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1 INTRODUÇÃO

A Secretaria de Saúde visando a construção do Plano Municipal de Saúde

2018 – 2021 (PMS), realizou no dia 20 de maio de 2017 oficinas locais de saúde nas

24  unidades  básicas  de  saúde,  como  forma  de  planejamento  estratégico

participativo. 

A ação seguiu os princípios e diretrizes do SUS, quem preveem a participação

comunitária no planejamento do sistema de saúde, compreendendo a sua realidade

local.

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento central de planejamento para

definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde municipal

para o período de quatro anos. A elaboração de um plano segue a metodologia de

um planejamento estratégico, cujo processo possui fases distintas, que se inicia com

a definição do pensamento estratégico, seguido da análise situacional, da definição

do objetivos estratégicos, e o estabelecimento do plano de ação propriamente dito.

As oficinas locais enquanto uma das etapas da análise situacional permitiu identificar

as demandas de saúde prioritárias por território.

A Secretaria de Saúde considera que as reuniões locais são mais flexíveis

para  a  participação social,  levando em conta  sua dimensão política,  econômica,

social,  cultural  e  emocional  que  contribuem  na  concepção  do  processo  saúde-

doença-cuidado. Estão mais próximas do cotidiano dos usuários e da dinâmica dos

serviços de saúde. 

As  oficinas  tiveram  como  objetivo  promover  a  participação  social  na

elaboração do Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021, com a apresentação de 03

propostas de cada unidade a partir de um diagnóstico local da situação de saúde da

população,  da identificação de potencialidades e pontos  críticos dos serviços  de

saúde.

O processo de trabalho para a realização das oficinas seguiu as seguintes

etapas:

1) 20/03/2017 - elaboração da estratégia de participação social. Técnicos da

saúde, gestores e a Presidente do Conselho Municipal de Saúde se reuniram nas

dependências da Secretaria para discutir  a respeito do plano municipal de saúde

para os próximos quatro anos. Considerando que o documento de referência para o

plano municipal é o relatório Final da 13ª Conferência Municipal de Saúde, realizada

2



nos  dias  09  e  10  de  Julho  de  2015,  seria  necessário  novamente  envolver  os

usuários do sistema na discussão, e decidiu-se pela realização das oficinas locais de

saúde, como forma de aprofundar o diagnóstico territorial. 

2) 23 e 24/03/2017 - convocação do Coordenadores das de serviços para

atuarem nas Oficinas;

3) 03 a 13/04/2017 – elaboração do roteiro e dos instrumentos da oficina;

elaboração da planilha de custos;

4) 13/04/2017  –aprovação  em  reunião  extraordinária  pelo  Conselho

Municipal de Saúde da metodologia sugerida para as oficinas locais de saúde;

5) 14/04/2017 – início da divulgação do evento;

6) 19 e 20/04 e 04/05/2017 – treinamento aos coordenadores e facilitadores

das oficinas;

7) 20/05/2017 - -realização das oficinas.

O modelo de trabalho adotado para a atividade se baseou na metodologia

dialógica proposta na Política Nacional de Humanização, a qual propõe “um novo

tipo de interação entre os sujeitos que constituem os sistemas de saúde e deles

usufruem, acolhendo tais atores e fomentando seu protagonismo” (Brasil, 2004).

As  oficinas  ou  grupos  de  trabalho  tiveram  por  finalidade  aprofundar

previamente os temas locais, e agilizar a elaboração de propostas para a política de

saúde.  As ações  aconteceram simultaneamente  em 24 unidades  básicas no  dia

20/05/2017, e teve duração média de 02 horas. Para cada oficina foi definido um

coordenador e um relator.

A abordagem  se  deu  por  exposição  inicial  do  tema  e  sensibilização  dos

participantes sobre os objetivos da ação. Na sequência o coordenador propôs aos

participantes  que  debatessem  a  respeito  das  condições  locais  de  saúde  e  da

qualidade dos serviços oferecidos.

Na  etapa  seguinte,  a  partir  da  problematização  da  situação  de  saúde  da

localidade, o coordenador propôs aos participantes que elaborassem propostas para

o enfrentamento de tais problemas e melhorar a qualidade de vida no território. Cada

participante pode expor sua proposta, e todos os apontamentos foram registrados

pelo  relator  da  oficina.  Após  o  registro  de  todas  proposições,  os  participantes

definiram quais  deveriam ser  priorizadas,  e  com auxílio  do  relator  elaboraram a

redação que foi transcrita em formulário específico, e encaminhado à Secretaria de

Saúde.
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Todo o material produzido foi transcrito para este relatório, e será utilizado nas

próximas etapas da análise situacional.

2 RESULTADOS

2.1 Participação social

Conforme  dados  apresentados  na  tabela  a  seguir,  forma  realizadas  23

oficinas das 24 programadas. Na unidade de saúde Liberdade compareceu apenas

o  coordenador  e  o  relator  da  oficina,  sem adesão  de  usuários  e  trabalhadores.

Conforme o registro de presença, participaram das oficinas 340 pessoas, sendo 229

usuários, 71 trabalhadores, e 40 representantes da gestão.

Seq. Local Usuários Trabalhadores Gestão/
prestadores

1 US ALEXANDRE NADOLNY 4 4 1
2 US ATUBA 14 5 1
3 US BACAETAVA 11 2 1
4 US BELO RINCAO 1 4 2
5 US CAIC SAO GABRIEL 1 4 2
6 US CAPIVARI 10 0 2
7 US CESAR AUGUSTO 12 0 2
8 US ELIS REGINA S. MENDES 13 1 1
9 US GUARAITUBA 14 6 2
10 US JARDIM CRISTINA 25 2 2
11 US JARDIM DAS GRACAS 8 4 2
12 US LIBERDADE 0 0 2
13 US MARACANA 4 0 2
14 US MAUA 8 4 2
15 US MOINHO VELHO 2 5 2
16 US MONTE CASTELO 18 1 2
17 US NOSSA SRA DE FATIMA 14 2 2
18 US OSASCO 26 1 2
19 US QUITANDINHA 8 6 2
20 US SANTA TEREZA 8 4 1
21 US SAO DIMAS 5 0 2
22 US SAO DOMINGOS 8 1 2
23 US SAO JOSE 5 15 1
24 US SEDE COLOMBO 10 0 2

TOTAL 229 71 40
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 68% 21% 11%
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2.2 Propostas encaminhadas

Ao total foram encaminhadas à Secretaria de Saúde 69 propostas que estão

transcritas a seguir, por unidade de saúde.

US Alexandre Nadolny

I. Garantia de fornecimento de medicação de uso contínuo, que consta no

elenco da farmácia municipal;

II. Ampliação da capacidade de atendimento do Pronto Atendimento;

III.Ampliação e reforma da UBS Alexandre Nadolny – acessibilidade (rampa

de acesso), equipe de saúde em número adequado à necessidade local.

US Atuba

I. Ampliar a oferta de serviços contemplando o aumento da oferta de exames

de  especialidades,  aumento  do  número  de  consultas  para  idosos,  consultas  de

odontologia, reabrir a clínica de fisioterapia APEDEC, posto de coleta do laboratório

credenciado e abertura da farmácia municipal na Unidade de Saúde Atuba;

II. Equipar a Unidade de Saúde contemplando materiais médicos hospitalares

básicos, aquisição de bebedouro e manutenção da área física e infraestrutura;

III.Promover  grupos  de  educação  em  saúde  incluindo  o  grupo  Hiperdia,

Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde o do Homem, Grupo

de Gestantes, e ações voltadas para o público jovem e adolescente.

US Bacaetava

I. Ampliação  da  sala  de  saúde,  tendo  salas  separadas  para  curativo,

preventivo e inalação,  banheiro para cadeirantes,  muro em torno da unidade de

saúde e cobertura na frente para os que aguardam na fila, assim como banheiro

externo  para  a  utilização  dos  mesmos,  estacionamento  de  acesso  sem  que  a

unidade esteja aberta, aquisição de compressor de ar para inalação e um bebedouro

de água, ampliação da cozinha, telefone via rádio devido a frequência de roubo dos

cabos telefônicos, academia ao ar livre com isso favorecendo a qualidade de vida do

usuário;

II. Para  a  melhoria  da  qualidade  do  atendimento  a  contratação  de

funcionários  médicos  em  período  integral  e  mais  especialistas,  pediatra  e
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ginecologista  e  mais  funcionários  de  enfermagem  e  limpeza,  o  retorno  do

odontomóvel já que a mesma faz parte da área rural, como também a reabertura do

pronto atendimento da Santa Casa e Osasco. Aquisição de transporte rural  para

usuários nas consultas e exames com dias específicos e diminuindo assim a perca

dos mesmos, desta forma evitando o desperdício de dinheiro público;

III. Devido  a unidade ser  localizada  na área rural  a  necessidade de uma

farmácia  completa,  para  melhorar  a  adesão  ao  tratamento  das  doenças,  faz-se

necessário a ampliação da rede de medicamentos incluindo psicotrópicos e os de

uso contínuo em quantidade suficiente para atender a demanda. 

US Belo Rincão:

I. Sensibilizar e capacitar todos os profissionais, inclusive médicos, para a

melhoria e efetividade dos serviços, com educação permanente;

II. Ampliar o serviço e saúde da mulher para atendimento materno infantil,

sendo também um centro de apoio pediátrico para as unidade de saúde da família;

III.Aprimorar a relação interserira entre a Unidade de Saúde e os serviços de

apoio (Central de Ambulâncias e Pronto Atendimento) com a adequada classificação

de risco;

US CAIC

I. Ampliação do horário de atendimento da unidade de Saúde das 07às 19

horas;

II. Farmácia na região do São Gabriel;

III. Após a abertura da Unidade de Saúde São Gabriel  construção de uma

nova unidade no CAIC ou melhoria da atual;

US Capivari

I. Ampliação  do  atendimento  médico  diariamente  em  período  integral;

atendimento a demanda aproximada de 2.800 pacientes cadastrados, bem como o

atendimento ginecológico, pediátrico e odontológico na área rural, visto a dificuldade

do acesso aos serviços visando a melhoria na qualidade do atendimento;

II. Ampliação do elenco de medicamentos da farmácia básica na área rural e

estruturação de uma móvel que atenda diariamente, com horários pré-fixados para

acessibilidade dos pacientes;
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III. Ampliação da estrutura física da US Capivari, melhorando o atendimento a

comunidade,  acessibilidade  do  paciente  portador  de  deficiência  física,  idosos,

adequando o espaço e melhora nas condições de trabalho dos servidores, onde

atualmente não possui espaço adequado para almoço e descanso.

US César Augusto

I. Amentar  a  equipe  de  saúde  proporcionalmente  (médico,  enfermeiro,

técnico de enfermagem, ACS, serviços gerais, odonto), tendo médico no período da

manhã  e  tarde  e  em  caso  de  férias,  licença,  etc.,  os  profissionais  devem  ser

substituídos para  que não haja  interrupção dos atendimentos,  com fornecimento

regular  de  medicamentos  continuamente  (sem  faltas)  e  disponibilizando  os

encaminhamentos as especialidades mais rapidamente e de qualidade;

II. Unidade de Saúde que possua segurança no acesso na área externa com

sinalização da via,  lombada elevada, limite e controlador de velocidade, faixa de

pedestre e segurança externa com permanência de guarda dia e noite, muro, portão,

grade, insufilm no vidro frontal e identificação da unidade mais visível e através da

informatização  do  atendimento  com  sistema  de  informação  e  rede  lógica  com

velocidade adequada. Internet, cabeamento, computadores em todas as salas de

atendimento,  prontuário  eletrônico  para  registrar  atendimentos,  vacinas,  vistas

domiciliares entre outros;

III. Adequar a unidade de saúde com uma recepção mais estruturada com:

balcão,  colmeia,  longarinas  e  bebedouros.  Aquisição  de  quantitativo  maior  de

equipamentos  (esfigmo,  otoscópio)  matérias  (pinças,  espéculos,  materiais

odontológicos,  insumos  de  curativos,  balanças  de  pesagem  etc.,  manutenção

frequente e ágil preventiva e corretiva da estrutura física e de equipamentos, assim

como promover com mais frequência a participação social. 

US Elis Regina S. Mendes (Jd. Paraná)

I. Ampliação do espaço físico da unidade de saúde e ampliação da equipe de

saúde;

II. Retorno da farmácia especial à unidade de saúde;

III. Presença de especialistas na unidade de saúde, contemplando psicólogo,

pediatra e ginecologista.
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US Guaraituba

I. Melhorar  o  atendimento,  com  a  construção  de  uma  nova  Unidade  de

Saúde,  com  estrutura  física  adequada  aos  parâmetros  da  Atenção  Primária  à

Saúde, incluindo a inserção de Equipes de Saúde Bucal na Unidade de Saúde;

II. Melhorar  o  acesso  dos  usuários  ao  serviço  através  da  ampliação  do

quadro de pessoal, particularmente médicos e dentistas;

III. Melhorar a gestão e participação social, através da ampliação do acesso

da população à informação, e da implantação do Conselho Local de Saúde;

US Guilhermina

I. Implantação do programa de atendimento ao idoso;

II. Melhorar a contratação de profissionais médicos com aumento da compra

de medicação;

III.Manter qualidade da informação na recepção da Unidade.

US Jardim das Graças

I. Melhorar o atendimento nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimento,

com equipe profissional completa, principalmente o médico, e que esses serviços

sejam fiscalizados pela gestão periodicamente;

II. Maior  agilidade  nos  exames  médicos  e  alta  complexidade  bem  como

consultas especializadas;

III. Rever  o  repasse  (verba)  para  a  aquisição  de  medicamentos  junto  ao

consórcio  metropolitano,  evitando  a  falta  de  medicamentos  básicos  e  de  uso

contínuo;

US Maracanã

I. Consulta  médica:  melhorar  o  agendamento  de  consultas  com o  clínico

geral, priorizando a marcação de consultas de idosos e crianças;

II. Melhorar o atendimento na recepção (humanização); melhor o atendimento

do profissional médico;

III.Atendimento  com  mais  profissionais  médicos  na  UBS,  ampliação  do

quadro de funcionários;
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US Mauá

I. Ampliação  da  estrutura  física  da  Unidade  de  Saúde  Mauá,  valorização

salarial  e  capacitação  dos  funcionários,  avaliação  do  atendimento  realizado  a

população, estruturação da farmácia, manutenção preventiva dos equipamentos e

melhoria da segurança;

II. Descentralização  das  unidades  de  saúde  para  decisões  locais  como

dificuldade de acesso, melhoria dos atendimentos sejam discutidos em ambiente

local;

III.Melhorias na liberação de exames e encaminhamentos em tempo hábil

com investimento prioritário em hospital municipal.

US Moinho Velho

I. Programa de educação continuada aos servidores interligado aos usuários,

visando esclarecimento de direitos e deveres otimizando tempo na sala de espera;

II. Oferta  de segurança com pessoas especializadas  no serviço visando a

segurança dos usuários, profissionais e patrimônio;

III. Oferta de medicação e profissionais de acordo com a demanda atual da

área de abrangência da unidade de saúde;

US Monte Castelo

I. Completar as equipes de estratégia saúde da família com médico, dentista

e técnico de saúde bucal;

II. Ampliar a estrutura física da Unidade de Saúde, visando a acessibilidade

conforme as normas e regulamentos da segurança e saúde do trabalhador;

III.Intensificar a promoção de saúde através de ações de educação em saúde

em  que  o  público  alvo  são:  gestantes,  crianças  até  seis  anos,  hipertensos,

diabéticos, adolescentes e idosos;

US N.S. de Fátima

I. Ampliar  o  atendimento  do  Unidade  de  Saúde  até  as  20  horas  com

agendamento de consulta para todos médicos, sem filas, priorizando grupos, com o

retorno  do  painel  informativo  com  a  programação  dos  atendimentos  da  US,

melhorando também a divulgação das atividades à população;
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II. Contratar  profissionais  que estão em déficit  nesta  unidade (técnicos de

enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e Serviços gerais), para melhorar a

qualidade do atendimento dos serviços da Unidade de Saúde;

III. Descentralizar  a  farmácia  municipal  com  objetivo  de  aproximar  o

atendimento à população,  ampliando a lista  de medicamentos básicos (exemplo:

adictil, sulfato ferroso, e sorine) para entrega dentro da unidade, garantido acesso a

todos os medicamentos dos programas da Saúde da Família;

US Osasco

I. Melhoria da infraestrutura física com a instalação de academia ao ar livre,

inauguração da UPA Osasco, mudança da instalação da Unidade de Saúde Osasco

para o novo prédio com abertura no local de farmácia com remédios controlados;

II. Melhoria  da  acessibilidade  universal  aos  serviços  de  saúde  através  de

investimentos em asfalto, calçadas, iluminação pública, policiamento e semáforos,

além de qualificar o atendimento aos usuários com acolhimento, escuta qualificada,

educação e respeito;

III.Ampliar  os  serviços  prestados  com ações  voltadas  ao  cuidado  integral

acima  dos  30  anos  através  da  rapidez  de  agendamentos,  manutenção  dos

residentes,  maior  número  de  médicos  para  completar  as  equipes,  mais

especialistas, mais funcionários, acesso mais rápido à órtese e próteses e aumento

da cota mensal de exames laboratoriais; 

US Quintandinha:

I. Regularização do espeço físico da Unidade de Saúde Quitandinha para

melhorar a oferta de serviços e garantir a privacidade no atendimento aos usuários;

II. Definir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o território da

unidade  de  Saúde  Quitandinha,  que  proporcione  o  número  de  equipes  e

profissionais, com foco na melhoria da qualidade de vida dos usuários, orientação

sobre  o  funcionamento  do  sistema  de  saúde,  e  reduza  o  número  de

encaminhamentos para os serviços de maior complexidade;

III. Revisar o Programa de Assistência Farmacêutica com a inclusão no elenco

municipal das medicações mais utilizadas; garantia da distribuição dos remédios de

todos os programas municipais, com ênfase no ênfase no Hiperdia.
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US Santa Tereza

I. Ampliação da Unidade de Saúde e contratação de mais profissionais para

mais uma equipe ESF, a fim de diminuir as filas para atendimento;

II. Desenvolvimento de um projeto municipal que vise a prevenção do uso de

drogas por crianças, adolescente e jovens, com atividade diárias voltadas para este

grupo, utilizando o espaço do ginásio anexo à US e a creche atualmente inativa no

Ana Rosa;

III.Atendimento  odontológico  com  equipes  que  trabalhem a  prevenção  de

doenças bucais na unidade de saúde.

US São Dimas

I. Incentivo a implantação de conselhos locais de saúde, preferencialmente

nos  locais  onde  existam  unidade  de  saúde,  visando  maior  participação  da

comunidade e melhoria continua dos serviços de saúde ofertados pelo município;

II. Melhoria  do  processo  de  aquisição  e  distribuição  de  medicamentos  e

insumos  para  as  unidades  de  saúde  do  município,  e  a  conscientização  dos

profissionais de saúde sobre a disponibilidade da hora da emissão do receituário;

III.Ampliação das vagas de consultas nas unidades de saúde do município,

assim como uma menor  morosidade para com os pacientes que necessitem de

consultas e exames especializados;

US São Domingos

IV.Aumentar  o  número  de  médicos  para  atendimento  em todas  áreas  do

município,  para que a marcação e consulta seja agilizada com menos tempo de

espera;

V. Cadastrar e atender nas farmácias os cidadão domiciliados no município

de  Colombo  para  que  os  medicamentos  sejam dispensados  aos  moradores  do

município;

VI. Criar um método para cobrar o cidadão de suas responsabilidades e

compromisso  no  comparecimento  à  consultas  e  exames  agenda  dados  e

apresentação dos documentos necessários para serem atendidos na Unidade de

Saúde;
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US São José

I. Melhoria da acessibilidade ao serviços com redução da fila de espera, e

acesso à unidade com melhoria da estrutura física e de recursos materiais;

II. Melhoria  da  comunicação  tanto  entre  secretaria-servidor,  quanto  entre

usuário-servidor, com possibilidade de assembleias mensais e conselho de saúde;

implantação de um sistema integrado informatizado;

III.Melhoria  dos  recursos  humanos  com  a  possibilidade  capacitações,

treinamento e educação continuada;

US Sede

I. Constituir postos itinerantes, com equipe mínima vinculada a Unidade de

Saúde, nas áreas de difícil acesso da população a unidade central;

II. Ampliar as equipes ESF na unidade de saúde da Sede;

III.Desenvolver e incentivar atividades com foco preventivo na Unidade de

Saúde em parceria com o departamento de Esportes;

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O  objetivo  de  descentralização  do  processo  de  planejamento  do  SUS  e

promover  maior  participação dos  usuários  foi  cumprida,  porém com participação

abaixo da expectativa inicial. O total de participantes representa 0,15% da população

estimada  para  o  município  no  ano  de  2016.  Em  termos  de  investimento  feito,

considera-se ter alcançado o resultado planejado. Além de material de expediente

(papel A4, canetas, impressos), foram gastos R$ 1.413,75 na divulgação e recepção

dos participantes. 

A realização da atividade em um sábado possibilitou o acesso ao processo de

planejamento de pessoas que não estão organizadas em associações ou classes

representativas,  mas  que  são  usuárias  dos  serviços  municipais  e  participam do

cotidiano das unidades de saúde.

O público predominante nas oficinas foi de pessoas idosas participantes do

programa  Hiperdia,  e  dentre  os  trabalhadores,  a  participação  maior  de  agentes

comunitários  de  saúde,  que  também  se  identificam  como  usuários  da  atenção

básica.

A  adesão  dos  usuários  pode  ter  como  determinantes  a  estratégia  de

comunicação adotado para o envolvimento dos mesmos. Houve atraso na entrega
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do material de divulgação, que foi distribuído aos serviços apenas 10 dias antes do

evento. Foram fixados 150 banners em pontos estratégicos (serviços de saúde, site

da prefeitura, escolas, mercados, igrejas, associações); distribuído uma amostra de

2.000 em visitas domiciliares; divulgação em sala de espera e em grupos de saúde.

Outra variável importantíssima a ser considerada tem relação com o modelo

de trabalho adotado nas unidades de saúde. O resultado indica a necessidade de

intensificar as ações de educação popular em saúde, com foco além da prevenção

de  doenças,  promovendo  maior  participação  social  no  planejamento,  controle  e

avaliação do SUS.

O objetivo final era do encaminhamento de 72 propostas, sendo três de cada

unidade  de  saúde.  Em uma  unidade,  na  Vila  Liberdade,  não  houve  adesão  de

usuários  nem  de  trabalhadores,  portanto,  no  total  foram  encaminhadas  69

propostas.

Após análise dos encaminhamentos e das frequências dos temas abordados

pelos  participantes,  pode-se  classificá-los  em  duas  grandes  categorias:  de

reivindicações e de propostas.

Os temas predominantes se referem às condições dos serviços e de trabalho.

Na percepção dos participantes, será o investimento no aumento de profissionais, na

estrutura física dos serviços e oferta de medicamentos que resultará em mudança e

na melhora da qualidade de vida do usuário do SUS.

As propostas encaminhadas sinalizam que a há limitações da atenção básica

cumprir  suas atribuições essenciais,  como:  resolver  a  maioria  dos problemas de

saúde  da  população;  ser  porta  de  entrada  do  sistema;  garantir  acesso;  garantir

vínculo/responsabilização; acolhimento/acompanhamento; coordenação do cuidado;

ações de saúde coletiva, intersetoriais, sobre determinantes sociais;

A  capacidade  resolutiva  do  primeiro  nível  de  atenção  está  associada  à

garantia  de  acesso  aos  demais  níveis  de  atenção  e  do  suporte  adequado  dos

serviços de apoio e serviços logísticos (Kuschnir, 2014).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  produtos  gerados  nesta  oficina  compõem uma  das  etapas  da  análise

situacional, e portanto, serão utilizados nas demais fases do processo de elaboração

do plano municipal de saúde previstas para o mês de Julho. 
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