendo este meio muito prático para agendamento,
sendoque à retirada

deste
serviço prejudicouo resgistro e muitas pessoas que trabalham

enão podem se locomover, assim a abertura de agenda é todo dia 20 de cada mês e no
próprio dia já acabam as vagas. Relatou, ainda, que a própria medica que à atendeu
afirmou que a consulta dela ficaria registrada no sistema, entretanto, n
fazer um nom atendimento no posto se posteriormente não existe este

adiantaria nada
icompanhamento

fora da unidade de saúde. O vereador Doutor Luciano Mega destacou a gravidade da
situaçãoporque primeiramente ela terá que ser consultada para depois ser marcada a
cirurgia. Ato contínuo, o presidente complementou que, se houvesse complicações no
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caso da convidada, o Poder Público seria o responsável pela hegligendatque estas
ocorrendo. A Sra. Cássia, ainda, informou quena referida unidade de saúde a agulha e
seringa eram de péssima qualidade, estava faltando medicamentos, comooácido fólico,o
qual era tomado pela gestante, nos três primeiros meses, para eviargraves problemas ao
feto, como hidrocefalia e mielomeningocele; amonicilina, clavulanato de potássio,
dellametrina, eritromvicina, estrol, fenobarbital, metronidazol, neomicina, tinbendazol,
dem como a farmácia não tem sola própria para atendimento específico como
ginecologista, sem qualquer privacidade; e nos locais de espera, os bancos estão
quebrados e há pouca ventilação. O presidente destes trabalhos complementou que os
médicos que vieram na reunião passada afirmaram que utilizavam um papel para os
encaminhamentos para à regulação, salvo engano, eles também disseram que 60% dos
procedimentos eram feitos por papel em Ribeirão Pesto. O vereador Marcos Papa
considerou que à cidade iria arrecadar três bilhões de reais, 25% disso entãoseria
destinada à saúde, em tornode setecentos « cinquenta milhões, dez pontos percentuais,
além do que determina a Constituição Federal, entretanto, não se resolvem os problema,
ficando evidente que a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto necessitaria de uma
intervenção, quemudaria uma reforma administrativa na respectiva Secretaria. Afirmou
queo que estava ocorrendo era muito grave, o que poderia transformar essa CEE em uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de responsabilizar criminalmente oufe
improbidade administrativa através de processos na Lei Amticorrupção. O presidente
disse que, de acordo com o Plano Municipal de Saúdo, o Municipio tem dezenove
unidades de saúde da família, contando com quarenta e cinco equipes da saúde da
família, com cobertura de atenção básica de 51% Agora, ouvitese o participante, Doutor
Eduardo Fernando,o qual expos que trabalha na unidade 05 do Distrito Oeste,oqual era
administrado mediante convento com a FAEPA, sendoque à FAEP administrava onze
núcleos, Em seguida o vereador Marcos Papa questionou se a Prefeitura Municipal estava
autorizadaafazer o convênio com entidades sociais, bem comose naturezada FAEPA era
funcação ou organização social, Ato contínuo, o vereador Luciano Mega respondeu que
este convênio coma FAEPAnão se tratava daquela modalidade de contrato de gestão
firmadocom a organização social, pr ela ser uma fundação, podendo ou nãose qualiiar
como organização social, entretanto, ainda, não era, bem como informou que à FAEPA
também poderia administrara UPA Oeste que era à do Sumarezinho. Prosseguindo com

os trabalhos,oconvidado Doutor Eduardo registrou que, no sentido de contribuir com a
sua especialidade em atenção básica, em relação à melhorar as ias de especialidades
locais e as resolubilidades, necesitava-se investimentoe qualificaçãoda atenção básica de
saúde primária, pois sem atenção básica fic oneroso e os hospitais terciáriosesecundários não vão conseguir atender todas as ocorrências, com atendimento familiar e
tem dimensionada este atendimento que, as vezes, possui equipe bem qualificada,
entretanto, como tem que atender um número muito grande, isso acaba prejudicandoo
serviço. Acrescentou que se deve valorizar os profissionais da área da saúde, através de
lugares apropriados e númerode atendimentos adequados, enfim, o profissional poderia,
fazer um bom trabalho para a população, mas isto demandava gestão, investimentoe
vontade política. Prosseguia aduzindo que a matéria de saúde da familia como uma
priorizaçãoera dado a atenção primária e, em Ribeirão Preto, ainda se tinha fito esta
definição, tanto que a cobertura estratégia de saúde da família aínda era muito baixa em
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tomo de 51%de atenção primário, dentro das quais a saúde da família não alcança nema
20%, assim, Ribeirão Preto não teria feitoa escolha, definição ou priorizado na saúde da
família no atendimento da atenção primária. Por outrolado, o Ministério da Saúde optou,
há algum tempo, e tem priorizado à estratégia já dita, Completou, aindo, que para se ter
um trabalho eficienteera preciso uma equipe de 3.000 à 5.000 pessoas, a depender da
vulnerabilidade das famílias assistidas, necessitando de 150 a 200 equipes da saúde para
dar assistência a 6004000 pessoas, O médico convidado aduziu que, na unidade que
trabalhava, havia depoimentos de usuárioque estavam saindo dos planos de saúde ou
permanecendo com seus referidos planos apenas para realizar exames ou ir a algum
especialista, cirurgia ou internação, porque no SUS estes procedimentos eram demorados
baseando-se no atendimento que recebiam na unidade de saúde local, pois não
necessitariam mais utilizar carro para ir ao médico; se dirigiam somente a um médico e
não três ou quatro, pois no local já seriam tratados desde diabetes, pressão alta, até a
Saúdedo filho, da esposa. O participante contou que, na unidade de saúde em que
trabalhava, eles não se utilizavam do sistema saúde digital porque lá estava lotadooatendimento da marcação das consultas agendadas naquele Núcleo, então eles
trabalhavam mais com o acolhimento humanizado qualificado, pois como era
determinada a área de atuação, a comunidade era cadastrada, então, as necessidades de
cada pacientes eram conhecidas, assim, quando precisasse atender nodia, o atendimento
era feito com rapidez, Assim, disse que para estar completoo quadro de equipes de saúde
da família, Ribeirão Preto deveria manter de 150 à 300 equipes, porque cada
unidadefequipe de saúde deveria atender entre três ou quatro mil pessoas entretanto,
possui 25% do necessário do número ideal, sendo que a cobertura era em torno de 20%,
sendo que o Ministério da Saúde recomenda estas diretrizes por meio da Política Nacional
da Atenção Básica. Outrossim, o Doutor Eduardo trouse a baila que os profissionais que
trabalham na atenção primária não podem requer a realiza
por exemplo, o ecocardiogramae a endoscopia, não sabendojustificar tal proibiçãoe, por
este motivo, o paciente era encaminhado para o especialista que estaria autorizado a pedir
pelo exame necessário, tal situação gera um gargalo que poderia ser evitado, já que
pouparia encaminhamentos para os especialistas de modo desnecessário. Como sugestão,
o convidado disse que poderia ser desenvolvido um controle por meio de protocolo,
delegando pessoas quefaçam este controle de exames, por meio de auditoria regulando
os procedimentos dos exames, mas que se deveria permitir que o médico da atenção
primária pudesse solicitar exames, obviamente, quando houver razões, Outro pontoa ser
melhoradono âmbito da saúde, era melhorar o diálogo entre os níveis de atendimento,
atenção primário, secundário ou terciário, pois quando encaminha-se um paciente para a
atenção secundária e terciaria, « quando esse paciente volta ao médico da unidade de
saúde, esse profissional não sabe o que aconteceu, qual foi o diagnóstico, os
exames/prontuários eopaciente não sabe explicar a sua siluação e nem apresenta uma
carta oufe os respectivos exames. Assim, este paciente, depois de algum tempo, retorna à
unidade de saúde e será encaminhado novamente para a especialidade adequada, tendo
em vista 0 posto de saúde não ter arquivado nenhumde seus exames eoprofissional
mádico não ter acesso aosistema prontuário eletrônico, o qual era feito em pouquíssimos
lugares, pois, a grade maioria, ainda, se utiliza dos prontuários de papel. Acrescentou
que, também, ajudaria, caso não fosse adotadoo prontuário eletrônica de

o de alguns exames, como
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contra efreneia, ou soa, o especslista que emite a ala do piNenESsSâMiaa"a
terciário deveria providencias uma catacoma procedimento devolutivo, Outrossim, o
neerido convidado informou que algumas unidades estava utlizandooacesso avançado
no SUS,que são aquelas consultas do atendimento continuado, com os pacientes
frequentes e os paclntes eventuais, local tem 0 comprometimento de atenderàtodos
aqueles que estiverem naquee dia, emtretao, para que esse acesso avançado era
necestário ter um bom dimensionamento da população que era atendida al, pois se
abranger uma população muio grando não se conseguida realizar o acesso avançado
porque tem dias que seriam sessenta pacientes e não havia médicos que atenderiam eta
demanda diária. Por estas 12008, para O seusatançado, as quipes devem estar
preparadas para trabalhar mestalógica e bem dimensionado com uma população em
tomo de 230 a 31000 pessoa, assim u meras avançado deveria se implamado em
algumas unidades de side e em todas à aderênciadeveraser o acolhimento avançado,
pois se trabalha comuma população conbecid;do problemas da pessoada família e à
Cquipe devetr a capacidade de atendernodia que precisa ser atendido no dia eoquedá
para ser agendado, Aasim, à equipe da
funciona, a sistema começa pelorecepeionisa quando o paciente adentra no Jocl e lá

pdoeria seratendidopelo mádico, enfermeiro auviliar, isotecapeuta ou psicólogo,ou
Soo a pesso capaeitada paraaquela situação O vereador Dr. Lucano Mega concluiu que
para diminua la de especialidades precisaria foralecer a stnção básica, setar a falha
de comunicação enteoshospilais e a atenção básica. O president, o fim, agradeceusos
presentes e enceroua reunião,

ser bem treinada para o acolhimento avançado

E - QUINTA REUNIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR JOSf
SEBASTIÃO DOS SANTOS. DOCENTE N PEEX-SECREÍ
MUNICIPAL DE SAÚDE DOUTORA HELENA BARBOSA LUGA
DERMATOLOGISTA E MÉDICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E A

DOUTORA MILENA SEOANE COLMENRO MUNIZ, MÉDICA DE SAUDE DA
E,

OCORREU EM 19 DE ABRIL DE 2018, NA CÂMARA
CIPAL. Di

ÃO

PRETO - A quinta reunião desta Comissão Especial de
Estudos foi realizada em 19 de abril de 2018, em que estiveram presentes os seguintes
vereadores: Marcos Papa (presidente) Doutor Luciano Mega(relator), Marinho Sampaio,
André Trindade, Gláucia Berenice, Nelson das Placaseos convidados professor José
Sebastião dos Santos, Docente da FMRP « Ex-Secretário Municipal de Saúde, Doutora
Hotena Barbosa Lugão, Dermatologista e Médica da Rede Pública Municipal e a Doutora
Milena Seoane Colmento Muniz, Médica de Saúde da Família. Ausente, de forma
justificada, o Vereador Elizeu Rocha. Em seguida,o presidente dos trabalhos< Vereador
Marcos Papa agradeceu a presença de todos é fez um breve resumo das motivações que
fizeram instalar esta Comissão, Ato contínuo,a Vereadora Glaucia Berenice foi eleito, de
maneira unânime, a relatora da respectiva CEE. O presidente convidou o Sr. José
Sebastião para compor a mesa, discorreu sobre o trabalho feito pelo convidado no
Hospital das Clínicase explanou sobre a experiência dele de matriciamento na redução de
filas. Continuou falando que, nesta a Administração Pública gasta 10% acima do limite
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constitucional em saúde pública, chegando ao valor de R$ 250.000.000,00 à mais doque é
exigido, entretanto, permanece a existência de filas e dos gargalos do SUS. O referido
participante agradeceu o conviteéiniciou suas palavras dizendo que as filas não são um
atributo exclusivodo Município de Ribeirão Preto, pois isso é um atributo dosistema de
saúde socializado, como, também, acontecena Inglaterra e Canadá, razão pela qual se
dirigiu a estes países, Disse que a existência de filas motiva-se pela existência,
concomitante das necessidades « desejos dos usuários, desordensdo próprio sistema e
problemas de prática profissional, a qualécontrolada. Alguns usuários chegam a rede
pública de saúde acreditar ter uma necessidade deutilizá-la, entretanto, após avaliações
competentes, percebe-se que são desejos de passar por uma avaliação, fazer um exame,
por exemplo quando se trata de sobrepeso. Já em relação aos profissionais de saúde,
principalmente aqueles que trabalham na atenção básica precisam de formação e
capacitação para discriminar as necessidades e os desejos das pessoas que ali aparecem,
pois em algumas ocasiões a situação poderia ter sido resolvida no local e não passado
para frente com o agendamento de consultas é exames, o que,senão houver, é razão para
a formação de filas. Após sair docargo de Secretário Municipal de Saúde e voltar para a

universidade foi motivo de estudos as guias de referência que chegavam nas centrais de
regulação emitidas pela atenção básica e concluiu-se que entre 40% e 6% dos
encaminhamentos não apareciam razoes (queixas) para dar continuidade daquela pesson
ma rede pública de saúde, podendo a situação ser resolvida de forma instantânea. Assim,
sustentou que a atenção básica não cumpreopapel que cla precisa ter no sistema de
saúde que era conversar e escutar, diagnosticar e resolver e, quando fosse para
encaminhar, que fosse de modo correto. Porestas razões, houve um financiamento de
uma agência pública a fimde que houve uma organização nos protocolos comointuito de
evitar estes excessos de pedidos de exames que, em alguns casos, não são necessários
feito o pedido de realização de exame, cria-se uma ansiedade na população atendida na
atenção básica, poisas pessoas realmente acredita que deve realizar aquele procedimento,
chegando até à pagar para fazôlos ou, as vezes, aquele exame não dá a resposta de
maneira precisa ou de forma atrasada, necessitando realizar novamente, como por
exemplo em casos de tumor. Incluiu em seus dizeres que foi Secretário deSaúde do
Municipio deRibeirão Preto nos anos de 2.005 e 2.006, porém a siluação atual era muito
parecida com a que tinha naquela época comoa falta de capacitação dos médicos e
enfermeiros que trabalham na atenção básica, no sentido de que eles entendam que à
atenção básica era uma especialidade e não generalista. Entretanto, o Poder Público
precisa valorizar estes profissionais, dar condições de trabalho, isso seria uma tarefa do
legislativo quandose trata decarreiras públicas, um profissional que atende e resolve 80%
dos problemas, ele diminui à quantidade de pessoas que futuramente procurarão o

istema público de saúde, Acrescentou que estes profissionais têm que ser valorizados no
sentido de organizar um plano de carreira que premie a capacidadedo profissional de
produzir bons indicadores de saúde e não de produzir procedimentos. Em seguida, o
Vereador Marinho Sampaio esclareceu que a competência para propor o plano de carreira
seria do Poder Executivo e não do Poder Legislativa, O referidoconvidadoesclareceu que
passou um plano de carreira prevendo que todo mundo ganhe a mesma coisa, entretanto,
esta maneira

não
funciona porque as pessoas

têm
envolvimento e desempenhos distintos,

sendo que uns produzem bons indicadores e outros não, como os professores da
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universidade não sobrem na catreira se eles não fizerem alguifiâs-colsas-Que-são de
relevância. social. Deveria haver uma discussão junto ao Executivo para que os
profissionais que atuam na área da saúde e promovam bons resultados com base em
indicadores sejam recompensados, chegando, inclusive, em falar isto no Prefeito da época.
Porém, à resposta foi que isto geraria um grande problema político, pois se fizesse issona
satide, iria ter que ser feito na educação« em outros setores. O vereador presidente
aduziu que quando se a
espanto,e à recomendação era reconhecer quem tira

a em meritocraia no serviço público teria realmente tera um
te de pedra, Acrescentou que fora

ddomtificado um gargalo durante a reunião que seriaafalta de capacitação dos agentes de
saúde que atuam na atenção básica causando o excessode encaminhamento de exames.
Aoser perguntado pelo Vercadar Marinho Sampaio sobreoíndicede altas dos pacientes
em consultasfexames já marcados, retirandoa vaga de uma outra pessoa que esta na fila,
o participante aduzi que o absenteismo dos pacientes no Hospital das Clinicasera menor
quando eraàprimeira vez, pois geralmente ele encontra-se com uma doença mais séria,
então as faltas seriam de aproximadamente 15%a17:%, agora quando era retomo havia
mois faltas, eis que o problema da pessos já teria sido solucionado. Por outrolado, na
atenção básica, a taxade falta é muito grande, aproximando-se de 34%. Tal assunto foi
tema de estudos, criando-se um protocolo clínico de eegulação, o que gerou umpedido do
atual Secretário Municipal de Saúde para que, através de publicação de uma Portaria,
fosse implementado um protocolo, o qual seria usado no dia a dia dos profissionais,
devendo, assim, capacit-los, também, como havia sido feito nos anos de21002, a fim de
simplificar os encaminhamentos, evitando o pedido de exames desnecessários, Outra
observação feita peloSr Sebastião foi referenteao tratamentoquesedaria aos usuários
eventuais do SUS, como por exemplo, aquele que teve uma dor de cabeça e marcasse
consulta para depois de alguns meses. Estes pacientes possuemuma taxa de 3% de
faltas, pois melhoram, morrem ou se deslocam para opronto atendimento devendo assim.
ser atendidos na hora,

não havendoproblemas em se atender três ou quatro pacientes à
mais em um dia, Já que,ao se dirigem até uma UPA, Já terão atendimento precário
porque no local é atendido 300 pessoas em um única dia, não havendo conversa entre
médico e paciente, Diante da pergunta do Vereador Marcos Papa sobre sor tarefa do
Secretário ou supervisorfgerente fiscalizar o médico que esta 16, tem um agendamento e
faltou alguém, entretanto ele não atende alguém que chega no postode saúde, o
convidado explicou que para impedir este comportamento as ações são múltiplas, a
começar pelo gerente, adoção de medidas intemas, apoio do sindicato, do Poder
Legislativo, mas não seria tarefafácil, poisaagenda do médico não pode ser controlado,
nem mesmo pelo gerente da unidade ou pela estrutura da respectiva Secretario, por esta
razão sempre foi defendido pelo Sr. Sebastião que para qualquer serviço de saúde deveria,
antes passar pelo complexo de regulação, em que seria 0 lugar que a pessoa Hgaria,
contaria o problema e já saberia qualé o Jocal que deve comparecer para ser atendido.
Contou,inda, que deveria haver um fortalecimento na atenção básica, como acontece na
Inglaterrae Canadá. Neste momento, o Vereador Marinho Sampaio disse que já trabalhou
no âmbito da saúde loca, e que à Secretaria Municipal da Saúdesofre influências do
Poder Legistativo, Poder Executivo, do Centro Médico, da imprensae outras instituições e
acrescentou que os gerências das unidades básicas de saúde deveriam ser desempenhadas
por enfermeiros, pois, caso seja ocupado par médicos, já que eles deveriam estar
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atendendo, havendo, assim, uma falta destes profissionais da saúde. O convidado, Sr.
Sebastião, continuou, asseverando que gerenciar independe da categoria profissional, pois
pode-se ter bons gerentes independentes da categoria, entretanto, se o Município tivesse
um sistema informatizado, não haveria este desperdício de profissionais nestas atividades
burocráticas, como por exemplo uma enfermeira que gasta um tempão fazendo escalas, o
que deveria ser feito uma vez ao ano, então premia 0 burocrata porque dev
adicional à mais

ter um
ao invés de premiar quemexecuta para produzir bons indicadores para

a saúde e não para a doença. Registrau queo sistema funciona mais a serviço da doença,
porque há muitos interesses, como os vendedores (associações entre profissionais) de
exames, indústria farmacêutica e a indústria tecnológica, entretanto, o Municipi
recursos para mudar esta cultura, pois o investimento é muito alto emsaúde e tem
profissionais em quantidade e com potencial. O presidente dos trabalhos questionou o
participante no sentidodeque à população não estava sendo atendida, em razão do
embaraço da Administração em questões corporativista burocráticas de corrupção de
pagamento de propina, então, haveria um desejo de entregar os cuidados da saúde para
uma OSCIP efou Fundação para que não haja essetipode corporativismo. Ato contínuo, o
Sr. Sebastião atribuiu a dificuldade do sistema público do gestor público de fazer o
enfrentamento destas questões, de enfrentar corporações e sindicatos, aoinvésde fazer
uma arrumação na casa porque isso daria desgastes e quedas. Acrescentou que, quando se
deseja fazer uma organização, vai lidar com forças visíveis e invisíveis que a impedede
realizar, englobando as classes dos dentistas, enfermeiros e médicos, sendo que era um.

grande problema a presença de muitos médicos trabalhando na Secretaria e no NGA. Em
seguida, disse que, na época, foi dar uma olhada para que esses médicos foram
contratados para trabalha no posto de saúde assim como dentistas tambéme disse para
eles irem trabalhar nos postos de saúde que eram lá que a população estava, enfrentando
uma guerra. Não acreditando que, atualmente, houvesse mudança nesta sistemática

Disse, outrossim, que no Estado é um pouco diferente porque já tem uma histó
longa então havia a cultura organizacional acaba sendodiferente, no Município até
porque tem muita proximidade, sendo muito dificil fazer esse tipo de organização de
mudança da cultura mas se não fosse feito, daqui doze anos estarão disculindo as mesmas
coisas, pois há muito recurso comparativamente quese coloca na saúde para produzir
pouco resultado. Assim, era uma tarefa muito grande do Poder Executivo e Poder
Legislativo em falar no valorização da porta de entrada, dos profissionais que lá
trabalham, como acontece na educação se não valorizar o ensino fundamental, caso
contrário, vamos jogar dinheiro fora o tempo inteiro, Em seguida, ele discorreu sobrea
época em que foi Secretário e implementou um processo colaborativo entre especialistas e
os médicos da atençãobásica, 0 que, inclusive, ajudou a organizar os protocolos. Os
especialistas ficavamadistância olhando o caso e o médico que estava no posto de suúde,
também, aprendia (aumentava o seu conhecimento), sendo os casos resolvidos no local

porque muitas vezes era simplesmente informação
atualmente, de modo mais fácil, pois a regulação pode trabalhar com telefone, whatsapp,
internet, email, para que a orientação seja feita no próprio domicilio ou na própria
unidade básica de saúde, Diante te tal cenário, haveria um a segurança maior para os
pacientes porque eles têm consciência que os profissionais da atenção básica enfrentam
limites, mas havendo estas conversas, teriam recursos de tecnologia para colocar esses

o,era o telessaúde que daria para fazer,
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profissionais em contato e melhorar a resolubilidade na atenção bási
as filas. As filas geram outros problemas, pois alémde fazer a tarefa do dia a dia, deve
gerenciarafila, isto era muito angustiante para quem esta no serviçoe parao gestor, pois
eles têm que saber quais são as filas, para capacitar os profissionais responsáveis e
arrumar recursos e estruturas, Já, se a fila fica sob a responsabilidade de um prestador
terceirizado,ele começa a selecionar o que ele quer fazer/atender/operar, À solução para
esta problemática deveria ser a abertura demais ambulatórios especializados nesta
atividade porque senão o planejamento também ficaria esquizofrênico. Aduziu,
outrossim, que era cético a ficar criando serviços de saúde, não obstante o Poder Público
faça reposição a conta gotas, o Estado já possuía estrutura e equipamentos, sendo que
pode ser melhor utilizada, por exemplo, o númerodeleitos e unidades de saúde que se
tem emRibeirão Preto são suficientes, se as práticas forem adequadas, assim, antes de
querer criar mais um serviço ou mais serviços, tem que poroque existe para funcionar,
pois o que existe não funcionava na sua plenitude, tanto no Município
Após, atribuiu esta situação, de inaugurações de hospitais e estruturas da área da saúde, a

questões eleitorais. Prosseguiu contando que quando se tem funcionários de carreira
(agente público) ovínculoé mais forte com o trabalho, como objeto do trabalho, no caso
etao atendimento da população, sendo que elas procuravam se capacitar eera estimulado,
a usar o protocolo, porque se produziam bons indicadores de saúde, assim permaneciam
por longos anos na carreira, o que não acontece se há terceirizações, nos casos em que já se
encontra nolimite prudencial de gastos com servidores, em que à rotatividade de
profissionais era muito grande, O Vereador Luciano Mega cumprimentou a todos os
presentes e aos convidados e disse que, em reiteradas vezes, chega-se a conclusão sobrea
importância de fortalecer a atenção básica, educação permanente, o acolhimento dos
usuários, capacitação e trabalhar com um protocolo, bem como a preocupação da troca
constante de funcionários. Já sobre os planosde carreira na área da snúde, ele esteve
conversando a este respeito com oatual Secretário Municipal de Saúde, ocasião em que,
também, estava presente o sindicato dos servidores, sendo os
legislação ndo em consideração apenas o tempode
serviço. Disse, ainda, que como um dos caminhos, sugeriria que a cobertura da saúde da
família ser composta por médicos especializados/capacitados na suúde da família, pois
não é o que acontece no Municipio, pois aqui não tem o número suliciente de
profissionais capacitados, bem como que à fila de espera deve ficar sob responsabilidade
do gestor e não do prestador terceirizado, pois este deve priorizar outras pessoas.
Outrossim, a respeito dos pacientes eventuais, ressaltou que, se oprofissional faz a

própria agenda dele não vai atender então o responsável por esta situação é ogerente da
unidade de saúde, era ele que tem que ser 0 responsável pelo preenchimento das vagas

de, O Sr, Sebastião iniciou, novamente, falando que para sair da
unidade básica a fim de ir para o pronto atendimento deve-se passar pela regulação,
sendo que devesim existir um atendimento inicial que, com isso, diminuirá muito o
número de pacientes no pronto atendimento, já que na grande maioria dos casos, o
procedimento era simples, dando para se resolver na atenção básica. Diante da pergunta
da Veradora Glaucia Berenice sobre algum modelo no Brasil oufora dele, emque existe
uma iniciativa com premiação para aqueles que produzem bons indicadores depromoção
desaúde, ele respondeu que tem o modelo canadense, britânico, australianoe espanhol,
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os quais variam de região para região, podendo ao longo do tempo construir outros
indicadores, sendo que na Inglaterra o médico da família era supervalorizado. O
participante aduziu que realiza visita na unidade de emergência ficando impre
que diabéticos ehipertensos que não estavam controlados sãoencaminhados para lá tirar
umdedo amputar uma perna ouque já perdeu um rim, gerando custo social para o
indivíduo epara o sistema. Acrescentou que estava trabalhando na cidade de Baurue que
a situação não era diferente, bem como era responsável por organizar umcurso, chegando
a conclusão quenão era a falta de recurso, massim à coordenação da utilização destes
recursos para que o sistema melhore muito, Continuou, asseverando que precisava
formar especialistas em saúde da família, pois aqui tem dez vagas por ano nesta
residência, entretanto, não são preenchidas, razão pela qual o governo federal deveria
regular a formação, como no Canadá que lá o governo financia metade das vagas para
médico de saúde da família. Ato continuo, o presidente destes trabalhos pediu ao Sr.

Sebastião que disponibilizasse à esta Comissão os trabalhos que tinha a respeito da saúde
nos seguintes países: Canadá, Espanha, Reino Unido e Austrália, o que foi consentido. Em
seguida, foi convidada a compor à mesa a Doutora Helena Barbosa Lugão, dermatologista
médica da rede pública de Ribeirão Preto/SP, integrante do CEBES, que falousobre o
matriciamento em dermatologia para atenção básica, Ao retomar a palavraopresidente
agradeceu a presença da doutora convidada, sobretudo, porque a exceção do Dr. Luciano
Mega os integrantes da comissão não são especialistas e, portanto, fundamental a

explicação do matriciamento em dermatologia. À convidada disse ter ouvido com atenção
as explanações do professor Sebastião e concorda integralmente com ele. Na prefeitura ela
trabalha na atenção básica no posto de saúde comoclínica geral, mas ao mesmo tempo
trabalha no HC. Logo, tem ela experiência prática tanto da rede na atenção básica quanto
nonível terciário. O presidente indagouo que seria o CEBES? Ela explicou que o CEBES é
o centrobrasileiro de estudos em saúde, considerado um movimento social formado
desde a época da reforma sanitária e tem um núcleo em Ribeirão, De modo simples sua
conclusãoé a dequea atenção básica soluciona grande parte dos problemas de saúde da
População. Já o matriciamento ou apoio matricial tem dois objetivos principais, o primeiro
é resolver concretamente a demanda daquele paciente, já o segundo é fazer um preparo
témico do profissional que está na atenção básica, Esse trabalho foi por ela feito
pessoalmente, nas unidades básicas desaúde atendendo em conjunto com o médico de
saúde da família em conjunto com o clinico geral, Os dados coletados foram apresentados
na EXPOSAÚDEe o trabalhofoi premiado. Que ao longo dos trabalhos foram 38 sessões e
o atendimento de 543 pacientes que tinham guia de encaminhamento para a
dermatologia. Então o presidente indagou: “vêse eu estou entendendo direito doutora o
matriciamento não é gestão organização, é atendimento?” Ela respondeu que "é uma
lógica de atendimento ele é complementar as guias dereferência econtra referência” mais
adiante explica que a lógica da referência é vertical ao posso que o matriciamento é
horizontal já queoclínico geral e o especialista estarão, em conjunto, avaliando o paciente.
Daí o presidente indagou à convidada quesegundo outros profissionais da saúde essa a
ausência de matriciamento explica um dos gargalhos dessa fila de saúde? Ela concordou e
reafirmou a importância de estimular a atenção básica que foi efetiva em “72,2%,
Afirmou, tambérm, que não conseguiu dados de absenteísmo, O vereado Marinho
Sampaio, na oportunidade, associando a fala da convida ao que explanou o vereador
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, ALuciano Mega e Prof. Sebastião, parabenizou a convidada pelotia: quLemetíico
nenhuma gera impactante ergonomia qualittiva do atendimento da saúde médicojá
concentrando o atendimento horizontal alinhando o clínicogeral à retaguarda do
especialista a assistência flui, Indagada pelo presidente de sugestões, novamente,aconvidada sugeriu centrar esforços na atençãobásica, pois naopinião delaaespecialidade
gera racionalização dos recursos, Citou como exemplo uma experiência em que num
matriciamento 2 médicos da atenção bósica foram capazes de atender, em 4 horas, 20

pacientes, Mas,sefosse no modelo NGA, seriam apenas

12.
Daí à economia O vereador

Luciano Mega aproveitou o contexto para sugerir à expediçãodeofíciosà secretaria da
saúde para se descobrir como está esseprograma de matriciamento e o porquê de sua
imerrupção. Chamada à terceira convidada, Dra. Milena Seoane Colmenero Muniz, ela
discorreu sobre 0 acesso avançado como estratégia de redução de filas no SUS, Ela,
basicamente, explicou que o acesso avançado é um modelode agendamento de uma
maneira diferente; também, explicou sobre a agenda “carvalt” que é aquela que
disponibiliza 50% do periodo para pacientes agendados e os outros 50% ese
pacientes de demanda espontânea; ainda, há o acesso avançado que é por definiç
65% de uma aberta e 35% dos pacientes agendados. Segundo a convidado, seria agendado
o retono de puericultura que são as crianças até dois anos, as mulheres purperase o caso
novo quesaido projeto nascer então esa mulher que deu à luz dentro da maternidade ela
já sairia com agendamento paraela epara o bebédela, Prossegai falando que essa decisão
da agenda é da equipe médica, que deve estar capacitada e respaldada para poder fazer
um modelo de agenda, pois o acessão não é ter uma unidade aberta das 7 às 7, eu posso
ter uma unidade aberta 24 horas é eu não tenha acesso para esses pacientes a partir do
momento que se fata na minha agenda não cabe, Ela disse que o acesso avançado não
resolve a situação, mas melhora,já que o médico tem uma visão longitudinal do paciente,
para que assim possa dar orientações mois adequação. Finalmente, asseverou que o
acesso avançado existe mas que tem que ter todo um respaldo teórico que que ter as
capacitações as educações continuados, decisão de equipe, os núcleos de apoio à saúde da
família (NASES),os quais vem comoà regulamentação do Ministerio da Saúde de 2011,
sendoque na cidade de Ribeirão somente há um núcleo que fica no Distrito Norte, Neste
núcleos soa compostos por equipes multiprofisionais que vão dar suporte para as
equipes em relação ao que cada profissionalera capacitado então, por exemplo,do que já
esta formado aqui em Ribeirão Preto, tá possuí um fisioterapeuta, um educador físico,
uma mutricionista, e eles podemorientaros profissionais da atenção primária em relação
ao trabalho que les exercem, Acrescentou que à educação era a resolução para muita
coisa, bem como em mudar o curriculo das escolas, ademais disse que a saúde não tem
que ser medicocentrada e quando se tiver essa visãoum pouco mais abrangente, o
cuidado em saúde vai ser muito melhor. Contou, também, sobre à experiência que esta
sendo aplicaro acesso avançado no Núcleo 4 (Bairro Monte Alegre ou Sumarezinho) e,
posteriormente, na Unidade Básica de Saúde do Jardim Paiva. Completou aduzindo que o
acolhimento era muito importante, não era somente a classificação de risco, mas siuma
escuta ativa quepdoe ser feito por qualquer profissional que deve estar capacitado,
porque às vezes o paciente tem uma dúvida em reação a higiene pessoal, motivo pelo
qual toda a equipe deve estar em harmonia, No decorrer dos trabalhos, foi ouvida a Sra
Valquiria Rios, usuária do SUS, que, na oportunidade, disse que estava a espera para se
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agendar uma consulta do oftalmologista e foi informada que este tempo seria de dez
meses a um ano. Aoser questionada se conhecia o aplicativo digital para agendar essa
consulta, respondeu que nuncatinha ouvido falar. O presidente, ao tim, agradeceu aos
presentes, encerrou a reunião,

E SEXTA REUNIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO SR, CARLOS CESAR
APARECIDO MACEDO, USUÁRIO DO SHL.S, BEM COMO O SR. M,

PEIXOTO, CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE E O SR, MARCELO ALVES BORGES, ANALISTA DE
SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OCORREU EM07

E JUNHO DE 2.018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO -Asexta
reunião desta Comissão Especial de Estudosfoi realizada em07 de junho de 2.018, em que
estiveram presentes os seguintes vereadores: Doutor Luciano Mega (relator), Marinho
Sampaio, André Trindade, Gláucia Berenice, Nelson das Placas, Elizeu Rocha e os
convidados Sr. Carlos Cesar Aparecido Macedo, usuáriodo SUS, bem como o Sr
Mauro Peixoto, Chefeda Divisão de Informática da Secretaria Municipal de Suúdee o Sr.
Marcelo Alves Borges, Analista de Sistemas da Secretaria Municipal de Suúde. Ausente o
Vereador Marcos Papa por motivações externas, Em seguida, o Vereador Luciano Mega
assumiu a presidência dos trabalhos e agradeceu a presença de todos, em especial, a do
Vereador Bertinho Scandiuzzi, membro da Comissão Permanente de Saúde, Após
Perguntou ao convidado, Sr. Carlos, usuário do SUS, em que bairro ele morava, bem
comoquais unidades desaúde frequentava. Ao responder, oSr. Carlos disse que mora no
Parque Ribeirão e frequenta o Centrode Saúde localizado na Rua Renato Jardim e a UBDS
da Vila Virginia, sendo que aguarda quase dois anos para à realização de consultas,
examese procedimentos. Em razão da demora destasesperas ea urgência dos problemas
de saúde, a família paga por consultas ou/e exames, na rede particular, mesmo não
possuindo recursos financeiros suficientes. Continuou falando que à sua sogra realizou
uma consulta no ano de 2.016,entretanto,até a presente data não foi agendado os exames
requisitados. Em seguida, o Vereador Luciano Mega informar a existência do setor de
regulação,e que o problema é quandose necessita de um especialista ou a realização de
exames, masa atenção primária resolve aproximadamente 80% dos casos, entãoa situação
da saúde municipal está ruim, e, aproveitou a oportunidade para inquitir o Sr. Carlos
sobre o sistema de saúde digital. Ato continuo, o referido convidado respondeu que
nunca se utilizou deste sistema digital, acrescentou que os funcionários da UBDS são
genti há estratégia de saúde da famáli, há falta de material, apoio, entre outras
questões. Para resolver esta problemática, o participante disse que deveria haver pessoas
mais competentes para dar aos usuários uma atenção diferenciada e esta Comissão
realizar visitas in loco nos postos de saúde. Em seguido, o Vereador Luciano Mega
convidou para compor à mesa os convidados Sr. Mauro Peixoto, Chefe da Divisão de
Informática da Secretaria Municipal de Saúde e o Sr. Mareclo Alves Borges, Analistade
Sistemas da Secretaria Municipal de Sade e lhes questionou comoé

feito
o trabalho na

divisão de informática na Secretaria Municipal de Saúde. O funcionário Sr. Mauro
respondeu que, na atenção básica, todoo sistema de saúde está informatizado, mostrando



no telão listagens, sendoqueuma é
a respeito das especialidada

outra relação traz 0s exames e cirurgias eorespectivo tempo de espera, Após, o Vereador
Luciano Mega questionou sehá obediência destesetora Lei nº 12.996/2,013,a qual obriga
a divulgar a listagem de pacientes que aguardam por consultas com especial
ecirurgias na rede pública municipal, tendo a seguinte resposta do Sr Mauro: a divisão de
informática apenas disponibiliza os dados que são passados pelo setor de regulação, ou
seja, o que lhes compete é colocar os dados de uma forma eletrônica, disponível ao
munícipe e todas as exigências constantes da referida lei, encontram-se no Portal,
entretanto, a divisão de informática não temopoder de diminuir as fila. Já oSr. Marcelo,
ao responder a pergunta do Vereador Luciano Mega sobre ser respeitado a ordem
cronológica, aduziu queisto é de competência da regulação e o critério deagendamento
depende do caso clinico do paciente, e que há casos em que são encaminhados aos
terceirizados, podendo, inclusive, haver problemas de equipamento quebrado, ou faltado
profissional de algum prestador, o que acarretaria o atendimento fora da ordem
cronológica. Acrescentou contando que quando um paciente é encaminhado para um
procedimento, em um determinado hospital, a partir daí o tempo deespera não depende
mais da Secretaria Municipal de Saúde, Aoser perquirido a respeito de qual momento o
nome do usuário sai da lista, o convidado Sr. Mauro informa que eles não têm ingerência
sobreosoftware dos prestadores, mas há as agendas dos diversos procedimentos que já
se encontram cadastrados nosistema da Secretaria Municipal de Saúde. Continuou, este
servidor público asseverando que quando um pacienteé atendido em um outro hospital,
apenas o seu exame é rej

precisaria de nova regulação, bem como acrescentou que o aplicativo da saúde foi
colocado na página da prefeitura, noportalda tra
celular, fazendo uma explanação do funcionamento do aplicativo e dos recursos quejá
estão disponibilizados. Outrossim, aduziu que este aplicativo facilita muito os usuários
que não precisam comparecer pessoalmente ou telefonar nas unidades de saúde para
sabor a respeito de agendamento de consultas, exames, vacinas tomadas ou ematrasoe
outras informações, ademais, o referido aplicativoenvia uma notificação para o usuário
avisando a data das consultas e exames, além de lembretes que o usuário esta atrasado
com suas vacinas. O funcionário Sr. Marcelo informou, ainda, constou na relação de
espera das especialidades, um determinado tempo, mas poderiam ocorrer alterações para
maior tempo, podeocarrer de só ter um médico na rede, de determinada especialidade e
esse medico pode ser aposentar, ficar doente e até falecer e para repor, necessita novo
concurso, ou contratação de prestadoresenum caso como esse,
regularidade, o tempo vai aumentar. Finalizou a reunião, o Vereador Luciano Mega, não
obstante parabenizou o setor de informática, disse que precisa haver melhorase que seria
importante capacitar os funcionários de base a fim dequepossam instruir os usuários a
respeito do sistema de saúdedigital.

dado, mas o paciente entraria com uma vaga de retomoe
arência e criou-se um aplicativo para

que acontece com certa

G - SÉTIMA RELINIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO SR. MARCOS VINICIUS
SANTOS, COORDENADOR DA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, QUE OCORREU EM05 DE JULHO DE 2.018, NA CÂMARA
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MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - A sétimareunião desta.
Estudos foi realizada em 05 de julho de2,018, em que estiveram presentes os seguintes
vereadores: Marcos Papa (presidente), Doutor Luciano Mega (relator), Marinho Sampaio,
André Trindade, Gláucia Berenice, Nelson das Placas e Elizeu Rocha, ausente
justiicadamente o vereador Marinho Sampaio e os convidados Sr, Marcos Vinicius
santos, Coordenador da Saúde Mental do Municipio de Ribeirão Preto. O presidente fez
breve relato reiterandoo requerimento e, em resumo, sãoeles: analisar os apontamentos
das FILA DO SUS realizadas em 2016 pela CPI, que indicom necessidades de
aprofundamentode13 pontos elencados no relatório; debate sobre fechamento do Pronto
Socorro Central; entre outros. Areunião tem como objetivo promover à oitiva do
convidado: Marcos Vinicius Santos coordenador da Saúde Mental de Ribeirão Preto, O
presidente aproveitando a presença da assessoria de imprensa da prefeitura frisou que o
Poder Público Municipal tem deixado de cumprir a lei das filaseque existe dificuldade
dos usuários ante a complexidade até porque oregistro não é feito por nome, mas pelo
registro HIGYA dopaciente. Afirmou também que nãofica registrado as mudanças e
movimento dos atendimentos na respectiva fila, segundo ponto desta medida é acabar
com 0 furo das filas que no passado foi instrumento de fortalecer o curral eleitoral de
muitos políticos, Ressaltando que essa questão já foi alvo representação ao Ministério
Público ficando acordadoque a secretaria da Saúde faria cumprimento e implementação,
porém, com esse descumprimento será necessário voltar ao Ministério Público. Adiante
foi indagado ao convidado (Sr. Marcos Vinicius) sabre as queixas em filas de espera na
psiquiatria e o funcionamento do fluxo de atendimento « encaminhamento saúde
municipal, O convidado esclareceu que existem vários modelos aqui na cidade,
Funcionava o modelo ambulatorial (centrado no atendimento médicoe remédio) a porta
deentrada a consulta médica e o fluxoocorria via encaminhamento, mas o modelo não
está alinhado a Organização Mundial da Saúde que firma o pensamento da atenção
psicossocial enfatizando os serviços comunitários de equipe multidisciplinar e atualmente
funcionam no município os modelos ambulatorial « psicossocial. O convidado trabalha
comopropósito da porta aberta com acolhimento dentro do tempo que à unidade fica
aberta são realizados atendimentos de usuários que espontaneamente comparecem sem a

necessidade de encaminhamento. Então, nesse modelo, inexiste fila de espera já que nem
as áreas de abrangências implicam barreira, pois mesmo que o usuário pertença a outro
território será atendido e depois encaminhado para área que pertence, Hoje, existem 08
(oito) serviços especializados de saúde mental, O acolhimento é feito por profissional de
nível superior em regimedeescalas com exceção de atendimento multidisciplinar do
CAPS e que o paciente é responsabilidade da equipe e não do profissional, exceto casos
específicos, p. ex, os que necessitem de remédios. O presidente perguntou onde existe o
gargalo da fila. Para o convidadoa justificativa é o modelo ambulatorial, que estando no
CAPS 2 com lista de espera de 1.000 pacientes há 02 anos, explicando que até 2017 o
paciente levava o encaminhamento médico da atenção básica e levava na Unidade
entrando no serviço somente após passar pelo atendimento, o que aconteceuaté 2017.
Então, com à mudança do método não gerou nova fila, assim,a fila de 1.000 pessoas é

ante do modelo anterior. Acredita que a solução parte do matriciamento na atenção
básica para filtrar os casos, pois a própria OMS orienta que até 30% dos casos poderiam
ser acompanhados na atenção básica, após este levantamento provavelmente ocorrerá via
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do Professor João Marques pelo antigo SISAMe atualmente o CROSS que tem essa
ferramenta do TELESSAÚDE. Perguntado sobre sugestões pelo presidente, o convidado
focou no fortalecimento das equipes multidisciplinar, o que reduziria as filasde espera da
saúde mental e, nesse panorama, se comprometeu em fomecer a documentação
apresentada no Conselho Municipal de Saúde, Já no tocante a assistência farmacêuticaele
esclareceu que tem existido certa dificuldade de implementar medicamentos dotados de
menores efeitos colaterais, pois têm custo elevado. O participante ou line Cristiano
Henrique Gomes, perguntou qual a dificuldade do matricilmente em que o Dr.
Alexandre Cruz é responsável onde está o erro e atraso no matriciamento? Explicou o
convidado que a tecnologia está consolidada há

mais
de 10 anos, porém que a coisas não

ocorrem do dia para a noite e é preciso ter paciência e perseverança para a mudança
Pediu a palavra a partciponte Maria Zélia Freitas, primeiramente, informou que o filho
padece de esquizofrenia paranoide refratária há 21 anose que apósa reforma manicomial
os internados estão ma rua sem acolhimento e desamparados e, por isso, enaltece o
trabalhoda vereadora Gláucia Berenice via fórumPermanente de Saúde Mental, Disse,
igualmente, ser contra à intemação por longo período e o TELESAÚDE porque é

importantissimo observar o paciente e o tratamento exige paciência com o paciente,
Elogiou o trabalho da Associação de Apoio aoPsicótico — APS — que atende cerca de 20
pacientes. Um outro aspecto, seria a capacitação do ambiente familiar o que contribuiia.
para a diminuiçãods intemações. O convidado lembrou-sede ter acompanhado por
certo tempo o esse caso aderindo a opinião de o APS faz um belíssimo trabalho. No uso
da palavra,oparticipanteCarlos César Macedo usuário da rede inseridonosistema em
decorrência de problema psicológico, mas cessado. E que fila há de 2 anos querendo saber
onde existe à terapia, pois ninguém sobe informar da mudança. Além disso, relatater
enftentado problemas no diagnóstico do autismo de sua filha na rede público, SUS, Então
o presidente sintetizou à queixa indagando se a participante estaria desde novembro de
2017 aguardando tratamento psiquiátrico. O que foi confirmado e questionou o porquê
não houve reposiçãoda Dra. Maria Eugênia. O convidado informou que existiu, na
verdade, aumento nas horas de atendimento na UPA, de 20 horas para 36 do outro
profissional, pois Dra, Eugênia foi deslocada para o matriciamento, pedindo desculpas
pela falha na comunicação. Indicou a existência de parcerias do municipio com
Universidades locais, Já no tocante no que perguntou a participante Vera, o convidado
destacou que de fato é onerosoo tratamento via intemação e que comofechamento dos
hospitais mão foi, disponibilizado ferramentas capazes de absorver a demanda
psiquiátrica. À participante destacou, igualmente, que a mudança de endereço para a Av.
Meira Junior nº 600 somente beneficiou servidores, mas prejudicou os usuários. O
presidente, aofim, destacou que a relatoria desta Comissãopertence ao vereador Luciano
Mega, agradecendo aos presentes, encerrouareunião,

H- OITAVA REUNIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO SR, RICARDO MARQUES
(PRESIDENTE DA BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, DO DR. ESTANISLA

RNARDES DA SILVA (DI NICO DA BENEFICIÊNCIA



'ORTUGUESA) E DX JARLOS CESAR APARECIDO MACEDO, USUÁRI
SUS, QUE OCORREU EM 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CÂMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - Aoitava reuniãodesta Comissão Especial de
Estudos foi realizada em 30 de agosto de 2.018, em que estiveram presentes os seguintes
vereadores: Marcos Papa (presidente), Doutor Luciano Mega (relator), Marinho Sampaio,
André Trindade, Netson das Placas, Elizeu Rocha e os convidados Sr. Ricardo Marg
(presidente da Beneficência Portuguesa), do De. Ystannystau Bernardes da Silva (Diretor
Técnico da Beneficência Portuguesa) e doSr. Carlos Cesar Aparecido Macedo,usuário do
SUS. Ausente a Vereadora Gláucia Berenice, cuja justificação o Vereador Marcos Papa
apresentou. Ato continuo, fez uma explanação dos motivos destes trabalh
procedimentos até aqui adotados e encaminhados para a Administração. À reunião
objetivou, em suma, estabelecer o papel da Bencficência Portuguesa no atendimento da
Saúde Pública noSistema Único de Saúde - SUS -. Indagadose à Beneficência poderia
aumentar sua capacidade deatendimentos além do que contratado pela Secretaria,o Dr.

Estanislau explicou que atendem mais pacientes doquefoi contratado pela Prefeitura,
pois estavam acostumados a atender 20 pacientes no antigo ambulatório que era para 07
vagas, mas após a reforma conseguiu-se ampliar 0 número de leitos, mas sem ofertar mais.
número de leito à Prefeitura. Esclareceu, ainda, que atendem cerca de 30/30 pacientes
num espaço programado para atender de 07/11 pacientes. O Sr, Ricardo falou sobre os.
andamentos do processo de obtenção por parte da Beneficência da Rede de Urgé
Emergência - RUE -, que com apoio da Secretaria de Saúde e Del
Saúde, à certificaçõesjá foram remetidas ao Ministério da Saúde, Se houver aprovação os
recursos contribuiriam para o equilíbrio financeiro, pois todas as obras citadas foram
custeadas com recursos próprios, Retomando o uso da palavra, Dr. Ystannyslau relatou
que alguns hospitais recebem aporte financeiro ao RUE oriundo do SUS, mas que a
Beneficência nãorecebe, embora preencha os requisitos. O vereador Elizeu Rocha
questionou os convidados sobre o aumento de atendimentos de 07 para

11 leitos. Dr.

Ystannyslau confirmou o aumento, mas esclareceu que a prefeitura segue só com (07leitos
contratados. O Presidente, vereador Marcos Papa, após breve relatório sobre a CPI da
saúde, questionou se os repasses seguem tendo atrasos. O Sr. Ricardo esclareceu que,
atualmente, os repasses são feitos no prazo, porém os valores da tabela SUS estão

ignificativamente defasados. O vereador Marcos Papa lembrou que a CPI constatou uma
série de gargalhos na saúde de Ribeirão Preto, como também, a dificuldade de
identificação por parte dos usuários do SUS. O Presidente perguntou, nesse contexto,
sobre o fluxo de encaminhamentos feitos para consultas e exames. Dr. Ystannystau
esclareceu que melhorou muito, pois atualmente o processo tem passado por uma
informatização. Porém, quea demanda de urgência emergência impede à diminuição da

fla existente da urgência, Assim, como este processo tem sido permanente não consegue-
se dar vazão para este paciente da cirurgia eletiva, assim este usuário acaba se tornando
de emers é tem esperança que os recursos da RUE irão contribuir para
melhora. Esclareceu, aindo, que à demanda da Beneficência difere do Hospital das
Clinicas — HC - e Santa Casa, pois a Beneficência recebe pacientes já regulados pelo
sistema, ou seja, aqueles que já foram atendidos pelo posto de saúde e que tem uma
indicação de internação e com um critério de gravidade, Agradecendo todos,o presidente
convidou oSr, Carlos César Aparecido Macedo usuário do SUS para fazer parte da mesa e
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esclarecer se as demandas do convidado tiveram resposta satisfatória. O Sr, Carlos
registrou significativas melhoras no atendimento da saúde. Finalizou o presidente
sugerindo a oitiva da Sra, Odete da Santa Casa e Lara Bonini da UNAERP, é, também,
oficiar o Santa Lydia para se obter aresposta de o porquê não se ter hoje uma enfermaria
psiquiatra?

L-NONA RELINIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DO SK. SANDRO SCARPELLINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OCORREU EM 25 DE SETEMBRO
DE 2.018, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - À nona reunião desta
Comissão Especial deEstudosfoi realizada em 25 de setembro de2018,em que estiveram
presentes os seguintes Vereadores: Marcos Papa (presidente) « Doutor Luciano Mega
(reator) e o convidado Sr, Sandro Scarpelli O presidente desta Comissão fez uma
explanação dos motivos. destes. trabalhos, os procedimentos até aqui adotados e
encaminhados para a Administração. Em seguida, disse queo Sr Sandrorespondeu por
sito às perguntas eliborados previamente pela sua assessoria que seguem, brevemente,
transcritas. Com efeito, oSecretário da Suúde o Sr. Sandro Scarpellini bem comoda sum
Equipe técnica formada por funcionários da Secretária de Saúde que deixaram de
responder, ao todo, 16 das 24 questões que esta Comissão endereçou. As perguntas
respondidas referem-se aos procedimentos adotados para diminvir as filas no geral
acrescentoque a cada 100 pacientes que ão atendidos, 16 são encaminhados, sendo que
algumas unidades encaminham mais que outras, Registraram que as pessoas desejam que
os especiaistas estejam mas unidades localizadas no teritório da cada delas, pois não
possuem recursos financeiros. Ao passo queas abstenções guardam relação com queixas
de casos concretos e sobre especialidades médicas, cuja ausência de atendimento tem
ficado registradoaolongo dos trabalhos de verificação extema. Restou registrado queos
horários de agendamento das consultas de hoje nãoatendea população, mais enfermeiros
serão contatados e serão responsáveis pea realização de consultas clínica,outrossim, os
moradores da região central não são utilizadores do sistema público de saúdo, Ficou
esclarecido que o advento da Fundação Santa Lydia implicou numa reorganização do
Sistema Único de Suúde em toda a cidade e, nesse particular, que o Tribunal deContas
vetou a pulverização dos trabalhadores da Fundação no Município já que caracterizaria
terceirização. Foi esclarecido, ainda, os procedimentos adotados para esclarecer a

população sobre o uso do Hyginseb e o aplicativo “Suúde Digital”, pois as pessoas
devem se adequar ao dimensionamento das coisas Finalmente oi informado em relação à
saúde mental que houve uma radicalização de fechamento delitos, déficit de psiquiatras
na rede pública e à abertura de grupos comunitários de saúde mental, Ademais,há a
questão de pessons em situação de rua e as pessoas que chegam emcrie nopronto
atendimentoquese demoramdias parao encaminhamento.
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CRP
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS Es

Com efeito, fundamentado em todo o trabalho realizado por esta Comissão

Especial de Estudos, como por exemplo, expedição de ofícios, diligências extemas

é otivas de funcionários públicos da rede municipal de saúde e de pessoas
reconhecidas porsua vasta experiência no assunto fulcral, apresentamos, a seguir,

algumas considerações, sugestões e encaminhamentos como finalização das

ade

CONSIDERANDO os resultados obtidos através dos trabalhos aqui realizados,

bem como a experiência demonstrada pelos profissionais ouvidos, os quais

registraram, de forma generosa, sábia e voluntária, as experiências acumuladas do

controle social da saúde à necessidade de aprimoramento do controle social da

saúde no âmbito municipal;

CONSIDERANDO que, segundo dados da Ouvidi da Secretaria Municipal de
Saúdo de Ribeirão Preto, aproximadamente um terço das reclamações estão

relacionadas à demora no agendamento de consultas em especialidades;

CONSIDERANDO quea demora no agendamento de consultas pelo SUS gera

Pagamentos de consultas/procedimentos em serviços privados, aumento do

absenteismo, complicações de doenças que progridem sem diagnóstico ou

intervençãoeaté óbitos;

CONSIDERANDO que, apesar de ter sido reduzido o tempo de espera por

consultas com agendamento em algumas especialidades, outras especialidades
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médicas oferecidas pelo município em serviços próprios ou porprestadores ainda

apresentam tempo de espera de quase dois anos ou até mais;

CONSIDERANDO,as condições para a promoção, proteção e recuperação da

saúde municipal, a atual organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, sendo estes ofertados integramente e gratuitamente a todas as
pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando
os determinantes e condicionantes de saúde;

CONSIDERANDO que a atenção básica é o conjunto de ações individuais,

familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliati s e vigilância em

saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado tegrado e gestão

qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em

território definido sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária;

CONSIDERANDO as normativas legais que regem o Sistema Único de Saúde

(SUS)e as Redes de Atenção à Saúde (RAS. a serem operacionalizados na

“Atenção Básica. Com efeito,estes preceitos supramencionados dividem-se em

A) PRINCÍPIOS:

1. Unicersalidade: possibilitar o acesso universal é continuo à serviços de saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da
RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de
organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as
equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas
queprocuram seus serviços, de modo universal, defácil acesso e sem diferenciações
excludentes, a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades;
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2. Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e
de acordo comas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa
pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade, Ficando proibida qualquer
exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual,
identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou
limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam
minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer
estigmatização ou discriminação; de mancira que impacte na autonomia e na situaçãode
saúdeze

3. Integralidnde é o conjunto de serviços executadospela equipede saúde que atendam às
necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção
da saúde,da prevenção de doenças e eabilitação, redução de danos e
dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros
pontos de atenção à saúde e 0 reconhecimento adequado das necessidades biológicas,
psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e mancjo das diversas
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampli
autonomia das pessoas e coletividade. -

agravos, da cura, da

B) DIRETRIZES:

1. Regionalização é Hicrarguização: dos pontos deatenção da RAS, tendo a Atenção Básica
como ponto de comunicação entre esses, Consideram-se regiões de saúde como um
recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de
ações e serviços de saúde em determinada localidade, e a hierarquização como forma de
organização de pontos de atençãoda RAS entresi, com fluxos e referências estabelecidos;

2, Terrilorialização e Adstrição: de forma à permitir o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco emum
território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da
saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço eestão, portanto,
adsteios a ele, Para efeitos desta portaria, considera-se Território a unidade geográfica
única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas
destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteçãoe recuperação da saúde, Os
Territórios são destinados para dinamizara ação em saúde pública, o estudo social,
econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla
visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma
que atendam a necessidade da população adscrita e ou as populações específicas. Com
efeito, a população adscrita é a população que está presente no território da UBS, de
formaà estimular o desenvolvimento de relações devinculo e responsabilização entre as
equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seucuidado, Já o
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cuidado centrado na pessoa aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de
forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões,
competências e a confiança necessária para gerir « tomar decisões embasadas sobre sua
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mois efetiva, O cuidadoé construido com
as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida
independente e plena, A família, à comunidade e outras formas de coletividade são
elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das pessoas
e,por consequência, no cuidada

3. Resolubilidade: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e
articulando diferentes tecnologias de cui-dado individual e coletivo, por meio de uma
clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clinica e
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de
autonomia dos individuos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria
dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros
pontos da RAS, quando necessário;

de Longitulinalidnde do cuidado: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com
construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do
tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções
em saúde e de outros elementosna vida das pessoas, evitando à perda de referências ediminuindoos riscos de introgenia quesão decorrentes do desconhecimento das histórias
de vida e dafalta de coordenação do cuidado;

5. Coordenar o euitado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os
pontos de atenção das RAS. Atuando comoo centro de comunicação entreos diversos
pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidadodos usuários em qualquer destes
pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, como objetivo de
produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando também as outras
estruturas das redes de saúdee intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais;

6. Onkenar as redes: reconhecer as necessidades de saú
responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relaç
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como,
a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades desaúdedas pessoas;

7. Pasticipação da comunidade: estimular a participação das pessoas, à orientação
comunitária das ações de saúde na Atenção Básica ea competência cultural no cuidado,
como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua
saúde e das pessoase coleti

dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das
ações intersetoriais na organização e orientaçãodosserviços de saúde, a partir de lógicas
mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

jades do território, Considerando ainda o enfrentamento
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CONSIDERANDO queé responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de

Ribeirão Preto, além da coordenação do componente municipal da Atenção Básica,

no misto de eus limites teritorin, de acordo com a ppftice pripididea
estabelecidas as seguintes atrib ições:

[+ contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de fprincípios e nas diretrizes contidas nesta portaria
H = apoiar « estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família,
prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atençê
Mt + garantir à infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das
UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas.
com deficiência, de acordo com as normas vigentes;
IV contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica;
V assegurar ao usuário 0 acesso universo), equânime e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões
Intergestores;

VI estabelecer, nos respectivos Planos Municipais de Saúde, prioridades, estratégiasemetas para a organização da Atenção Básica;
VII «desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da
força de trabalho para gestão e alenção à saúde, estimular e viabilizar a formação,
educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistaseprevidenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem
desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas;
VI + garantir provimento e estratégias de fixaçãode profissionais de saúde para a
Atenção Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo;
IX - desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informaçãoda Atenção Básica
vigentes, garantindo mecanismosque assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas.
UBS, de acordo com suas responsabilidad
X - garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo
as equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros,
buscando assegurar a resolubilidade e à integralidade do cuidado na RAS, conforme
necessidade do território e planejamento de saúde;
XI planejar, apoiar, monitorar eavaliaras ações da Atenção Básica nos teritórios;
XII - estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento
sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, comoparte do
processo de planejamento e programaçã
XHE - divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na
Atenção Básica, estimulando a utilização dos dados para o plancjamento das ações;
XIV - promover0intercâmbio de experiências entre gestores e entre trabalhadores, por
meio de cooperação horizontal, e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que
busquemo aperfeiçoamento e à disseminação de tecnologias «conhecimentos voliadosà
Atenção Básica;
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XV «estimulara participação popular e ocontrolesocial;
XVI = garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formaçãodeestudantes e
trabalhadores de saúde, para a formação em serviço € para à educação permanente e
continunda nas Unidades Básicas de Suúde;
XVII + desenvolver as ações de assistência farmas éutica e do uso racional de
medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em
conformidade com à RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a
relação específica complementar estadual, municipal, da união, oudo distrito federal de
medicamentos nos pontos de atenção,visandoa integralidade do cuidado;
XVI- adotar estratégi para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem.
ofertados na Atenção Básica, compatíveis com as necessidades de saúde de cada
localidade;

XIX - estabelecer mecanismos regulares de auto avaliação para as equipes que atuam na
Atenção Básica, a fim de fomentar as práticas de monitoramento, avi
Planejamento em saúde; e
XX articular comosubsistema Indigena nos ações de Educação Permanentee gestão da
ted assistencial;

lação e

XXI -organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma
universal, dentro do seu território, incluindoas unidades próprias e as cedidas pelo
estado e pela União;
XKIL- programar as ações da Atenção Básicaa partir de sua base territorial de acordocom
as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de
programação nacional vigente;
XXIII» organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e
Earantindo os fluxos definidos na Redede Atenção à Saúdeentre os diversos pontosde
atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio
logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
XXI -estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes
que atuamna Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas,
mantendoàvinculaçãoe coordenação do cuidado;
XXV - manter atualizado mensalmente o cadastrode equipes, profissionais, carga horária,
serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentosde Saúdo vigente, conforme regulamentação especifica;
XKVI - organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como à porta de
entrada preferencial ordenadora da RAS;
XXVII - fomentar à mobilizaçãodas equipes e garantir espaços para a partic
comunidade no exercício do controle social;
XXVIII + destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção
Básica;
XKIX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual deSaúde
pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos
município;
XXX - inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rededeserviços como à estratégia
prioritária deorganização da Atenção Básica;

da
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Ru,
XXXI prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação,
acompanhamento, e qualificação da Atenção Básica « de ampliação e consolidação da
Estratégia Saúde da Família;
XXXII» definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica;
XXXIII desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores,
para formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de
saúde de todasas equipes que atuam na AtençãoBásica implantadas;
XXXIV - selecionar, contratar é remunerar os profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais de Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente;
XXXV. egarantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o
funcionamento das UBS equipes, para à execução do conjunto de ações propostas;
XKXVI + garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessárioaocuidado
resolutivo da população;
XXXVI alimentar, analisar e verificar a qualidadee a consistência dos dadosinseridos
nos sistemas nacionais de informação à serem enviados às outras esferas de gestão,
utilizá-os no planejamento das açõesedivulgar os resultados obtidos, a fimde assegurar

o direito fundamental de acesso à informação;
XXXVI + organizar o fluxode pessoas, visando à garantia das referências a serviçose
ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e de acordo com as necessidades de
saúde das mesmas; e
XKXIX assegurarocumprimento da carga horária integral detodos os profissionais que
compõemas equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo comas jornadas de
trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
vigente e a modalidade de atenção.

CONSIDERANDO quea Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia

prioritária para sua expansão e consolidação, devendo ser desenvolvida e posta à

disposição da população em Unidades Básicas de Saúde (U.8.8) que, além de

outras finalidades, são consideradas potene s espaços de educação, formação de

recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica;

CONSIDERANDO que a Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada

preferencial do Sistema Único de Saúde, possui um espaço privilegiado de gestão

do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção,servindo
como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. De fato,

para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta resolubilidade, com

capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e
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duras (diagnósticas e terapêuticas)além da articulação da Atenção Básica com

outros pontos da Rede de Atenção à Saúde.

CONSIDERANDO que os Estados, Municípios e o Distrito Federal, devem

articular ações intersetoriais, assim comoa organização da Rede de Atenção à

Saúde, com ênfase nas necessidades locorregionais, promovendo a integração das

referências de seu território.

CONSIDERANDO quea recomendação do Ministério da Saúde é a articulação
implementação de processos que aumentem a capacidade clini a das equipes, que

fortaleçam práticas de microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais como

gestão de filas próprias da Unidade Básica de Saúde e dos exames e consultas

descentralizados/programados para cada Unidade Básica de Saúde, que propiciem

a comunicação entre Unidade Básica de Saúde, centrais de regulação e serviços

especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial

efou a distância, entre outros;

CONSIDERANDO que um dos destaquesque merecem ser feitos é a consideração

é a incorporação, no processo de referenciamento, das ferramentas de telessaúde

articulado àsdecisões clínicas e aos processos de regulação do acesso. Com efeito,

a utilização de protocolos de encaminhamento servem como ferramenta, ao

mesmo tempo, de gestão e de cuidado, pois tanto orientam as decisões dos

profissionais solicitantes quanto se constituem como referência que modula a

avaliação das solicitações pelos médicos reguladores. Com isso, espera-se que

ocorra uma ampliação do cuidado clínico e da resolubilidade na Atenção Básica,

evitando à exposição das pessoas a consultas efou procedimentos desnecessários.

Além disso, coma organização do acesso, induz-se ao uso racional dos recursos
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em saúde, impede deslocamentos desnecessá s e traz maior-eficiência-e—

equidadeà gestão das listas de espera. AÊ |

CONSIDERANDO que à gestão municipal deve anculr e sFasRaiçde par
que a referência aos serviços especializados ambulatoriais sejam realizados

preferencialmente pela Atenção Básica, sendo de sua responsabilidade:

a) Ordenar ofluxodas pessoas nos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à
Saúde;
b) Gerir a referência e contrarreferência em outros pontos deatenção; e
€) Estabelecer relação comos especialistas que cuidam das pessoas do território.

CONSIDERANDO que se deve haver um conjunto de procedimentos que objetiva

adequar a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos das Unidades

Básicas de Saúdeàs necessidades de saúde da população de cada território.

CONSIDERANDO que a infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde deve

estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especi idades, bem

como aosprocessos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Os

parâmetros de estrutura devem, portanto, levar emconsideração a densidade

demográfica, a composi , atuaçãoe os tipos de equipes, perfil da população,e
as ações e serviços de saúde a serem realizados importante que sejamprevistos

espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e

trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e

para a educação permanente na Unidade Básica de Saúde.

cor 'SIDERANDO que as Unidades Básicas de Saúde devem ser construídas de

acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as normativas de

infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões
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[io Up |visuais da Atenção Básica e do Sistema Único de Saúde-Devent ainda; ser

cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

(SCNES), de acordo com as normas em vigor paratal,

CONSIDERANDO que as Unidades Básicas de Saúde poderão ter pontos de apoio

para o atendimento de populações dispersas (rurais, ribeirinhas, assentamentos,

áreas pantaneiras, etc), com reconhecimento no Sistema de Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde, bem como nos instrumentos de monitoramento e

avaliação. À estrutura física dos pontos de apoio deve respeitar as normas gerais

de segurança sanitária.

CONSIDERANDO que a ambiência de uma Unidade Básica de Saúde refere-se ao

espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de

relações interpess ais, que deve proporcionar uma atençãoacolhedora e humana

para as pessoas, além de um ambiente saudável parao trabalhodos profissionais

de saúde,

CONSIDERANDO que, para um ambiente adequado em uma Unidade Básica de

Snúde, existem componentes que atuam como modificadores«qualificadores do

espaço, que, além da garantia de infraestrutura e ambiência apropriadas, para a

realização da prática profissional na Atenção Básico, é necessário disponibilizar

equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, e materiais e insumos

suficientes à atenção à saúde prestada neste Município,

CONSIDERANDO que, quanto ao funcionamento, recomenda-se que as

Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento comcarga horária mínima

de 40 horasfsemanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses doano,
possibilitando acesso facilitado à população. Sendo que os horários alternativos de
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atâncias du pondofuncionamento podem ser pactuadosatravés das

desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando,

sempre que possível, a carga horária minima descrita acima;

CONSIDERANDO que, como forma de garantir a coordenação do cuidado,

ampliandooaces so e resolubilidade das equipes que atuam na Atenção Básica,

recomenda-se :

1) - População adscrita porequipe de Atenção Básica (AB) e de Saúde daFamília
(eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os
princípios e diretrizes da Atenção Básica. Além dessa faixa populacional, podem
existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, riscos e dinâmica
comunitária, facultando aos gestores locais, conjuntamente com as equipes que
atuam na Atenção Básica e Conselho Municipal ou Local de Saúde, a possibilidade
de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe, podendo
ser maior ou menor do que 0 parâmetro recomendado, de acordo com as
especificidades do território, assegurando-se a qualidade do cuidado;

= 4 (quatro) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Familia), para que
possam atingir seu potencial resolutivo.
iii) - Fica estipulado para cálculo do teto máximode equipes de Atenção Básica
(eAB) e de Saúde da Família (eSf), comou sem os profissionais de saúde bucal,
pelas quais o Município eoDistrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de
recursos financeiros específicos, conforme a seguinte fórmula: População/2.000.

REITERA-SE a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de

idades.territoriais,responsabilidade da equipe de acordo com especi

vulnerabilidades, riscos e dinâmica comuni ia respeitando critérios de equidade,

ou, ainda, pela decisão de possuir um número inferior de pessoaspor equipe de

Atenção Básica (eAB) e equipe de Saúde da Família (eSF) para avançar no acesso e

na qualidade da Atenção Básica.

CONSIDERANDO que, para queas equipes que atuam na AtençãoBásica possam

atingir seu potencial resolutivo, de forma a garantir a coordenação do cuidado,
Câmara Munteipal de Ribeirão Preto
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ampliando o acesso, é necessário adotar estratégias que permitamadefinição de

um amplo escopo dos serviços a serem ofertados na UBS, de forma que seja

compatível com as necessidades e demandas de saúdeda população adscrita, seja

por meio da Estratégia Saúde da Família ou outros arranjos de equipes de Atenção

Básica (CAB), que atuem emconjunto, compartilhando o cuidadoe apoiando as

práticas de saúde nos territórios, Essa oferta de ações e serviços na Atenção Básica
devem considerar políticas e programas prioritários, as diversas realidades e

necessidades dos territórios e das pessoas, em parceria como controle social.

CONSIDERANDO que as ações e serviços da Atenção Básico, deverão seguir

padrões essenciais e ampliados, sendo: a) padrões essenciais - ações e

procedimentos básicos relacionados acondições básicas/essenciais de acesso e

qualidade na Atenção Básica; e b) padrões ampliados- ações e procedimentos

considerados estratégicos para se avançare alcançar padrões elevados de acesso e

qualidade na Atenção Básica, considerandoespecificidades locais, indicadores e

parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde,

CONSIDERANDO que oferta deverá ser pública, desenvolvida em parceria com o

controle social, pactuada nas instâncias interfederativas, com financiamento

regulamentado em normativa especifica. De fato, caberá a cada gestor municipal

realizar análise de demanda do território e ofertas das UBS para mensurar sua

capacidade resolutiva, adotando as medidas necessárias para ampliar o acesso, a

qualidadee resolubilidade das equipes e serviços da sua UBS.

CONSIDERANDOquea oferta de açõese serviços da Atenção Básica deverá estar

disponível aos usuários de forma clara, concisa e de fácil visualização, conforme

padronização pactuada nas instâncias gestoras, Todas as equipes que atuam na

“Atenção Básica deverão garantir a oferta de todas as ações e procedimentos do
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Padrão Essencial e recomenda-se que também realizarem açõeseserviçosdo
Padrão Ampliado, considerando as necessidades e demandas de saúde das

populações em cada localidade, Os serviços dos padrões essenciais, bem comoos
equipamentos e materiais necessários, devem ser garantidos igualmente paratoda
a cidade, buscando uniformidade de atuação da Atenção Básica no território

municipalJá o elenco de ações e procedimentos ampliados deve contemplar de

forma mais flexivel às necessidades e demandas de saúde das populações em cada

localidade, sendo definido a partir de suas especificidades locorregionais. Assim,

as unidades devem organizar o serviço de modo a otimizar os processos de

trabalho, bem como o acesso aos demais níveis de atenção da RAS,

CONSIDERANDO que toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários,
oferecendoo registro de elogios, críticas ou reclamações, por meio de livros, caixas

de sugestões ou canais eletrônicos. As UBS deverão assegurar o acolhimento e

escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que não sejam da área de

abrangência da unidade, com classificação derisco e encaminhamento responsável

de acordo com as necessidades apresentadas, articulando-se com outros serviços

de forma resolutiva, em conformidade com as linhas de cuidado estabelecidas,

Com efeito, deverá estar afixado em local visível, próximo à entradada UBS:

- Identificação e horário deatendimento;

- Mapa de abram cia, com a cobertura de cada equipe;

- Identificação do Gerente da Atenção Básica noterritório e dos componentes de

cada equipe da UBS;

- Relação de serviços disponíveis; e

- Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

CONSIDERANDOaexistência dos seguintes tipos de equipes:
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1- Equipe de Saúde da Família (eSF); É a estratégia prioritária de atençãoà saúde

e visa à reorganização da Atenção Básica na cidade, de acordo comospreceitos do

SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da

Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com

maior potencial de ampliar a resolubilidade e impactar na situaçãode saúde das

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade. Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade
medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em

saúdeda família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de

saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias

(ACE)eos profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente

especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico emsaúde bucal, O número

de ACS porequipe deverá ser definidode acordo combase populacional, critérios

demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social,

recomenda-sea cobertura de 100%da população com número máximo de 750

pessoas por ACS. Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga

horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde

membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a

apenas 1 (uma) equipe de Saúde da Familia, no SCNES vigente.

2- Equipe da Atenção Básica (AB): esta modalidade deve atender aos princípios e

diretrizes propostas para a AB. A gesto municipal poderá compor equipes de

Atenção Básica (eAB) de acordo com características e necessidades do município.

Como modelo prioritário é a ESF, as equipes de Atenção Básica (cAB) podem

posteriormente se organizar tal qual o modelo prioritário. As equipes deverão ser

compostas minimamente por médicos preferencialmente da especialidade

medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em
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uaJg.
saúde da família, auxiliares de enfermageme ou técnicos de ehformagant: Poderão

agregar outros profissionais como dentistas, ausiliares de saúde bucal e ou
técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à

endemias. A composição da carga horária mínima por categoria profissional

deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 3 (três) profission s por

categoria, devendo somar no mínimo40 horasfsemanais. O processo de trabalho, a
combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horáriose
dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam

amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade,

coordenação e longitudinalidade do cuidado. A distribuição da carga horária dos

profissionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perfil

demográfico e epidemiológico local para escolha da especialidade médica, estes

devem atuar como generalistas nas equipes de Atenção Básica (€AB). Importante

ressaltar que para o funcionamento a equipe deverá contar também com

profissionais de nível médio como técnico ou auxiliar de enfermagem,

3 - Equipe de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que
atuam na atenção básica, constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em

saúde bucal e/ou auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de saúde bucal que

compõem as equipes de Saúde da Familia (eSF) e de Atenção Básica (eAB) e de
devem estar vinculados à uma UBS oua Unidade Odontológica Móvel, podendo

se organizar nas seguintes modalidades: Independente da modalidade adotada, os

profissionais de Saúde Bucal são vinculados a uma equipe de Atenção Básica

(eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF), devendo compartilhar a gestão e o

processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária pela mesma

população e território adstrito que a equipe de Saúde da Família ou Atenção

Básica a qual integra. Cada equipe de Saúde de Familia que for implantada comos
profissiona s de saúde bucal ou quando se introduzir pela primeira vez os
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profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada, modalidade 1 ou 1, o

gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos, através de

doação direta ou o repasse de recurs s necessários para adquiridos (equipo

odontológico completo);

4 - Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB): Constitui

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de

profission da saúde, complementar às equipes que atuamna Atenção Básica, É

formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde,

atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico)

aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (cab).

Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, vivendo

integralmente o dia a dia nas UBS e trabalhando de forma horizontal e

interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do

cuidadoe a prestação de serviços diretos à população, Os diferentes profissionais

devem estabelecer e compartilhar saberes, práticas e gestão do cuidado, comuma
visão comume aprender a solucionar problemas pela comunicação, de modo a

maximizar as habilidades singula s de cada um, Deve estabelecer seu processo de
trabalhoa partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e
grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos

profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas

análises e manejos. Para tanto, faz-se necessário o compartilhamento de saberes,

práticas intersetoriais e de gestão do cuidado emredee a realização de educação

permanente e gestão de coletivos nos territórios sob responsabilidade destas

equipes. Ressalta-se que os NastAB não se constituem como serviços com

unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para
atendimento indi dual ou coletivo (estes, quando necessários, devem ser

regulados pelas equipes que atuam na Atenção Básica). Devem, a partir das
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demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar

integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção, além de

outros equipamentos sociais públicos/privados, redes sociais e comunitárias.

Compete especi

Atenção Básica (Nasf- AB):

mente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e

a. Participar do planejamento conjunto comas equipes que atuam na Atenção
Básica à queestão vinculadas;
b. Contribuir paraa integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente
por intermédio da ampliaçãodaclínica, auiliando no aumento da capacidade de
análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em
termos clínicos quanto sanitários; e
c Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado,

terconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente,
tervenções no território e na saúde de grupos populaci
ida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da

saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território.

is de todosos ciclosde

ASSIM, poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de

Ocupações - CBO na área de saúde: Médico Acupunturista; Assistente Social;

ProfissionalfProfessor de Educação Fisica; Farmacêutico; Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;—Médico Ginecologista/Obstetra;—Médico Homeopata;

Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta

Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), Médico do

Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte

educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na

área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado

diretamente em uma dessas áreas conforme normativa vigente. A definição das

categorias profissionais é de autonomia do gestor local, devendoser escolhida de

acordo com as necessidadesdo territórios,
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CONSIDERANDO que o Matriciamento na Estratégia de Saúde da Família é

mecanismo de redução da necessidade de encaminhamentos para serviços de

atenção secundária e terciária, com redução no tempo de espera e no trajeto de

deslocamento dos pacientes, além de ser ferramenta de suporte técnico-

pedagógico aos profissionais da atenção básica e racionalizar o acesso e o uso de

recursos especializados

CONSIDERANDO que a estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS)é
prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS

como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas

à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de

agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção

Básica, São itens necessári à implantaçãodesta estratégia:

a, a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que

passa a ser a UBS de referência para a equipede agentes comunitáriosde saúd

b, o número de ACS é ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base

populacional. (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos),

conforme legislação vigente

co cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais portoda a equipe

de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por ACS e

enfermeiro supervisor;

do enfermeiro supervisor e os ACS devem estar cadastrados no SCNES vigente,

vinculadosà equipe;

e. cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e nesta

portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não

ultrapasse 750 pessoas;
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£. a atividade do ACS deve se dar pela lógica do plancjameio-dã

trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população

com maior graude vulnerabilidade e de risco epidemiológico;

&;àatuação em ações básicas de saúde deve visarà integralidade do cuidado no

território; e h. cadastrar, preencher e informar os dados através do Sistema de

Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.

CONSIDERANDO quetodosos profissionais do SUS e, especialmente, da Atenção

Básica são responsáveis pela atenção à saúde de populações que apresentem

vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde

especificas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. Isso

porque a Atenção Básica possui responsabilidade direta sobre ações de saúde em

determinado território, considerando suas singularidades, o que possibilita

intervenções mais oportunas nessas situações específicas, com o objetivo de

ampliar o acesso à RASe ofertar uma atençãointegral à saúde.

ASSIM, toda equipe de Atenção Básica deve realizar atenção à saúde de

populações especificas. Em algumas realidades, contudo, ainda é possível e

necessário dis or, além das equipes des as anteriormente, de equipes adicionais

para realizar as ações de saúde à populações especificas no âmbito da Atenção

Básica, que devem atuar de forma integrada para a qualificação do cuidado no
território. Aponta-se para um horizonte em queas equipes que atuam na Atenção

Básica possam incorporar tecnologias dessas equipes especificas, de modo quese
faça uma transição para um momento em que não serão necessárias essas equipes

especificas, e todas as pessoas e populações serão acompanhadas pela «SF.

CONSIDERANDO que as atribuições dos profissionais das equipes que atuam na
Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde,

bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, clínicas e
âmara M 1 de Ribeirão Preto
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terapêuticas, alémde outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal

ASSIM, as atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na
Atenção Bá

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuaçãoda
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e
vulnerabilidades;
- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das
famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente,
utilizandoas informações sistematicamente para a análise dasituação de saúde,
considerando as caracteristicas. sociais, econômicas, culturais, demográficas e

epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no
plancjamento local;
- Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no
âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às
populações que apresentem necessidades específicas;
= Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da
população local, bem como aquelas previstas nas. prioridades, protocolos,
diretrizes clinicas e terapêuticas, assim como, na oferta de ações e serviços
essenciais e ampliados da AÍ
- Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por
meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda
espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em
saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas

Integrativas e Complementares;
- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento
humanizado, realizando classificação de risco, identificandoas necessidades de
intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e
viabilizando o estabelecimento do vínculo;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do
tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às
necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do
cuidado;
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' 'Lei MAea)- Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos
sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-
doença individual, das coletividades e da própria comunidade;
- Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando necessita de atenção em onte pontos de alenção do sistema de
saúde;
- Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das

ando subsidiar a gestão, planejamento, investigação
clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviçosde saúde;
- Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica,
participandoda definiçãode fluxos assistenciais na RAS, bem comoda elaboração
« implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a

ordenação desses fluxos;
- Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e
contrarreferência), ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e
acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na
atenção básica;
= Prever nos fluxosda RAS entre os pontosde atenção de diferentes configurações
tecnológicas à integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de
gestão, para garantir a integralidade do cuidado;
= Institui

ações de saúde na AB,

ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os
riscos e diminuir os eventos adversos;
- Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de
informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente;
- Realizar busca ativa e noti ficar doençase agravos de notificação compulsória,
tem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações
sanitárias e ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para
o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no
território;
- Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por
causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliema
resolubilidadee a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;
- Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas
em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros
tipos de moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento da
equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;
- Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da
vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;

ara Munieipal de Ribeirão Preto
Av Jerônimo Gonçalves 1200 - RibeirãoPreto / SP — Caixa postal 315 - CEP 14010-040



- Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas,
profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção,
buscando incorporar práticasde vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao
processo de trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta
compartilhada reservada aos profissionais de nível superior, construção de Projeto
Terapêutico Singular, trabalho com grupos, entre outras estratégias, em
consonância comas necessidades e demandas da população);
- Participar de reuniões deequipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o

s da equipe, a partir da utilização
dos dados disponiveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;
- Articular e participar das atividades de educação permanente e educação
continuada;
- Realizar ações de educação em saúde à população adstrito, conforme
plancjamento da equipe e utilizando abordagens adequadas às necessidadesdeste
público;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS;
- Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e
suários, viabilizandoo controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar à

intersetoria
- Acompanhare registrar no Sistema e-SUS e no mapade acompanhamento do
Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais equivalentes, as
condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias; e

planejamento e avaliação sistemática das açé

- Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas
pelo gestor local.

CONSIDERANDO que a Atenção Básica como contato preferencial dos usuários

na rede de atençãoà úde orienta-se pelos principiose diretrizes do SUS,a partir
dos quais assume funções e características específicas. Considera as pessoas em

suasingularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral,

por meio da promoção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, do

diagnóstico, do tratamento, da rea ção e da redução de danos ou de

sofrimentos que possam comprometer sua autonomia. Dessa forma, é

fundamental que o processode trabalho na Atenção Básica se caracteriza por:
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1- Definição do territórioe Territorialização - A gestão deve definir o território de
responsabilidade de cadaequipe,e esta deve conhecer o território de atuação para,
programar suas ações de acordo com Operfil e as necessidades da comunidade,
considerando diferentes elementos para a cartografia: ambientais, históricos,
demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais, etc,
Importante refazer ou complementar a territorialização sempre que necessário,já
que o território é vivo, Nesse processo, a Vigilância em Saúde (sanitária,
ambiental, epidemiológica e do trabalhador) e a Promoção da Saúde se mostram
como referenciais essenciais para a identificação da rede de causalidades e dos
elementos que exercem determinação sobreoprocesso saúde-doença, auxiliando
na percepção dos problemas de saúde da população por parte da equipee no
planejamento das estratégias deintervenção. Além dessa articulação de olhares.
para a compreensão do território sob a responsabilidade das equipes que atuam
na AB,

ser concreta, de modo que se recomenda a adoção de um território único para
ambas as equipes, em que o Agente de Combate às Endemias trabalhe em
conjunto com o Agente Comunitário de Saúde e os demais membros da equipe
multiprofissional de AB na identificação das necessidades de saúde da população
e no planejamento das intervenções clínicas e sanitárias. Assim, possibilitando, de
acordo coma necessidade e conformação do território, através de pactuação e

integração entre as ações de Atenção Básica eVigilância em Saúde deve

negociação entre gestão e equipes, que o usuário possa ser atendido fora de sua
área de cobertura, mantendoo diálogoe à informação com a equipe de referência.

1 - Responsabilização Sanitária - Papel que as equipes devem assumir em seu
te tório de referência (adstrição), considerando questões sanitárias, ambientais
(desastres, controle da água, solo, ar), epidemiológicas (surtos, epidemias,
notificações, controle de agravos), culturais e socioeconômicas, contribuindo por
meio de intervenções clinicas e sanitárias nos problemas desaúde da população
com residência fixa, os itinerantes (população em situação de rua, ciganos,
circenses, andarilhos, acampados, assentados, ete) ou mesmo trabalhadores da
área adstria,

1 - Porta de Entrada Preferencial - A responsabilização é fundamental para a
efetivação da Atenção Básica como contato eporta deentrada preferencial da rede
de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento,
organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com
demandas e necessidades da população, através de estratégias diversas
(protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e luxos de encaminhamento
para

os
outros pontos de atenção da RAS,etc). Caso o usuário acesse a rede

através de outro nível de atenção,ele deve ser referenciadoà AtençãoBásica para
que siga sendo acompanhado, assegurandoa continuidade do cuidado.
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IV - Adscrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e
responsabilização entre a equipe e à população do seu território de atuação, de
formaa facilitar a adesão do usuário ao cuidado compartilhado com à equipe
(vinculação de pessoas efou famílias e grupos a profissionaisfequipes, com o
objetivo deser referência para o seu cuidado),

V- Acesso - À unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de
referência, de modo universal e sem diferenciações excludentes. Acesso tem
relação com a capacidade do serviço em responder às necessidadesde saúde da
população (residente e itinerante), Isso implica dizer que as necessidades da
população devem ser o principal referencial para a definição do escopo de ações e
serviços a serem ofertados, para a forma comoesses serão organizados e para o
todo o funcionamento da UBS, permitindo diferenciações de horário de
atendimento (estendido, sábado,etc), formas de agendamento (por hora marcada,
por telefone, e-mail, etc), e outros, para asseguraroacesso. Pelo mesmo motivo,
recomenda-se evitar barreiras de acesso como o fechamento da unidade durante o
horário de almoço ou em períodos de férias, entre outros, impedindo ou

do a acesso da população, Destaca-se que horários alter
funcionamento que atendam expressamente a necessidade da população podem
ser pactuados através das instâncias de participação social e gestão local
Importante ressaltar também que para garantia do acesso é necessário acolher e
resolver os agravos de maior incidência no território e não apenasas ações
programáticas, garantindo um amplo escopo de ofertas nas unidades, de modo à
concentrar recursos e maximizar ofertas.

VI - O acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos
encontros entre trabalhador
pessoas, suas necessidades, problematizando e reconhecendo comolegítimas, e
realizando avaliação de risco e vulnerabilidade das familias daquele território,
sendo que quanto maior o graude vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a

quantidade de pessoas por equipe, com especial atenção para as condições

de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as

CONSIDERANDO quehá condição crônica aquela de curso mais ou menos longo

ou permanente que exige resposta e ações contínuas, proativas e integradas do

sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usu para

o seucontrole efetivo,eficiente e com qualidade. Ressalta-se a importância de que

o acolhimento aconteça durante todo o horário de funcionamento da UBS, na
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fiEorganização dos fluxos de usuários na unidade, no estabelecimento deavaliações
de risco e vulnerabilidade, na defi o de modelagens de escuta (individual,

coletiva, ete), na gestão das agendas de atendimento individual, nas ofertas de

cuidado multidisciplinar, etc. A saber, 0 acolhimento à demanda espontânea na

“Atenção Básica pode se constituir como:

a. Mecanismo de ampliação/facilitação do acesso - a equipedeve atender todosas
pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas
determinados grupos popula
fragmentados por ciclo de vida. Dessa forma a ampliação do acesso ocorre

lonais, ou agravos mois prevalentes efou

também contemplando a agenda programada e a demanda espontânea,
abordando as situações conforme suas especificidades, dinâmicas e tempo.
b. Postura, atitude e tecnologia do cuidado - se estabelece nas rela entro as
pessoas e os trabalhadores, nos modos de escuta, na maneira de lidar como não
previsto, nos modosde construção de vínculos (sensibilidade do trabalhador,
posicionamento ético situacional), podendo facilitar a continuidade do cuidado ou
facilitando o acesso sobretudo para aqueles que procuram a UBS fora das
consultas ou atividades agendadas.
e. Dispositivo de (reorganização do processo de trabalho em equipe - a

implantação do acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização
das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar. Para acolher a
demanda espontânea com equidade e qualidade, não basta distribuir senhas em
número limitado, nem é possível encaminhar todas as pessoas ao médico, aliás o
acolhimento não deve se restringir à triagem clínica. Organizar a partir do
acolhimento exige que a equipereflita sobre o conjuntode ofertas que ela tem
apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população e território.
Para isso é importante que a equipe defina quais profissionais vão receber o
usuário que chega; como vai avaliar oriscoe vulnerabilidade; fluxos e protocolos
para encaminhamento; comoorganizar a agenda dos profissionais para o cuidado;
ete

CONSIDERANDO que se destacam como importantes ações no processo de

avaliação de risco e vulnerabilidade na Atenção Básica o Acolhimento com

Classificação de Risco(a)e a Estratificação de Risco(b)
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a) Acolhimento com Classificação de Risco: escuta qualificada e comprometida

com a avaliação do potencial de risco, agravo à saúde e grau de sofrimento dos

“usuários, considerando dimensões de expressão (física, psíquica, social, eto) e

gravidade, que possibilita priorizar os atendimentos a eventos agudos (condições

agudas e agudizações de condições crônicas) conforme a necessidade, a partir de

ctitérios clínicos e de vulnerabilidade disponíveis em diretrizes e protocolos

is definidos no SUS. O processo de trabalho das equipes deve estar

organizado de modo a permitir que casos de urgênciafemergência tenham

prioridade no atendimento, independentemente do número de consultas

agendadasno período. Caberá à UBS prover atendimento adequadoà situação e
dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos de atenção da

RAS. As informações obtidas no acolhimento com classificação de risco deverão

ser registradas emprontuário do cidadão ico ou preferencialmente eletrônico),

Os desfechos do acolhimento com classificação de risco poderão ser definidos

como:
1. consulta ou procedimento imediato;

2. consulta ou procedimento em horário disponível no mesmo dia;

3. agendamento de consulta ou procedimento emdata futura, para usuário do

território;

4. procedimento para resolução de demanda simples prevista em protocolo, como

renovação de receitas para pessoas com condições crônicas, condições clínicas

estáveis ou solicitação de exames para o seguimento de linha de cuidado bem

definida;

ihamento à outro ponto de atenção da RAS, mediante contato prévio,

respeitado o protocolo aplicável; e
6. orientação sobre territorialização e fluxos da RAS, comindicação especifica do

serviço de saúde que deve ser procurado, no mu pio ou fora dele, nas
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procura do serviço.

b) Estratificação derisco:É o processo pelo qual se utiliza critérios clinicos, sociais,
econômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar

subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o

obje o de diferenciar o cuidadoclínicoe os fluxosque cada usuário deve seguir

na Rede de Atenção à Saúde para um cuidado integral. A estratificação derisco da

população adscrita a determinada UBSé fundamental para que a equipe de saúde

organize as ações que devem ser oferecidas a cada grupo ou estrato de

risco/vulnerabilidade, levando em consideração a necessidade e adesão dos

usuários, bem comoa racionalidade dos recursos disponíveis nos serviços de

saúde.

CONSIDERANDO queo trabalho em Equipe Multiprofissional é importantíssimo,

pois há a diversidadee complexidade das situações com as quais a Atenção Básica
lida, um atendimento integral requer a presença de diferentes formações

s trabalhando com ações compartilhadas, assim como, com proce
interdi plinar centrado no usuário, incorporando práticas de vigilância,

promoção e assistência à saúde, bemcomo matriciamentoao processo de trabalho
diano. É possível integrar também profissionais de outros níveis de atençã

CONSIDERANDO ser inevitável a resolubilidade que é a capacidade de

identificar e intervir nos riscos, necessidades e demandas de saúde da população,

atingindo a solução de problemas de saúde dos usuários. A equipe deve ser

sesolutiva desde o contato inicial, até demais ações e serviços da AB de que o

usuário necessite. Para tanto, é preciso garantir amplo escopo de ofertas é

abordagens de cuidado, de modo à concentrar recursos, maximizar as ofertas e

melhorar o cuidado, encaminhandode forma qualificada o usuário que necessite
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puamde atendimento especializado. Isso inclui o uso de diferentes tecnologias e

abordagens de cuidado individual e coletivo, por meiode habilidades das equipes
de saúde para a promoção da saúde, prevençãode doenças e agravos, proteção e

recuperação da saúde, e redução de danos. Importante promovero uso de

ferramentas que apoiem e qualifiquem o cuidado realizado pelas equipes, como as
ferramentas da clinica ampliada, gestão da clinica e promoção da saúde, para

ampliação da resolubilidade e abrangência da AB. Entende-se por ferramentas de

Gestão da Clinica um conjunto de tecnologias de microgestão do cuidado

destinado a promover uma atenção à saúde de qualidade, como protocolos e

diretri s clínicas, planos de ação, linhas de cuidado, projetos terapí

singulares, genograma, ecomapa, gestão de listas de espera, auditoria clínica,

s ferramentas, deve-seindicadores de cuidado, entre outras, Para a utilização de

considerar a clínica centrada nas pessoas; efetiva, estruturada com base em

ev nei dentificas; segura, que não cause danosàs pessoas e aos prof

de saúde; eficiente, oportuna, prestada no tempocerto; equitativa, de forma a

reduzir as desigualdades e que à oferta do atendimento se dê de forma

humanizada.

CONSIDERANDO que a intenção é promover atenção integral, continua e

organizada à população adscrita, com base nas necessidades sociais e de saúde,

através do estabelecimentode ações de continuidade informacional, interpessoal e

longitudinal com a população. A Atenção Básica deve buscar a atenção integral e

de qualidade, resolutiva e que contribua para o fortalecimento da autonomia das

pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo articulação orgânica como conjunto da

rede de atençãoàsaúde, Para o alcance da integralidade do cuidado, à equipe
deve ter noção sobre a ampliação da clínica, o conhecimento sobre a realidade

local, o trabalho em equipe multiprofissional e transdisciplinar, e a ação

intersetorial. Paraisso pode ser necessário realizar de ações de atenção à saúde nos



estabelecimentos de Atenção Básica à saúde, no domicilio, em locais do território
(salões comunitários, escolas, creches, praças, etc) e outros espaços que

comportem a ação planejada.

CONSIDERANDO que a realização de ações de atenção domiciliar é destinada a

usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com

dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma Unidade Básica de

Saúde, que neces tam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de
recursos de saúde, para famílias e/ou pessoas para busca ativa, ações de vigilância

em saúde e re: r O cuidado compartilhado com as equipes de atenção

domiciliar nos casos de maior complexidade. Com efeito, a programação e

implementação das atividadesde atenção à saúde de acordo comas necessidades

de saúde da população, coma priorização deintervenções clínicas e sanitárias nos

problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabi jade e

resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda de trabalho

compartilhada de todos os profissionais, e recomenda- se evitar a divisão de

agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, gênero e

patologias dificultando o acesso dos usuários. Recomenda-se a utilização de

instrumentos de planejamento estratégico acional em saúde, que seja

ascendente e envolva a participação popular (gestores, trabalhadorese usuários);

CONSIDERANDO que a implementação da Promoção da Saúde como um

princípio para o cuidado emsaúde, entendendoque, além da sua importância

para o olhar sobreoterritório e o perfil das pessoas, considerando a determinação

social dos processos saúde-loença para o planejamento das intervenções da

equipe, contribui também para a qualificação e diversificação das ofertas de

cuidado. A partir do respeito à autonomia dos usuários, é possível estimular

formas de andar a ida e comportamentos comprazer que permaneçam dentrode
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certos limites sensíveis entre a saúde e a doença, o saudável e o prejudicial, que
sejam singulares e viáveis para cada pessoa. Ainda, numa acepção mais ampla, é

possivel estimular a transformação das condições de vida e saúde de indivíduose
coletivos, através deestratégia s transversais que estimulem a aquisição de novas
atitudes entre as pessoas, favorecendo mudanças para modos de vida mais

saudáveis e sustentáveis. Embora seja recomendado que as ações de promoção da

saúde estejam pautadas nas nec idades e demandas singulares do território de

atuação da AB, denotando uma ampla possibilidade de temas para atuação,
destacam-se alguns de reler ncia geral na população brasileira, que devem ser
considerados na abordagem da Promoçãoda Saúde na AB: alimentação adequada

e saudável; práticas corporais e atividade física; enfrentamento do usodo tabaco é

seus derivados; enfrentamento do usoabusivo de álcool; promoção da redução de

danos; promoção da mobilidade segura e sustentável; promoçã da cultura de paz
e de direitos humanos; promoção do desenvolvimento sustentável.

CONSIDERANDO que o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e

agravos em todos os níveis de acepção deste termo (primária, secundária, terciária

e quaternária), que priorizem determinados perfis epidemiológicose os fatores de

inicos, comportamentais, alimentares efou ambientais, bem como aqueles.

determinados pela produçãoecirculação de bens, prestação de serviços de

interesse da saúde, ambientese processos de trabalho. À finalidade dessas ações é

prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças, agravos e complicações

prevenívei, evitar intervenções desnecessárias e introgênicas e ainda estimular o

uso racional de medicamentos.

CONSIDERANDO que, para tanto é fundamental a integração do trabalho entre

Atenção Básica e Vigilância emSaúde, que é um processo continuo esistemático
de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos
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relacionadosà saúde, visando ao planejamento e a implementação de medidas de

saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de

riscos, agravose doenças, bem como para a promoção da saúde.

CONSIDERANDO que o desenvolvimento de ações educativas por parte das

equipes que atuam na Atenção Básica, devem ser sistematizadas de forma que

possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento

de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade devidae promoção

do autocuidado pelos usuários, bem como desenvolver ações intersetoriais, em

interlocução com escolas, equipamentos do SUAS, associações de moradores,

equipamentos de segurança, entre outros, que tenham relevância na comunidade,

integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de

uma atenção integral;

CONSIDERANDO que o Brasil avançou na questão da Saúde Mental anteofim dos

manicômios, com internação somente em último caso, o que enaltoos o método do

acolhimento porta aberta, mas que Ribeirão Preto registra a existênciade problemas tais

como: () redução dos leitos de urgência é emergência (1) redução do númerode
profissionais da saúde mental e, por fim, (1) à ausência do custeio de novos

medicamentos naárea de saúde mental;

CONSIDERANDO que algumas Unidades de Saúde que dispõem de equipe(s)de
saxúde bucal abrem a lista para agendamento de consultas de Odontologia somente um

dia em cadamês;

CONSIDERANDO que éde suma importância a implementação de diretrizes de

qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais como, a participação coletiva
nos processos de gestão, a valorização, fomento a autonomia e protagonismo dos
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diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, autocuidado apoiado, o

compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a

constituição de vinculos solidários, a identificação das necessidades sociais e

organização do serviço em função delas, entre outras e a participação do

planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e a avaliação das

ações na sua equipe, unidadee município; visandoà readequação do processo de

trabalho e do planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades e

possibilidades analisadas.

ASSIM, o planejamento ascendente das ações de saúde deverá ser elaborado de

forma integrada nos âmbitos das equipes do Município, partindo-se do

reconhecimento das realidades presentes no território que influenciam a saúde,

condicionando as ofertas da Rede de Atenção Saúde de acordo com a

necessidade/demanda da população, com base emparâmetros estabelecidos em.

científicas, situação epidemiológica, áreas de risco e vulnerabilidade do

território a serito. De fato,as ações em saúde plancjadas e propostas pelas equipes

deverão consideraroelenco de oferta de açõesede serviços prestados na AB, os

indicadores e parâmetros, pactuados no âmbito do SUS. Destarte,as equipes que
atuamna AB deverão manter atualizadas as informações para construção dos

indicadores estabelecidos pela gestão, com base nos parâmetros pactuados

alimentando, de formadigital, o sistema de informação de Atenção Básica vigente;

CONSIDERANDO que implantar estratégias de Segurança do Paciente na

Atenção Básica, estimulando prática assistencial segura, envolvendo os pacientes

na segurança, criando mecanismos para evitar erros, garantir o cuidado centrado
na pessoa, realizando planoslocais de segurança do paciente, fornecendo melh

continua relacionando a identificação, a prevenção, a detecçãoea reduçãode
riscos, Outrossim, paralelamente, o apoio às estratégias de fortalecimento da
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gestão local e do controle social, participando dos cons hos locais de saúde de sua

área de abrangência, assim como, articular e incentivar a participação dos

trabalhadores e da comunidadenas reuniões dos conselhos locais e municipal; e a

formação e educação permanente emsaúde, como parte do processo de trabalho

das equipes que atuamna Atenção Básica, Considera-se Educação Permanente em

Saúde (EPS) a aprendizagem que se desenvolve no trabalho, ondeoaprender e o

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e do trabalho, baseando-se

na aprendizagem siga ativa e na possibilidade de transformar as práticas dos

trabalhadores da saúde, Nesse contexto, é importante que a EPS se desenvolva

essencialmente em espaços institucionalizados, que sejam parte do cotidiano das
equipes (reuniões, fóruns territoriais, entre outros), devendo ter espaço garantido
na carga horária dos trabalhadores e contemplar a qualificação de todos da equipe
multiprofissional, bemcomo os gestores.

CONSIDERANDO que algumas estratégias podem se aliar a esses espaços

institucionais em que equipeegestores refletem, aprendem € transformam os

processos detrabalho no diaa-dia, de modo a potencializá-os, tais como

Cooperação Horizontal, Apoio Institucional, Tele Educação, Formação em Saúde.

Entendendo-se que o apoio institucional deve ser pensado como uma função

gerencial que busca a reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação,

plancjamento, supervisão e avaliação emsaúde. Ele deve assumir como objetivo à

mudança nas organizações, tomando como matéria-prima os problemas e tensões

do cotidiano Ness entido, pressupõe-se o esforçode transformar os modelos de

gestão verticalizados em relações horizontais que ampliem a democratização,

autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, bascados emrelações
continuas e solidárias,
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CONSIDERANDO, outrossim, que a formação em saúde, desenvolvida por meio

da relação entre trabalhadores da Atenção Básica no território (estágios de

graduação e residências, projetos de pesquisa e extensão, entre outros), beneficiam

Atenção Básica e instituições de ensino e pesquisa, trabalhadores, docentes e

discentes e, acima de tudo, a população, com profissionais de saúde mais

qualificados para a atuação e com a produção de conhecimento na Atenção Básica.

Para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no

âmbito do SUS, destaca-se a estratégia de celebraçãode instrumentos contratuais

entre instituições de ensino e serviço, como forma de garantir o acesso a todos os

estabelecimentos de saúde soba responsabilidade do gestor da área de saúdo

como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência

em saúde no SUS, bem como de estabelecer atribuições das partes relacionadasao
funcionamento d: egração ensino-serviço- comunidade.

POR ÚLTIMO, além dessas ações quese desenvolvem no cotidiano das equipes,

de forma complementar, é possível oportunizar processos formativos com tempo

definido, no intuito de desenvolver reflexões, conhecimentos, competências,

habilidades e atitudes específicas, através dos processos de Educação Continuada,

igualmente como estratégia para a qualificação da Atenção Básica. Destarte, as

ofertas educacionais devem, de todo modo, ser indissoc jas das temáticas

relevantes para a Atenção Básica e da dinâmica cotidiana de trabalho dos

profissionais.

FINALMENTE, como finalização dos trabalhos, boscanuto-se em todo a exposto acima,

esta Comissão Especial de Estudos apresenta, q seguir algumas sugestões e

encaminhamentos aos árçãos abaixo mencionados;
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1. construir Unidade Básica de Saúde na região central da cidade, Preferencialmente, que

sejam realizados estudosde viabilidade para que esta instalação possa ser feita no prédio

do antigo Posto de Atendimento Municipal (P.A.M. 1)na Rua Amador Bueno, 237;

2. fortalecer, periodicamente, o trabalho deacolhimento nas Unidades Básicas de Saúde

da rede municipal de saúde, realizando treinamentos dos servidores públicos e pesquisas
de qualidade e eficiência com a comunidade das respectivasáreas de abrangência;

3. aprofundar discussão sobre projeto de leicom o intuito de criar um programa em que o

Poder Executivo Municipal e oalunode baixa renda que deseje prestar medicina,no qual a

Municipalidade pague curso pré-vestibular ou mensalidades em alguma universidade
localizada nesta cida , de modo integral ou parcial, e, em contraprestação O aluno preste
serviço na rede de Unidades Básicas de Saúde local, durante o respectivo periodo de

residência médica; (esta Comissão, aqui, homenageia a propositurado Projeto de Lei

elaborado pelo Vereador Maurício Gasparini, no ano de 2.016, criando o chamado
Programa de Crédito Educativo Municipal):

4. elaborar protocolo de atendimento, na modalidade de telessaúdeetelemedicina, que

envolva médicos de várias especialidades, e o coloque à disposição da população local,

apósa regulamentaç: da referida Resolução pelo Conselho Federal de Medicina;

5. implantar a emissão de guia de contrarreferência digital em percentual de 104 » (cem.

por cento) no sistema municipal de saúde, incluindo, também, as consultas,

procedimentos e exames realizados pelos terceirizados na prestação de serviços de saúde;

6, proceder maior divulgação dos aplicativos Saúde Digital e Hora Marcada, bem como a

capacitação dos servidares públicos sobre o respectivo assunto,a fim de fomecer maiores
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informações é incentivo aos pacientes/pessoas que frequentam asinstituições públicas de
saúde;

7. fortalecer o matriciamento na Estratégia de Saúde da Família e constituir mais

Núcleos de Apoio à Saúde daFamília (N.A.S.F) na cidadede Ribeirão Preto, conforme

deliberação ocorrida na última Conferência Municipal de Saúde;

8, realizar, urgentemente, levantamento de informações a respeito das vagas que precisam

ser preenchidas por médicos ou/e outros profissionais da área da saúde no quadro

funcional do Município,a fim de realizar 0respectivo preenchimento, seja através de

realizaçãodeconcurso público ou, em caso de lista em aberto, o respectivo chamamento;

9. implantar,na rede municipal de saúde, agendamento, informações ou cancelamento de

consultas médicas e examesvia 0500;

10. colocar à disposição dos pacientes, nosistema de saúde local, mais ferramentas

s decombateao àtecnotógi senteismo de consultas, procedimentos e exames como, por

exemplo, notificações noaplicativo Saúde Digital, emails, wehatsapp é mensagens (SMS),

garantindo mais facilidadena comunicação entreusuárioerede desaúde;

11, investir em educação continunda/permanente, estratégia que corrobora para diminuir

encaminhamentos desnecessáriose aumento da resolubilidade;

12, continuar buscando recursos, junto ao Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da

Saúde, para a reali ão de mutirã ja e até altade cirurgias eletivas de baixa, mé

complexidade. Embora sejam soluções paliativas, os mutirões colaboram comaredução
da demanda reprimida nos mu pios;

13. buscar recursos junto ao governo estadual para à construção dos três Ambulatórios

Médicos de Especialidades (AMES) que foram promessas da campanha eleitoral de 2016
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do atual prefeito de Ribeirão Preto, Priorizar à construção do AME Mais, quéauxilia
sobremaneira para reduzir a fila nas vinte e cinco especialidades médicas incluídas no

projeto,

14. concluir a interligação entre o Sistema CROSS (regulação estadual) e o complexo

regulador municipal, que utiliza osistema Hygia, para que 0s prestadores estaduais sejam

submetidos ao agendamento eletivo nãoregulado- controledo agendamento passa a ser

da secretaria municipal de saúde,

15. aumentar investimentos em Saúde Mentala fim de: (1) aumentar leitos de urgência e

emergência, preferencialmente em hospitais gerais, (1) aumentar o número de

profissionais para o atendimento em saúde mental «, por fim, (1) a aumentar o

investimento para custeio de novos medicamentos na área;

16. manter lista aberta todos os dias do mês para agendamento de consultas de

Odontologia em todas as unidades de Saúdeque dispõem de equipe(s) de saúde bucal.

H- AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1 encaminhamento de cópia desse trabalho, para que o Ministério Público possa apreciar

e, caso haja pertinência nas informações aqui contidas, inicie investigações a respeitodas
denúncias de falta de medicamentos eutilizaçãode equipamentos de má qualidade, na

rede municipal de saúde;

HW! - À COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE,
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1. encaminhamento de sugestão para que, a cada quatro meses, preferencialmente, na

semana que antecede à Audiência Pública de prestação de contas, realizada pela

Secretaria Municipal de Saúde, na Câmara MunicipaldeRibeirão Preto,sejam chamados

a comparecer na reunião da Comissão supra citada, usuários da rede municipal de saúde

€ os respectivos membros dos Conselhos Locais de Saúde de cada Unidade, para que

telatema situação em que se encontra o atendimento médico da comunidade em que

2. solicitar que orelatório quadrimestral, que é apresentado na Câmara Municipal pela

Secretaria Municipal de Saúde na referida Audiência, seja disponibilizado em meio virtua!
com uma semana de antecedência, coincidindo preferencialmente coma reunião da

Comissão Permanente de Seguridade Social da CMRP;

Destarte, anteoexposto acima descrito, requer-se que a Secretaria Administrativa

ou o órgão competente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto encaminhe cópia
destes trabalhos aos seguintes destinatários: Ministério Páblico do Estadode São

Paulo, Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto e à Comissão Permanente

de Seguridade Social.
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