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1. INTRODUÇÃO

No dia 23 de fevereiro de 2019 foram realizados os fóruns locais de saúde nas

25 Unidades de Saúde da Atenção Primária do Município, como parte integrante da

programação da 14a Conferência Municipal de Saúde.

A  ação  seguiu  os  princípios  e  diretrizes  do  SUS  (Leis  no 8.080/1990  e

8.142/1990, quem preveem a participação comunitária no planejamento do sistema

de  saúde,  compreendendo  a  sua  realidade  local.  Os  fóruns  locais  permitiram

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.

Os  fóruns  locais,  nesse  contexto,  tiveram  como  objetivo  promover  a

participação  social  na  elaboração  das  propostas  a  serem  apresentadas  na

Conferência Municipal de Saúde, a partir  de um diagnóstico local da situação de

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

serviços de saúde. 

As  propostas  foram relacionadas  a  03  eixos:  I  –  Saúde  como  direito,  II  –

Financiamento adequado e suficiente para o SUS e III – Consolidação dos princípios

do SUS.
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2. METODOLOGIA

O processo de trabalho para a realização dos fóruns locais se deu conforme as

etapas abaixo descritas:

Etapa Data Descrição

1 20/12/2018
Aprovação em reunião extraordinária pelo Conselho Municipal de Saúde da

metodologia sugerida para as oficinas locais de saúde.

2 28/01/2019

a)  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 dos Fóruns Locais de

Saúde.

b) Elaboração do roteiro e dos instrumentos da oficina.

c) Elaboração da planilha de custos.

3 05/02/2019 Treinamento aos coordenadores e facilitadores das oficinas.

4 06/02/2019
Convocação dos Coordenadores das Unidades de Saúde para atuarem nas

Oficinas.

5 06/02/2019 Início da divulgação do evento.

6 23/02/2019 Realização das oficinas.

O modelo de trabalho adotado para a atividade foi embasado 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  25  Unidades  de  Saúde  da

Atenção Primária no dia 23/02/2019, com duração média de 02 horas. Para cada

oficina foi definido um coordenador, um auxiliar 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.
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Em seguida, 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  teve  a  oportunidade  de  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 o Conselho Municipal de Saúde.

As propostas elencadas nos Fóruns Locais foram analisadas segundo a técnica

de  análise  de  conteúdo  temática  proposta  por  Bardin  (2011),  que  inclui  a

identificação dos temas e o estabelecimento de categorias após a transcrição dos

dados. Assim, as propostas foram organizadas em três categorias: 

a)  Propostas  relacionadas  ao  setor  Saúde  e  que  são  da  Competência

Municipal.

b) Propostas relacionadas ao setor saúde, mas que não são da Competência

Municipal, a serem encaminhadas às esferas competentes.

c) Propostas  não relacionadas ao setor Saúde, a serem encaminhadas aos

Setores competentes.

Na organização das respostas nas categorias acima descritas, foi contado o

número de Unidades de Saúde em que cada proposta foi elencada e, em sequência,

calculado o percentual de prevalência da proposta entre as 25 Unidades em que

foram realizados os Fóruns Locais, adotando-se como critério de relevância para a

proposta a proporção mínima de 20%.

Todo o material produzido foi transcrito para este relatório, a ser apresentado

na plenária da 14a Conferência Municipal de Saúde (atendendo-se ao disposto no

parágrafo segundo do Art. 20 do Regimento Geral da 14a  Conferência Municipal de

Saúde).
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3. RESULTADOS

3.1 Participação social

Conforme dados apresentados na tabela a seguir, foram realizados 25 Fóruns

dos  25 programados. Participaram das oficinas  427 pessoas, sendo  304 usuários,

73 trabalhadores e 50 representantes da gestão. 

Seq. Local Usuários Trabalhadores Gestão/prestadores

1 US ALEXANDRE NADOLNY 1 4 2

2 US ATUBA 10 2 2

3 US BACAETAVA 17 1 2

4 US BELO RINCAO 3 3 2

5 US CAIC 16 4 2

6 US CAPIVARI 13 1 2

7 US CESAR AUGUSTO 24 4 2

8 US ELIS REGINA S. MENDES 3 1 2

9 US GUARAITUBA 22 2 2

10 US JARDIM CRISTINA 18 3 2

11 US JARDIM DAS GRACAS 10 8 2

12 US LIBERDADE 0 4 2

13 US MARACANA 7 0 2

14 US MAUA 0 8 2

15 US MOINHO VELHO 36 0 2

16 US MONTE CASTELO 16 3 2

17 US NOSSA SRA DE FATIMA 18 7 2

18 US OSASCO 33 1 2

19 US QUITANDINHA 3 1 2

20 US SANTA TEREZA 10 0 2

21 US SAO GABRIEL 16 5 2

22 US SAO DIMAS 3 2 2

23 US SAO DOMINGOS 6 4 2

24 US SAO JOSE 2 4 2

25 US SEDE COLOMBO 17 1 2

TOTAL 304 73 50

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 71% 17% 12%
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Deve-se destacar o incremento global na ordem de 24,85% na participação dos

Fóruns Locais  de  Saúde de 2019 em relação à  frequência  relatada nos Fóruns

Locais realizados em 2017.

3.2 Propostas encaminhadas

Ao todo foram encaminhadas através dos Fóruns Locais  102 propostas que

estão transcritas por Unidade de Saúde. 

A exemplo do que ocorreu com a participação, deve-se destacar o incremento

global na ordem de 47,82% no número de propostas elencadas nos Fóruns Locais

de  Saúde  de  2019  em relação  ao  número  de  propostas  elencadas  nos  Fóruns

Locais realizados em 2017.

US Alexandre Nadolny

1. Ampliação da estrutura física da Unidade de Saúde A. Nadolny, aumento do

número de profissionais (médicos, enfermagem, ACS, serviços gerais), assim

como a fixação dos profissionais que já possuem vínculo com a comunidade.

2. Diminuir o tempo de espera para o agendamento para especialidades, assim

como  resolver  os  problemas  de  reagendamento  quando  o  prestador  não

conseguir executar o serviço no dia agendado

3. Criação de uma rede de apoio para prevenir o adoecimento físico e mental dos

trabalhadores, assim como para atendimento dos que já estão adoecidos.

US Atuba

1. Aumentar a cobertura da Estratégia Saúde da Família e da Odontologia com

horário estendido em algumas unidades de saúde para atender a população

que trabalha em horário comercial.

2. Flexibilização do horário de trabalho para estimular e favorecer a educação

permanente dos funcionários e ofertar capacitações, principalmente em relação

à  Política  Nacional  de  Humanização  para  melhorar  o  atendimento  aos

usuários.
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3. Manter um Centro de Especialidades no Município e em casos de consultas

eletivas  em  outros  Municípios,  fornecer  transporte  sanitário  para  idosos,

gestantes e deficientes físicos.

US Bacaetava

1. Manutenção  dos  profissionais  de  saúde  no  atendimento  aos  cidadãos  do

município com incentivo de cargos e salários para que diminua a rotatividade

dos profissionais.

2. Melhora  na  estrutura  física  e  equipamentos  da  US  Bacaetava,  tais  como

cadeira de rodas, sala de inalação instalada, toldo de proteção contra chuva,

bancos para espera e ampliação de mais um consultório.

3. Melhoria na interação dos profissionais de saúde (psicólogos, fonoaudiólogos,

oftalmologista,  nutricionista,  etc.)  com  os  profissionais  da  educação  para

atendimento à saúde escolar.

4. Melhoria  no  abastecimento  de  água  e  saneamento  básico,  assim  como  a

ampliação das ações da vigilância em saúde nas questões de saneamento

básico e doenças associadas na região rural do município.

5. Melhoria no atendimento às especialidades para redução da fila de espera com

atendimento de nível hospitalar dentro do município de Colombo.

6. Ampliação do atendimento médico e odontológico na US Bacaetava e ações

de promoção e prevenção à saúde com educador físico e academia ao ar livre.

US Belo Rincão:

1. Melhoria  na  infraestrutura  da  Unidade  contemplando  adequação  dos

equipamentos  de  informática,  grades  nas  janelas  e  ao  redor  da  Unidade,

iluminação externa e monitoramento com câmeras de segurança no bairro Belo

Rincão e nas dependências da Unidade.

2. Diminuir a rotatividade de profissionais com a implantação do plano municipal

de cargos e salários específico para a saúde, contemplando a retomada do

NASF e prevendo ainda o programa de educação permanente que inclua o

matriciamento de especialidades para todos os profissionais.
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3. Promover melhora na saúde e bem-estar dos usuários do SUS com criação de

parque ou área de lazer  e esportes,  abrangendo as áreas do Belo Rincão,

Colônia  Faria,  Jardim  Palmeiras,  e  dos  trabalhadores  de  saúde  com

implantação de programa de saúde do trabalhador dos servidores municipais.

US CAIC

1. Infraestrutura da Unidade, com ampliação da Unidade e utilização dos espaços

existentes vagos não utilizados pela educação,  e  manutenção periódica  da

Unidade e rampa de acesso.

2. Redimensionamento  do  território  da  Unidade  com  a  possibilidade  de

construção de uma nova Unidade de Saúde entre o bairro Ana Terra e o bairro

rural Itajacuru.

3. Ampliação do número  de consultas,  exames laboratoriais  e  especialidades,

sendo  necessário  mais  médicos,  mais  funcionários  e  aumento  da  cota  de

exames. Um aumento de mutirão de vagas de especialidades para reduzir a

demanda.

4. Disponibilização de uma unidade móvel de policiamento e segurança na região

em volta da Unidade

5. Disponibilização  de  espaços  para  lazer,  como  ginásios  de  esportes  e

academias ao ar livre e cursos de capacitação profissionalizantes com horários

também noturnos

6. Implementação de uma equipe multiprofissional  voltada aos funcionários da

área da saúde dentro da ASSEMCO.

US Capivari

1. Pleitear  junto  ao  Estado  ampliação  de  vagas  de  exames  e  consultas

especializadas para o Município.

2. Melhoria  do  acesso  ao  transporte  através  da  Central  de  Transporte,

disponibilizando  mais  vagas aos usuários sem condições financeiras ou de

locomoção.

3. Melhora  do  acesso  aos  medicamentos,  possibilitando  aos  usuários

continuidade ao tratamento.
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US César Augusto

1. Garantir  acessibilidade e atendimento de qualidade aos usuários através de

um quantitativo maior de profissionais qualificados para prestar assistência à

saúde,  sendo  equipe  de  enfermagem,  ginecologista,  equipe  odontológica,

clínico geral e agente comunitário de saúde.

2. Ampliar o horário de atendimento da Unidade garantindo maior acessibilidade

aos usuários,  bem como oferecer  serviço de urgência/emergência 24 horas

nas proximidades.

3. Dispor de farmácia local para fornecimento das medicações necessárias para

tratamento adequado e efetivo de acordo com as necessidades específicas de

cada usuário.

US Elis Regina S. Mendes (Jd. Paraná)

1. Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em todos os

distritos de Colombo.

2. Criação  de  linha  de  ônibus  que  atenda  a  população  do  Jardim  Palmares,

Jardim Maria Inácia e Colônia Faria para transportar para a US Jardim Paraná

e também criação de uma linha de saúde que transporte os pacientes para

consulta  com  especialistas  fora  do  município,  que  ainda  possa  transportar

pacientes de territórios distantes para consultas agendadas na US.

3. Patrulha escolar durante o dia, com intensificação no período noturno.

US Guaraituba

1. Ampliação  da  US  do  Guaraituba  com  acesso  à  saúde  bucal  e  farmácia

municipal.

2. Melhorar o tempo de espera para consultas e exames especializados, além de

acupuntura e fisioterapia.

3. Direcionar recursos para valorização e contratação dos profissionais da saúde.

4. Abertura de Hospital no Município de Colombo-PR

5. Melhoria na comunicação visual e informativos à população com orientações

na fila de espera.
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US Guilhermina (Jd. Cristina)

1. Implementar  “acesso avançado”  nas Unidades de Saúde,  com melhoria  do

acesso à consulta médica nas unidades.

2. Ampliar o horário de atendimento nas unidades para abranger mais pessoas/

trabalhadores.

3. Contratação  de  empresa  especializada  responsável  pela  limpeza  nas

unidades.

US Jardim das Graças

1. Fortalecer  vínculo  profissional-comunidade  incentivando  a  permanência  dos

bons  profissionais  a  longo  prazo,  pela  forma  de  contratação  por  concurso

público.  Elaborar  documento  de  compromisso  ético  de  vinculação  entre

profissional,  comunidade,  coordenação  local  e  secretaria  de  saúde,

compromisso  da  SMS  de  manter  bons  profissionais  no  local  evitando

remanejamentos repentinos e sem planejamento.

2. Garantia de exames laboratoriais em quantidade adequada para atender toda

a comunidade. Desburocratizar o processo de liberação destes exames.

3. Melhoria no acesso à saúde preventiva. Construção do espaço saúde para

ações preventivas em grupo.

US Liberdade

1. Melhoria  do  acesso  à  Unidade  através  de  pavimentação  e  criação  de  1

Unidade de Saúde mais próxima dos bairros Parque dos Lagos e Maria do

Rosário.

2. Criação de 1 centro de especialidades no Município  e 1 CRAS (Centro de

Referência em Assistência Social) com acesso mais próximo aos bairros

3. Revisão da cota de exames e diminuição da fila de espera das especialidades.
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US Maracanã

1. Ampliação dos serviços de saúde através da melhora da acessibilidade para os

pedestres  e  portadores  de  necessidades  especiais,  ampliação,  reforma  e

manutenção da Unidade de Saúde para melhor atender o usuário.

2. Implantação da ESF com aumento  no número de profissionais de saúde e

valorização periódica da remuneração

3. Estabelecer carga horária de 30 horas para a enfermagem, para possibilitar ao

usuário horário de atendimento diferenciado, principalmente para aqueles que

trabalham em horário comercial.

4. Ampliar disponibilidade de vagas para consulta odontológica e ampliação das

especialidades na UPA, como ortopedista e pediatra.

5. Ampliação da lista de medicamentos disponíveis no Município.

6. Realizar obras de infraestrutura na captação do esgoto, diminuindo assim a

incidência de doenças transmitidas nas enchentes.

7. Entendendo que saúde não é simplesmente ausência de doença, propomos

capacitar os servidores através de programas de educação em saúde a fim de

que haja disseminação do conhecimento para a sociedade e comunidade.

US Mauá

1. Ampliação  da  equipe  multiprofissional  na  Unidade  de  Saúde  Mauá  e  do

número de consultas de especialidades.

2. Ampliação do espaço físico da Unidade de Saúde Mauá para que contemple

um melhor atendimento para toda população e adequação para acessibilidade

de pessoas com necessidades especiais.

3. Estimular a participação social aos Fóruns e Conselho de Saúde bem como em

atividades de educação em saúde pela Unidade de Saúde Mauá

US Moinho Velho

1. Aumento do número de servidores de todas as categorias profissionais, para

que a equipe da Unidade esteja completa, facilitando dessa forma o acesso da

população às consultas, diminuição do tempo de espera para atendimentos,

manutenção da unidade, principalmente higienização.
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2. Fisioterapia  domiciliar  e  a  criação  de  um centro  de  especialidades  para  a

qualificação da fila de espera e andamento do atendimento das especialidades.

3. Melhoria das condições de trabalho para os profissionais com plano de cargos

e salários atrativos

4. Melhoria da infraestrutura da Unidade (instalação de bebedouros, cadeiras nas

salas de espera e para a realização de atividades em grupo) e ampliação do

horário de atendimento.

5. Criação de um canal de comunicação digital  da Unidade, para repasse das

informações das ações da Unidade (boletim informativo).

6. Criação do Conselho Local de Saúde.

US Monte Castelo

1. Ampliação da estrutura física de forma que permita a ampliação da equipe,

espaços para a farmácia básica local, melhoria na acessibilidade, com melhora

do acesso aos usuários e estacionamento.

2. Reivindicar junto ao Estado readequação da oferta de especialidades, levando

em consideração a demanda populacional.

3. Ampliar a capacidade de atendimento dos centros de atenção psicossocial, de

acordo com a demanda populacional.

US N.S. de Fátima

1. Completar  o  quadro  de  funcionários  em  todas  as  categorias,  inclusive

odontologia  que  está  com  o  quadro  defasado  há  2  anos.  Realizar  a

capacitação periódica dos mesmos, de maneira estruturada e planejada, assim

como  a  valorização  financeira,  plano  de  cargos  e  carreira,  garantindo  sua

permanência no serviço.

2. Convênio com Universidades públicas e privadas para melhoria do acesso ao

serviço em diversas especialidades da saúde.

3. Alocação de recursos financeiros para contratação de prestadores de serviço

em municípios mais próximos, a fim de agilizar a realização de exames.
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US Osasco

1. Reativação da Unidade de Pronto Atendimento do Osasco e implantação de

um Centro de Especialidades para esta região.

2. Implantação  de  medidas  que  melhorem  o  acesso  à  alimentação  saudável

(fundamental para a promoção da saúde), entre elas a criação do Restaurante

Popular, mercado da família e feira de orgânicos.

3. Implantação  de  um  centro  terapêutico  para  apoio  às  pessoas  com

necessidades  especiais,  com  atendimento  multiprofissional.  Nesse  espaço,

espera-se também uma academia de saúde.

US Quintandinha

1. Organização  do  fluxo  de  atendimento,  com ações  para  conscientização  da

sociedade  acerca  do  agendamento  de  consultas  eletivas  e/ou  de  urgência

relacionando a força de trabalho dos membros da associação de moradores da

área com a dos servidores de saúde da Unidade.

2. Descentralizar  o  acesso  aos  medicamentos  disponibilizados  pelo  Programa

Mãe  Colombense,  tendo  em  vista  as  condições  sócioeconômicas  que

influenciam  a  busca  e  atendimento  nos  polos  farmacêuticos.  A

descentralização poderá reduzir riscos à saúde materno-infantil.

3. Estruturar e formalizar a Associação de Moradores, para promover ações de

saúde conjuntas.

4. Estruturar  recursos  humanos  e  financeiros  para  implantar  a  ESF  na  US

Quitandinha, buscando os princípios do SUS para promover a saúde e prevenir

danos à saúde da sociedade,  por  meio de aliança entre a Associação dos

Moradores e a US.

US Santa Tereza

1. Ampliação de mais uma equipe de Saúde da Família em virtude do aumento

da demanda da unidade e aumento da população da região.

2. Implantação  de  um  centro  de  especialidades  com  atendimento  que  inclua

fonoaudiologia, pediatria, nutricionista na região da Sede.
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3. Implantação de um centro de urgência/emergência de fácil acesso à população

do distrito Sede devido à dificuldade de acesso e deslocamento até a UPA

Maracanã.

US São Dimas

1. Ações voltadas ao idoso, portadores de necessidades especiais e população

em geral: Melhoria da acessibilidade (rampas de acesso à US, corrimões, fita

antiderrapante na rampa de acesso ao 2o piso, área exclusiva de embarque e

desembarque), inclusão de atividades e programas destinados ao bem-estar e

lazer,  implantação  da  academia  ao  ar  livre,  supervisionada  por  profissional

capacitado.

2. Implantação da Estratégia Saúde da Família na Unidade

3. Maior disponibilidade de carro para atendimento e visita domiciliar, tendo em

vista a extensão do território de abrangência.

4. Aumento no quadro de funcionários

5. Construção de estacionamento privativo aos funcionários

6. Revisão do plano de cargos e salários

7. Fornecimento de benefícios aos trabalhadores (vale-alimentação e refeição)

8. Disponibilização de cursos de aperfeiçoamento para os profissionais visando

melhorias no atendimento à população.

US São Domingos

1. Melhoria  no  atendimento  e  aumento  de  consultas  disponibilizadas  dos

pacientes encaminhados às especialidades, principalmente gestantes de alto

risco  atendidas  no  Hospital  Angelina  Caron  em  que  há  demora  no

agendamento das consultas e quando há a consulta a demora na espera do

atendimento e agendamento de exames que acabam sendo agendados na US.

Há preferência do atendimento nas US devido à distância dos atendimentos

das especialidades e a dificuldade de locomoção da população.

2. Aumentar  e  otimizar  o  atendimento  do  SAMU  com  maior  número  de

ambulâncias para as solicitações da US.

3. Igualdade no atendimento, acabando com privilégios políticos.
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4. Retorno  da  passagem  da  linha  de  ônibus  Angelina  Caron  ou  melhoria  no

roteiro  que  anteriormente  passava  próximo  à  US.  Instalação  de  uma  linha

interbairros municipal e construção de estruturas de proteção de sol e chuva

nos pontos de ônibus do bairro.

5. Construção de uma nova US para o bairro, com uma estrutura adequada ao

que se pede na legislação

6. Devido ao aumento da população do território, aumento dos funcionários da

US de acordo com as necessidades da população, aumento de uma equipe de

Saúde  da  Família,  ACS,  técnicos  de  enfermagem,  médico,  com  a  devida

valorização do servidor para evitar a rotatividade.

7. Construção de um hospital municipal para atenção terciária no Município.

US São Gabriel

1. Abertura da Santa Casa de Colombo para o atendimento de especialidades

como consultas e outros procedimentos.

2. Para as especialidades agendadas em outros municípios, Colombo fornecer

condução para o munícipe ir e voltar ao final do dia (exemplo: Van, ônibus,

micro-ônibus).

3. Instalação de academia ao ar livre no espaço da US São Gabriel.

US São José

1. Fortalecer o acesso e acessibilidade, com a construção de uma nova Unidade

de Saúde com estrutura física adequada aos parâmetros da Atenção Primária

à Saúde e a ampliação das equipes Estratégia Saúde da Família.

2. Fortalecer  a  coordenação  do  cuidado  e  da  atenção  à  saúde,  através  do

estabelecimento de fluxos e protocolos com centralidade na Atenção Primária à

Saúde.

3. Consolidar a Equidade, fortalecendo a Rede Interna de serviços de apoio à

Atenção Primária à Saúde (NASF, CAPS, Saúde da Mulher, Saúde da Criança,

Saúde  em  Casa,  entre  outros)  e  o  acesso  a  exames  complementares  e

consultas  especializadas,  com  ampliação  da  Rede  de  Prestadores  e
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otimização dos critérios de avaliação e priorização dos exames e consultas

especializadas.

4. Consolidação  da  Participação  Popular,  através  da  instituição  do  Conselho

Local de Saúde.

5. Fortalecer  a  instersetorialidade  através  da  construção  de  um  Centro  de

Convivência para a população idosa.

US Sede

1. Criar  pontos  de  atendimento  médico  e  de  enfermagem  nas  áreas  rurais

Campestre e Morro Grande.

2. Construir  uma Unidade de Saúde na área de abrangência do bairro  Santa

Gema e Parque Embu.

3. Construir Hospital Regional com Centro de Especialidades a fim de reduzir as

filas para especialidades.
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As tabelas a seguir resumem a categorização das propostas elencadas nas

Unidades de Saúde. Assinalou-se com (*) as propostas mais significativas no ponto

de vista dos participantes.

Propostas relacionadas ao setor Saúde e que são da Competência Municipal.

Categoria
Número de

Unidades que
mencionaram

Percentual

Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

1 Melhoria do acesso na APS

Implantação/ Expansão da Estratégia Saúde da Família nas 
Unidades da APS

12 48,0% (*)

Extensão do horário de atendimento da Unidade de Saúde 4 16,0%

Implantação do acesso avançado na Unidade de Saúde 1 4,0%

Melhoria da captação e da fixação dos profissionais nas 
Unidades de Saúde

8 32,0% (*)

2 Melhoria da acessibilidade na APS

Reforma/ Ampliação da Unidade de Saúde 9 36,0% (*)

Construção de nova Unidade 5 25,0% (*)

3 Melhoria na participação social

Fortalecer a participação popular em eventos da US 1 4,0%

Criação de Conselho Local de Saúde 2 8,0%

Criação de Associação de Moradores 1 4,0%

Fortalecimento dos serviços de apoio à Atenção Primária à Saúde

1 Fortalecer a rede de transporte

Eletivo 4 16,0%

Urgência (SAMU) 1 4,0%

2
Fortalecimento  das  ações  de  educação  permanente  aos
servidores

6 24,0% (*)

3 Ativação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 2 8,0%

4 Melhorar a Assistência Farmacêutica

Ampliação da relação municipal de medicamentos essenciais -
REMUME

1 4,0%

Ampliação do acesso às medicações da Farmácia Municipal 5 24,0% (*)

5
Ampliação da capacidade de atendimento dos CAPS, CTA, 
Saúde da Mulher, Saúde em Casa

2 8,0%
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Propostas relacionadas ao setor Saúde, mas que não são da Competência Municipal, a

serem encaminhadas às Esferas competentes.

Categoria
Número de

Unidades que
mencionaram

Percentual

1 Melhoria no acesso a serviços de Média/Alta Complexidade

Melhoria no acesso às consultas das especialidades focais 17 68,0% (*)

Melhoria no acesso aos exames especializados 8 32,0% (*)

Ampliação da rede de Pronto Atendimento 3 12,0%

Implantação de Hospital de Atenção Terciária 4 16,0%

Propostas  não  relacionadas  ao  Setor  Saúde,  a  serem  encaminhadas  para  os  Setores

competentes

Categoria/ Setor
Número de

Unidades que
mencionaram

Percentual

1 Secretaria da Administração

Fortalecimento do Programa de Saúde do Trabalhador 3 12,0%

Fortalecimento  do  Plano  de  Cargos  e  Salários,  através  da
melhoria do piso salarial dos servidores da saúde

7 28,0% (*)

Contratação  de  empresa  especializada  para  limpeza  nas
Unidades de Saúde

1 4,0%

2 Secretaria de Educação

Melhoria  da  articulação  intersetorial  para  ações  voltadas  à

Saúde na Escola
1 4,0%

3 Secretaria de Esportes

Implantação de academia ao ar livre/ espaço saúde 6 24,0% (*)

4 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Estruturação  de  rede  de  saneamento  básico/  esgoto  no

território da Unidade de Saúde
2 8,0%

Construção de áreas de lazer para comunidade local 2 8,0%

Implantação/ Reativação de linhas de ônibus 2 8,0%

Implantação de Restaurante Popular 1 4,0%

5 Secretaria de Agricultura

Implantação de Mercado da Família 1 4,0%

Implantação de Feira de Orgânicos 1 4,0%

6 Secretaria de Governo

Ampliação do monitoramento por câmeras do território da US 1 4,0%

Fortalecimento do policiamento no território da US 2 8,0%
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Propostas  não  relacionadas  ao  Setor  Saúde,  a  serem  encaminhadas  para  os  Setores

competentes (cont.)

Categoria/ Setor
Número de

Unidades que
mencionaram

Percentual

7 Secretaria de Comunicação

Ampliação  da  comunicação  visual  da  US  (Folders,  videos
institucionais, etc)

1 4,0%

8 Secretaria de Assistência Social

Construção  de  novo  Centro  de  Referência  em  Assistência
Social no território da US

1 4,0%

Implantação  de  centro  de  apoio  terapêutico  para  pessoas
portadoras de necessidades especiais

1 4,0%

Construção de novo centro de convivência da pessoa idosa no
território da US

1 4,0%

Quanto aos Eixos temáticos dos Fóruns Locais,  a tabela abaixo descreve a

frequência  das  propostas  por  Eixo,  além  das  propostas  não  relacionadas

diretamente aos Eixos (classificadas como “Outros”).

Frequência das propostas por Eixo

Eixo Número Percentual

Eixo I – Saúde como Direito 24 23,5%

Eixo II – Financiamento adequado e suficiente para o SUS 30 29,4%

Eixo III – Consolidação dos princípios do SUS 5 4,9%

Outros 43 42,2%

TOTAL 102 100,0%
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na análise dos resultados, é necessário considerar que:

1) A Declaração de Alma Ata (OMS, 1978) define a Atenção Primária à Saúde

como sendo “a  atenção  de saúde  essencial,  baseada  em métodos e  tecnologia

prática, científica e socialmente aceitável. É de acesso universal para indivíduos e

famílias na comunidade. É a função e o foco central do sistema de saúde do país

e do desenvolvimento social e econômico da comunidade.”

2)  Conforme  a  Deliberação  da  Comissão  Intergestores  Bipartite  (CIB)  no

11/2018, a pactuação de gestão do sistema municipal de saúde é definida como

sendo Gestão Básica, de maneira que é da competência municipal o fortalecimento

da Atenção Primária à Saúde. Com efeito, o financiamento dos serviços que exigem

mão  de  obra  altamente  especializada  e  maior  densidade  tecnológica  estão  sob

responsabilidade de financiamento estadual e federal.

3)  O  Plano  Municipal  de  Saúde  aponta  a  visão  de  o  Sistema  de  Saúde

Municipal ser um sistema de saúde integrado, resolutivo, organizado e de referência

em Atenção Primária à Saúde.

4) O Ministério da Saúde enfatiza a importância do fortalecimento da Atenção

Primária à Saúde (APS), tendo-se a ESF como estratégia prioritária (Portaria GM

no 2.436/2017,  que  aprovou  a  Política  Nacional  de  Atenção  Básica)  para  a

consolidação e fortalecimento da APS no sistema de saúde brasileiro.

Com os presentes Fóruns Locais, o objetivo de descentralização do processo

de planejamento do SUS e promover maior participação dos usuários foi cumprido.

Destaca-se um incremento na participação global  em relação aos Fóruns Locais

realizados  em  2017  na  ordem  de  24,85%.  Entretanto,  considerando-se  que  o

número  total  de  participantes  em  relação  à  população  estimada  do  município

(0,12%),  permanece  como  desafio  o  fortalecimento  da  participação  popular  no

processo de planejamento do SUS.
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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.

A  adesão  dos  usuários  pode  ter  como  determinantes  a  estratégia  de

comunicação adotado para  o envolvimento  dos mesmos.  O início  da  divulgação

ocorreu  17  dias  antes  de  sua  realização.  Foram  fixados  banners em  pontos

estratégicos  (serviços  de  saúde,  site da  prefeitura,  escolas,  mercados,  igrejas,

associações); distribuídos em visitas domiciliares, além da divulgação em sala de

espera e em grupos de saúde.

Quanto  às  propostas  elencadas nos presentes  Fóruns Locais,  também se

destacou o incremento na ordem de 47,82% no número de propostas elencadas em

relação ao número de propostas elencadas nos Fóruns Locais realizados em 2017.

Após análise dos encaminhamentos e das frequências dos temas abordados

pelos participantes, verifica-se a maior predominância de temas não relacionados

diretamente aos Eixos dos Fóruns Locais (42,2% das propostas). Entre os Eixos,

houve  maior  frequência  de  propostas  relacionadas  ao  Eixo  II  (financiamento

adequado e suficiente para o SUS), representando 29,4% das propostas.

No  que  tange  às  propostas  elencadas  nos  Fóruns  Locais,  os  temas

predominantes se referem às condições dos serviços e de trabalho. Na percepção

dos participantes, será o investimento na captação e fixação de profissionais, na

expansão da Estratégia Saúde da Família, no fortalecimento do plano de cargos e

salários através da melhoria de piso salarial, nas ações de educação permanente

aos servidores, na estrutura física dos serviços e no acesso aos medicamentos que

resultará em mudança e na melhora da qualidade de vida do usuário do SUS.

Destaca-se também a alta frequência de propostas relativas aos serviços de

média/  alta  complexidade,  portanto  não  relacionadas à  competência  municipal,

particularmente  a  oferta  de  consultas  e  exames  especializados.  Também  foi

considerável o número de propostas relacionadas a outros Setores.
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Nesse contexto, as propostas encaminhadas sinalizam que há necessidade

do fortalecimento da APS municipal, mas também do suporte dos serviços de apoio

e logísticos.  Também se destaca a  importância  do  esforço  conjunto  das demais

esferas de governo e dos diferentes Setores em suas respectivas competências de

atuação.

A capacidade resolutiva da APS está associada à garantia de acesso aos

demais níveis de atenção e do suporte adequado dos serviços de apoio e serviços

logísticos (KUSCHNIR, 2014),  além de ter impacto positivo sobre indicadores de

morbimortalidade (STARFIELD, 2002).

Os produtos gerados nos Fóruns Locais compõem uma das etapas da 14a

Conferência Municipal de Saúde, sendo, portanto, apresentados na Conferência, em

atendimento ao disposto no  parágrafo segundo do Art. 20 do Regimento Geral da

14a Conferência Municipal de Saúde.
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