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PREFÁCIO

A participação da sociedade organizada em busca de soluções que privilegiem aspectos
importantes no cotidiano de nossas vidas, buscando reestruturar os diversos setores com um
posicionamento crítico e principalmente construtivo traz à luz o fato de que unidos e em ação
podemos realizar mudanças tão esperadas em nossa comunidade.

Esta união acresce sobremaneira a qualidade das propostas apresentadas, analisando os
problemas através de múltiplos pontos de vista, escutando os que estão intimamente ligados ao setor
em questão e discutindo novos caminhos para a busca de soluções.

Neste contexto o Fórum Desenvolve Londrina mantêm um trabalho isento de interesses
outros que não o de buscar a melhoria nos processos que envolvem a vida de nossa cidade,
propiciando opções a serem adotadas pelos diversos setores da sociedade em busca de um futuro
melhor.

A saúde como pressuposto da dignidade da pessoa humana, concebida como estado
completo de bem estar físico, mental e social é um objetivo a ser atingido não somente por nosso
povo mas, por todos os povos que habitam nosso planeta. Irreal? Impossível de ser alcançado? Muito
provavelmente sim porém, temos que nos colocar neste caminho e nos esmerar na tentativa de um
dia alcançá-lo.

Como demonstra claramente este trabalho, as apresentações do problema a nível mundial são
entendidas e enfrentadas de múltiplas formas, guardando intima relação com a realidade de cada
local. O presente estudo inicialmente direcionado ao panorama das doenças infectocontagiosas, teve
no seu transcorrer uma mudança de rumo, voltando-se à assistência global à saúde e desembocando
no importante crescimento das patologias crônicas que passam a ser consideradas de grande
importância no contexto atual e futuro das ações estratégicas a serem desenvolvidas.

Apesar destas características, as ações que se observam necessárias estão muito mais ligadas
aos investimentos na rede de profissionais envolvidos no atendimento domiciliar, onde a informação
levada e pulverizada de porta em porta na população assim como os cuidados na atenção primária à
saúde, levam a uma mudança cultural no transcorrer do tempo, regulando já em sua origem o
atendimento aos cidadãos que atualmente buscam as Unidades Básicas de Saúde e serviços
secundários e terciários.

Nosso sistema híbrido, onde o atendimento realizado através de sistema público de saúde tem
que ser auxiliado pelos serviços de saúde suplementares quer por falta de capacidade financeira ou
pela demanda maior do que o sistema pode suportar, certamente terá que buscar uma solução
diferente da que nos esta sendo apresentada.
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A mudança nos critérios de formação do profissional envolvido no atendimento à saúde
assim como no modelo de pagamentos dos serviços passando do atualmente realizado por evento
para pagamento por resolutividade torna-se necessária para que se estabeleça um maior
envolvimento de todos os agentes com o resultado final do trabalho desenvolvido.

O tema certamente não se esgota aqui pois as mudanças na saúde da população nem sempre
ocorrem de maneira totalmente previsíveis, mas são apresentadas propostas exequíveis a serem
analisadas e colocadas em prática pelos envolvidos com a saúde em nosso município.

Rubens Martins Júnior

Médico formado pela Fundação Universidade Estadual de Londrina, com especialização em Endocrinologia e

Medicina Nuclear na Universidade de São Paulo. Vice- Presidente da Associação Médica de Londrina, Diretor e

membro do Conselho Gestor do Hospital do Câncer de Londrina e Conselheiro Técnico da Unimed de Londrina.
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Todos os anos o Fórum Desenvolve Londrina escolhe um dos indicadores para realizar seu
estudo. Assim, seguindo a metodologia que já é aplicada há 7 anos, o indicador escolhido foi o
Coeficiente de Incidências de Doenças Infectocontagiosas, que ao final dos trabalhos deu origem ao
documento “Saúde Pública em Londrina”.

O Fórum sempre procura escolher algum indicador que ainda não tenha sido estudado e que
possa ter grande impacto para comunidade, ou seja, se as soluções forem implementadas poderão
trazer enormes benefícios para a qualidade de vida da população e por conseqüência melhoria no
nível de desenvolvimento econômico e social do município.

Dentro destes parâmetros fomos instigados pela necessidade de estudar um indicador ligado
a área de saúde A escolha deste indicador em especial como ponto de partida para o aprofundamento
do tema se deu porque ele reflete os cuidados que da sociedade deve ter para com o ser humano,
trata-se de um indicativo genérico do ambiente. O que o grupo desejava era ter uma visão sistêmica
do problema, mais do que aprofundar-se sobre a necessidade de investimentos em infra-estrutura
hospitalar e recursos humanos, era avaliar como este problema é encarado como gestão pública,
incluindo as questões de educação, higiene e saneamento básico, que impactam a variação do índice.

Aliás, este foi o segundo critério que pesou para escolha do indicador, observamos uma grande
variação no índice nos últimos 10 anos, por exemplo, temos uma média 200 casos por ano para cada
100.000 habitantes, no entanto este índice já saltou para 1.750, outros anos ficou próximo de 400, em
2009 uma redução significativa para 75 e no último ano 2010 este índice saltou novamente para 485
casos ano para 100.000 habitantes. Fazendo uma conta simples, Londrina com uma população
próxima de 500.000 habitantes foram constatados aproximadamente 2425 casos em 2010.

Obviamente a questões ligadas à dengue são as que mais impactam numericamente este
indicador e que mais mobilizam as discussões sobre o tema, mas a dengue é apenas uma das doenças
infectocontagiosas estudada.

Mais importante ainda é que este indicador também permite avaliar como estão os meios de
prevenção das doenças e principalmente a agilidade em combater ameaças de uma epidemia.

Resumindo, o objetivo do Fórum, como nos anteriores, não é de esgotar o assunto ou de
tratar de exceções, mas oferecer à sociedade sugestões de políticas públicas e de ações concretas
que permitam vencer os desafios do setor de saúde pública em Londrina.
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Considerando a dimensão do problema e as interações entre suas causas, torna-se óbvio que o
Fórum não pretende, neste estudo, reunir todos os dados relevantes. A proposta deste capítulo do
estudo é de selecionar alguns indicadores, obtidos em sua grande maioria nas palestras ministradas
aos membros do Fórum, de forma a se ter uma visão panorâmica, mas não exaustiva, do problema em
Londrina.

A seguir são apresentadas, de forma condensada, informações consideradas importantes para
o entendimento factual do tema, lembrando que, em sua quase totalidade, a fonte desses dados é o
conjunto de palestras cujas apresentações, na integra, estão disponíveis no Portal do Fórum
Desenvolve Londrina.

Incorpora-se neste capítulo do Estudo uma inovação efetuada no Manual de Indicadores de
Desenvolvimento em sua versão de 2012: a inclusão de informações de percepção da realidade
londrinense por parte da população. Considerando a pertinência de alguns desses indicadores de
percepção em relação à temática de Saúde, objeto deste Estudo, foram inseridos neste capítulo dados
rerentes a:

• Dimensão da rede de atendimento à saúde em Londrina;

• Internação por causa e faixa etária em Londrina;

• Óbitos: segundo grupo de causas;

• Causas de mortalidade no mundo;

• Evolução da mortalidade por causas no Brasil;

• Transição demográfica no Paraná.
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R M A SEDE UNICIPAL DE TENDIMENTO À AÚDE E SEU DIMENSIONAMENTO ATUAL
Previsão orçamentária para 2013 - 360 milhões de reais

ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL

O município possui 53 unidades básicas de saúde, distribuídas em 5 regiões:

• Centro – 07 unidades

• Norte – 09 unidades

• Leste – 09 unidades

• Oeste – 07 unidades

• Sul – 08 unidades

• Zona Rural – 14 unidades

Outros serviços de saúde:

• Caps conviver – Centro de atenção psicossocial;

• Caps-AD – Centro de atenção psicossocial para álcool e drogas;

• CAPS-I – Centro de atenção psicossocial para infância e adolescência;

• CEO – Centro de especialidades odontológicas;

• Centrolab – Laboratório municipal de análises clínicas.

Maternidade municipal:

• Policlínica – Especialidades médicas

• Pronto Atendimento Municipal – PAM/PAI

• SAMU 192 – Serviço de atendimento móvel de urgência

• SID – Sistema de internação domiciliar

• Cerest – Centro de referencia em saúde do trabalhador

• Disque Dengue – 0800-400-1893

• CMS – Conselho Municipal de Saúde

• Ouvidoria – SAUTS – Serviço de atendimento ao usuário e ao trabalhador da saúde

Q F S M L :UADRO UNCIONAL DA AÚDE UNICIPAL EM ONDRINA

• .....................TGP - Assistência Técnica Contabilidade 01
• .............................TGP - Assistência Técnica de Gestã 83
• ................TGP - Assistência Técnica de Informática 03
• ................................TSP - Assistência de Enfermagem 728
• ................................TSP - Assistência de Odontologia 146
• .......................TSP - Assistência de Patologia Clínica 05
• ...............................................TSP - Assistência de Saúde 27
• .........TSP - Assistência Técnica de Higiene Dental 31
• ......................TSP - Assistência Técnica de Patologia 13
• ...................TSP - Assistência Técnica de Radiologia 08
TOTAL 2.197 Servidores atuando na Área da Saúde...............................................................................................
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I F E C CID-10, L , 2011NTERNAÇÕES POR AIXA TÁRIA SEGUNDO APÍTULO RESIDENTES EM ONDRINA

1.791
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Ó (C . CID10), L , 2011*BITOS SEGUNDO GRUPOS DE CAUSAS AP RESIDÊNCIA EM ONDRINA

* Dados preliminares sujeitos a alterações.

Fonte: AMS/DEPIS/GIS/Sistema de Informações sobre Mortalidade

Causa (Cap CID10) Frequência %
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C MAUSAS DE ORTALIDADE

Fonte: OMS - Ano 2011

Fonte: OMS - Ano 2011
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Ó (C . CID10), L , 2011*BITOS SEGUNDO GRUPOS DE CAUSAS AP RESIDÊNCIA EM ONDRINA
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TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA NO PARANÁ

Fonte: IDB 2007 - Brasil - Rede Integrada de Informações para a Saúde
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O indicador que escolhido como referência básica inicial para este Estudo foi o Coeficiente de
Incidência de Doenças Infectocontagiosas e sua evolução nos últimos 10 anos (2002 a 2011) aparece
no gráfico abaixo.

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Esse Indicador procura medir a frequência de doenças contagiosas segundo o ano do início dos
sintomas e tem como fontes de dados o Sistema Nacional da Agravos de Notificação (SINAN) e a
Secretaria Municipal de saúde de Londrina.

O Indicador apresenta a incidência de doenças contagiosas em relação à população total do
município, multiplicando-se esse valor por 100.000 de forma a se ter um referencial por cem mil
habitantes.

Fonte: Caderno de Indicadores Fórum - 2011
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Outro indicador disponível no Manual de Indicadores de Desenvolvimento do Fórum
Desenvolve Londrina que também se correlaciona com o tema deste Estudo é o de do Coeficiente de
mortalidade por Doenças Transmissíveis, a seguir apresentado.

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Este indicador busca refletir o número de óbitos causados por doenças transmissíveis, referenciado a

100.000 habitantes. A fonte dos dados é o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e a Secretaria

Municipal de saúde de Londrina.

Tendo em vista que, durante o processo de obtenção das informações que embasam este Estudo ficou

evidente que a pirâmide etária da população é um fator extremamente relevante para o entendimento do

tema, considerou-se importante apresentar a evolução desses dados demográficos da região de Londrina nos

últimos 30 anos(entre 1980 e 2010).

Fonte: Caderno de Indicadores Fórum - 2011
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SOLUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE PÚBLICA

As propostas apresentadas a seguir sintetizam as opiniões dos membros do Forum,
decorrentes dos estudos promovidos ao longo do ano de 2012. Elas estão agrupadas em temas
relacionados à gestão e políticas públicas, educação e comunicação, profissionais que atuam em
saúde, serviços de saúde e sociedade.

1. G PESTÃO ÚBLICA

• Focar ações na atenção primária à saúde e prevenção.

• Implantar uma coordenação dos serviços de saúde, que possibilite encaminhamento e distribuição
de atendimentos, que poderia ser acionado do próprio domicilio do paciente.

• Implantar sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas na área de saúde.

• Desenvolver critérios municipais para incentivar aos médicos (residentes) no atendimento às áreas
de maior carência na cidade.

• Criar estrutura que atue rapidamente em epidemias, melhorando inclusive a eficiência dos Agentes
de Controle de Endemias.

• Criar um centro de zoonoses para monitorar doenças animais transmissíveis.

2. G HESTÃO OSPITALAR

• Utilizar critérios de produtividade/qualidade/conhecimento, nas ações em saúde para qualificar a
gestão e auditar todos os hospitais.

• Capacitar e profissionalizar os gestores hospitalares.

• Implantar processo de atenção e educação continuada para o controle da infecção hospitalar.

• Fortalecer programas como o “Saúde da Família” e atendimento domiciliar.

3. COMUNICAÇÃO

• Intensificar campanhas de divulgação dos serviços públicos de saúde melhor direcionando o acesso
das pessoas às unidades de saúde mais adequadas a seu atendimento.
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• Estimular a população na prevenção de doenças por meio de campanhas, da melhora nos hábito
higiênicos e educação contínua à saúde na mídia, escolas, empresas, etc.

• A prefeitura deve exigir da SANEPAR que faça campanha de conscientização junto aos usuários sobre
qualidade da água, limpeza de caixa d'água, como deve ser a água para consumo humano.

4. P POLÍTICAS ÚBLICAS

• Focar em prevenção incentivando a vacinação de adultos.

• Desenvolver políticas públicas que induzam a preocupação de longo prazo com os resíduos urbanos.

• Formular políticas públicas sobre doenças infecciosas com base em informações de qualidade, caso
da AIDS com diagnósticos acessíveis e rápidos e início de tratamento imediato (em caso positivo).

• Incentivar o parto normal pelo “SUS” pagando por este um valor acima do pago por uma cesariana.

5. R H C PECURSOS UMANOS E APACITAÇÃO ROFISSIONAL

• Melhorar a política de formação e educação dos profissionais de saúde, com base nas demandas da
população e no interesse do sistema público.

• O município deve contar com agentes de saúde ou comunitários suficientes e capacitados para
esclarecer a população sobre doenças transmissíveis e trabalhar no controle de endemias.

• Capacitar os profissionais da rede pública e privada na identificação e comunicação das doenças
infectocontagiosas.

• Preparar os profissionais de saúde para trabalhar com a população idosa, e doenças crônicas.

• Contratar médicos especializados em doenças infectocontagiosas.

6. E SDUCAÇÃO EM AÚDE

• Educar a população sobre a importância dos cuidados sanitários, para evitar e controlar as
transmissões de doenças.

• Desenvolver programas de educação para saúde, para a grade escolar do ensino integral e/ou
contraturno para tratar de saúde/higiene/cuidados básicos.

30



• Criar programas para divulgação das causas/tratamentos/conseqüências das doenças.

• Melhorar a informação principalmente aos grupos e regiões de maior risco.

7. M A SEIO MBIENTE E AÚDE

• Inovar numa gestão integrada de resíduos sólidos, em parcerias com os atores chave da área da
saúde, tratando de forma adequada a coleta e destinação.

• Incentivar a organização de consórcios intermunicipais para solução dos problemas de resíduos
sólidos.

• Adotar as bacias ou micro bacias na gestão ambiental e no controle de poluição.

• Sinalizar corpos hídricos contaminados.

8. I A INTEGRAÇÃO RTICULAÇÃO NTERINSTITUCIONAL

• A política pública de saúde exige a integração dos poderes públicos e sociedade numa gestão
compartilhada (Governança em Saúde), para ter uma rede integrada de assistência à saúde visando,
sobretudo a prevenção de doenças.

• Tratar a questão dos resíduos de maneira integrada rigorosamente usando tecnologia, inovação e
logística, resolvendo a ameaça à saúde humana e ambiental.

9. R PESPONSABILIDADE ROFISSIONAL

• Campanha de orientação aos profissionais da rede privada sobre necessidade de identificar e
notificar doenças contagiosas.

• Criar um sistema/mecanismo que incentive médicos e demais profissionais de saúde a registrarem
os casos de doenças infectocontagiosas, com rigor estatístico.

• Criar mecanismo/rotinas que faça com que profissionais de saúde preencham os documentos de
notificação, bem como facilite a fiscalização sobre o setor privado; visando aprimorar as políticas para
o setor.

• “Conhecer para agir”.
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10. T IECNOLOGIA DA NFORMAÇÃO

• Incentivar a adoção de um sistema informatizado para monitoramento de pacientes de forma
integrada, por exemplo, para lembrar o cidadão do dia de suas vacinas, com “mensagem automática
no celular”.

• Estabelecer parcerias para implantação de sistema de gerenciamento da saúde “IBM; MICROSOFT;
APL; Sercomtel”.

• Implantar sistema integrado de gerenciamento do sistema de saúde com acompanhamento do
cidadão (via internet).

11. D EADOS STATÍSTICOS

• Criar mecanismos para que notificações de doenças sejam obrigatórias e gerenciadas de forma
sistêmica.

• Adotar indicadores de qualidade na saúde que permitam à gestão promover análises e aferição das
ações.

• Implantar sistema integrado e abrangente de identificação, notificação e análise de doenças
(disponibilizando-o em toda a rede).

12. S BANEAMENTO ÁSICO

• Ampliar a rede para 100% da população para que a água seja levada com qualidade a todas as áreas,
focando as mais pobres onde o risco é maior (assim como a coleta e o tratamento de esgoto).

• Adotar políticas e ações públicas para eliminar problemas de saneamento básico em fundos de vale.

• Município deve implantar processo de acompanhamento da qualidade da água/esgoto.

13. SOCIEDADE

• A sociedade organizada deve cobrar melhores políticas públicas para tratamento dos resíduos
urbanos.

• A sociedade, a prefeitura e a Câmara Municipal devem cobrar um planejamento, por parte da
companhia de saneamento, em relação ao esgoto na cidade, visando a cobertura de 100 % das
habitações.
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• As organizações e entidades da sociedade precisam apoiar as famílias no combate ao uso de drogas.

• Desenvolver estratégias com a sociedade, mecanismos para vacinar (imunizar) população adulta
ampliando a atual cobertura.

• Aproveitar as academias ao ar livre para atividades físicas acompanhadas por profissionais da área.

• Oportunizar as atividades de lazer, físicas e sociais para idosos.

14. A DTENDIMENTO OMICILIAR

• Reativar o programa “médico de família” tornando-o mais pró-ativo, tanto na prevenção quanto no
atendimento, com serviço médico domiciliar, principalmente na periferia, possibilitaria ampliar o
atendimento SID (Sistema Internação Domiciliar).

• Tornar mais afetiva a medicina, recuperar o médico da família, o clinico geral; algo perdido com as
grandes especializações.

• Levantar os usuários freqüentes dos postos de saúde e classificar aqueles que poderiam ser
atendidos nos domicílios numa freqüência regular (doentes crônicos).

• Fortalecimento do programa saúde da família e o atendimento domiciliar.
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Os problemas apresentados a seguir sintetizam as opiniões dos membros do Fórum,
decorrentes dos estudos promovidos ao longo do ano de 2012. Eles estão agrupados em temas
relacionados à gestão e políticas públicas, educação e comunicação, profissionais que atuam em
saúde, saneamento, serviços de saúde e sociedade.

1. G P / HESTÃO ÚBLICA OSPITALAR

• Ineficácia no gasto de recursos públicos em saúde, o exemplo é o tratamento hospitalar de pacientes
que poderiam ser tratados fora dos hospitais.

• A falta de monitoramento eficaz das doenças infectocontagiosas faz com que o sistema de saúde não
consiga vacinar a população adulta, caso da Hepatite B.

• Demora na identificação e no combate aos focos de doenças; as endêmicas, por exemplo, tem sido
tratadas de modo isolado dos focos causadores.

• Descumprimento da lei que obriga a existência de órgãos reguladores.

• Falta de abordagem sistêmica nas ações de saúde (alimentação, lazer, meio ambiente, educação...).

• Inexistência ou redução do serviço de atendimento domiciliar aumenta ocupação de leitos
hospitalares.

2. COMUNICAÇÃO

• Ausência de um serviço de esclarecimento à população quanto aos serviços de saúde existentes em
cada unidade de saúde e análise de risco dos pacientes.

• Poucas campanhas preventivas para alertar a população sobre possibilidades de contaminação por
doenças infectocontagiosas.

3. P POLÍTICAS ÚBLICAS

• Insuficiência de recursos financeiros aplicados diretamente em ações e serviços de saúde.

• Falta de políticas adequadas na saúde pública, por exemplo, para o atendimento domiciliar.
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4. PREVENÇÃO

• Falta um trabalho preventivo junto à população o que eleva o número de atendimentos em UBS,
hospitais; consumindo maior volume gastos públicos.

• A política de vacinação, que evitaria muitas doenças, é falha, doenças infectocontagiosas de “fácil”
combate são subestimadas e sem prevenção voltam a incidir (notadamente nos adultos).

• Pouca ênfase na vigilância epidemiológica (privilegia-se a assistência).

• Falhas nos processos de gestão aumentam os casos de infecção hospitalar.

5. R HECURSOS UMANOS

• Deficiência de estrutura permanente e profissional para a atuação na prevenção as doenças.

• Problemas na identificação e informação das doenças por parte dos médicos que atuam fora da rede
pública.

• Formação universitária voltada para o mercado e não aos interesses e necessidades da saúde pública
(mais clínicos gerais).

6. I ENFRA STRUTURA

• Faltam centros especializados de atendimento a doenças infecto contagiosas.

• Falta centro de controle de zoonoses.

• Estruturas deficientes no tratamento de doenças crônicas.

7. E SDUCAÇÃO PARA A AÚDE

• Doenças contagiosas têm maior incidência na população com menos acesso à educação.

• Falta de conhecimentos básicos de saúde (higiene, prevenção), por parte da população.

• Carência de informação sobre a qualidade das águas,
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8. M AEIO MBIENTE

• A incorreta gestão dos resíduos urbanos, sem planejamento, traz problemas para o meio ambiente e
conseqüências para a saúde.

• Ação do homem na natureza causa desequilíbrio ambiental e aumenta o risco de transmissão de
doenças.

• Contaminação da água por poluição de agrotóxico nos rios e percolação para os lençóis freáticos.

• A falta de limpeza dos fundos de vale favorece a proliferação de vetores de doenças.

9. I / ANTEGRAÇÃO RTICULAÇÃO

• Falta de planejamento integrado do sistema de saúde de Londrina (hospitais, postos, profissionais
etc.) e de foco aos setores público e privado.

• Falta integração entre órgãos da rede de saúde (município/ estado/ união).

• Faltam parcerias estratégicas com universidades, rede privada de saúde, empresas e comércio.

• Falta um sistema informatizado que permita integrar e gerenciar toda a agenda das UBS, UPA, SMS.

• O enfrentamento dos eventos e doenças não é devidamente articulado, ocasionando agravamento
de doenças evitáveis.

10. D EADOS STATÍSTICOS

• Profissionais de saúde (setor privado) não preenchem ou preenchem incorretamente os
documentos de notificação de doenças o que dificulta o estabelecimento de estratégias, para
imediata ação.

• As informações estatísticas sobre as doenças infecciosas são precárias, pouco confiáveis,
especialmente pela falta de informação do corpo clínico.

• Falta de informação potencializa o contágio de doenças transmissíveis.
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11. S BANEAMENTO ÁSICO

• A água é um elemento de grande importância para a saúde humana, falta maior controle de
qualidade, sobretudo nas áreas mais pobres.

• Persistência de áreas com inexistência de saneamento básico, caso dos distritos e favelas (esgoto).

12. CULTURA

• Os postos de saúde são muito demandados por pessoas que “não necessitam” de atendimento.

• Negligência da população em relação à vacinação, notadamente na vacinação de adultos.

• Demora na procura do diagnóstico por medo de exposição pública.

• Falta qualidade (otimização) na gestão do encaminhamento de pacientes, que vão aos serviços
diretamente (sem ambulância).

13. S / MOCIEDADE UDANÇA DE PERFIL

• Aumento de doenças crônicas e o conseqüente aumento de custos do sistema de saúde (por
envelhecimento da população).

• Falta aplicação do estatuto do idoso como política pública para atendimento à saúde na terceira
idade.

• Algumas epidemias se alastram em função da desestruturação familiar (crack, AIDS, etc.).

• Trânsito caótico é potencializador de acidentes.
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P P SROVOCAÇÕES ROPOSITIVAS SOBRE O ISTEMA
(R S )EDE DE AÚDE

O filme (documentário) SICK-O, do cineasta Michael Moore, que enfoca não no aspecto
biológico, mas social e ético, as contradições entre um sistema privado de saúde e um público (mais
socializado) como qualquer arte, trabalha com a potencialização do limite da emoção humana,
porém, extraídos os excessos, trás no seu bojo a reflexão sobre o melhor sistema de atendimento à
saúde.

Sistemas públicos, por fundações (organizações não governamentais) privados ou derivativos
destes sistemas, funcionam em várias comunidades e países ao redor do mundo. Nos parece óbvio
que a melhor solução a se adotar em determinado período de nossa história depende de fatores
culturais, sociais, econômicos, políticos e ambientais, entre outros.

Por outro lado, a nossa própria constituição federal nos remete a uma visão de futuro (uma
meta), aonde o nosso sistema único de saúde (SUS) tende a conferir um peso cada vez maior
pendendo para soluções publicas e da ação do terceiro setor, para que, enfim, possamos cumprir:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado”.

O renomado Han Sharan (consultor de gestão), nos ensina que “inovar” é buscar a melhor
solução para o problema que se apresenta, dentro das condições sócio econômicas e culturais da
época, e nos ensina:

“Se eu tenho um dólar por habitante para a saúde da comunidade,

qual a melhor solução dentro deste quadro?”

O processo mais inovador é o que conseguir a melhor solução dentro do quadro existente.

A busca de soluções inovadoras requer uma visão holística, que parte do foco em nossa
comunidade e se amplia à nossa região, Estado, país e mundo, para ampliarmos o leque de nosso
conhecimento, ferramenta precisa das melhores análises e conclusões.

O atendimento à saúde tem na sua essência, o mesmo diagnostico dentro das características
de necessidades que são ilimitadas na perspectiva do ser humano (ou seja, jamais será satisfeita).

O caminho que se apresenta mais viável, é a busca do melhor sistema gerencial, e de aplicação
dos recursos disponíveis, e a análise criteriosa dentro do estagio cultural e político de um sistema
universal de atendimento à saúde (conforme preconiza nossa constituição).

Quando falamos em sistema universal de atendimento à saúde, não nos restringimos às
consultas internações, análises clínicas e acompanhamentos de recuperação motora, pós-
intervenção ou psíquica, mas estendida a disponibilidade de todos os equipamentos, procedimentos
........
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e remédios necessários para a boa recuperação do paciente.

O ponto crítico nos parece ser a velocidade da evolução, rumo ao atendimento de saúde cada
vez mais universal e público, em detrimento do privado (versus) o sistema atual ainda com um peso
significativo do atendimento, em mãos da iniciativa privada.

Ao analisar vários modelos ao redor do mundo, há de se notar que os países com melhor
atendimento à saúde optaram por um sistema universal e público. Para citar apenas alguns em regime
de economia capitalista, o inglês, o canadense, o Frances, o japonês, o norte da Itália, em contraponto
ao desastre no atendimento à saúde que é o sistema norte americano.

O sistema brasileiro se apresenta ainda como um híbrido que perpassa parte das vontades e
modelos dos melhores exemplos de sucesso ao redor do mundo.

Portanto, temas como:

Melhora no programa médico do bairro ou da família; Sistema de atendimento domiciliar;
Educação para a prevenção; Melhor qualificação profissional para as necessidades atuais; Falta de
integração entre os diversos agentes; Otimização das estruturas existentes, de pessoal e
equipamentos disponíveis; Má aplicação e desvios de recursos; Melhor qualidade ambiental (sonora,
água, ar, tensão urbana); Sociedade cada vez mais materialista; Procedimentos com filosofia de
atendimento desenvolvida especificamente para pacientes crônicos e terminais; Sistema
constantemente se readequando as mudanças de prioridades de acordo com a mudança do quadro e
diagnostico das doenças mais significativas a cada época; Dados estatísticos, boletins e diagnósticos
confiáveis, abundantes e disseminados em informação à toda rede para melhor planejar e utilizar os
recursos disponíveis; entre outros, vão se somando às constantes provocações que devemos
percorrer em busca de um modelo ideal de atendimento à saúde em nosso país.

O trabalho em rede deve sempre potencializar ao máximo os ativos instalados. Há aqui,
porém, algumas dificuldades constantes.

1. A mudança de perfil no atendimento da rede em função da mudança quantitativa relativa de
doenças agudas, para maior incidência de doenças crônicas (advindas principalmente do
envelhecimento da população);

2. Atendimento médico especial voltado a doentes terminais, ou de colapso eminente, que
encontra muitas vezes barreiras numa cultura passional.

3. As redes públicas, privadas e 3º setor em geral, tem objetivos finais conflitantes
(potencialmente os financeiros).

4. Dificuldade de mudanças e adaptações da rede em novos cenários com agilidade.
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5. Mudanças constantes de objetivos, conforme o mando político do gestor (projetos
inconstantes)

6. Manutenção do sistema permanente de reavaliação da rede e readequação a novos cenários.

7. Mudanças no perfil interno das doenças crônicas ou agudas. Por influência principalmente do
homem na sua vivência em grandes aglomerados urbanos. Exemplo: Quase 30% dos leitos
hospitalares ocupados por acidentados em motos.

8. Prover adaptações residenciais e urbanas para melhor acessibilidade de idosos, fator
importante para redução de quedas, causadoras de traumas significativos e mortes nos
mesmos.

9. A escalada pela demanda por novos exames cada vez se faz mais necessária em detrimento a
análises perceptivas do quadro do paciente, visando o embasamento do diagnóstico. O
problema é que nem sempre essa demanda está ancorada em reais necessidades, mas sim em
fatores mercantilistas.

10. O agravamento de crises políticas, econômicas e sociais, são fatores desfavoráveis ao volume
de atendimento, assim como o esgarçamento dos tecidos sociais pela violência.

11. A proximidade cada vez maior com animais pode tê-los como fonte primária de
desenvolvimento de zoonoses que acometem o homem.
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O sistema único de saúde será tanto mais eficiente quanto melhor aproveitar a rede de saúde
instalada, seja ela pública, privada ou 3º setor.

Sabemos que as epidemias atuais são cada vez menos oriundas de insetos e vírus naturais, e
mais resultado das grandes aglomerações humanas, de ambientes insalubres surgidos da civilização.
Há que se considerar a devastadora “epidemia” das drogas, causada pela deterioração do tecido
social, pela degradação e ausência de valores morais e espirituais no seio das sociedades modernas,
base do comportamento ético e do sentido da vida.

Portanto, aglomerações urbanas caóticas, ambientes degradados social e fisicamente, cultura
higiênica precária, contaminação do solo (por fossas e despejos in natura), associadas a miséria, a
fome, contacto com animais domésticos, vias de transmissão poluídas (como ar, água, esgoto),
materiais radioativos, agrotóxicos, criação de feridas urbanas (como as favelas), ocupações
insalubres, são os novos cenários que se apresentam para as novas e vindouras gerações.



Que a nossa geração tenha pelo menos a coragem e a dignidade de começar este
enfrentamento.

Tudo isso é da maior importância para obtermos atendimento à saúde de excelente padrão.

“A vida é o bem mais precioso que temos, devendo ser, portanto,

o atendimento à saúde em nossa comunidade, compatível com sua importância.”

Na medicina preventiva vale a pena ressaltar países como o Canadá, que investem
pesadamente na pesquisa de alimentos funcionais, que compatibiliza orientação alimentar com DNA,
desde o início de vida da criança até sua fase adulta, visando uma vida mais saudável e menos sujeita a
doenças crônicas.
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Reflexões sobre prioridades da saúde
Silvio Fernandez

• O envelhecimento da população de termina um novo perfil de ocorrência de doenças, notadamente
o aumento das crônicas e requer uma vigilante, constante e imediata mudança na gestão do
atendimento.

• Homicídios, suicídios, acidentes, drogalização tem uma ocorrência ascendente, já as doenças
infecciosas tem ocorrência descendente nos dias de hoje.

• A tecnologia em sua maioria é força expansiva de gastos na saúde.

• Formação de especialistas visando atender as necessidades da nação, e não uma vontade particular.

• “Formar mais médicos generalistas”.

D R SESAFIOS CONJUNTURAIS E ESTRUTURAIS DA EFORMA ANITÁRIA

01

02

03

O CRESCIMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NO BRASIL:

• 31,3% (59,5 milhões de pessoas) afirmaram ter pelo menos uma doença crônica
• 5,9% declararam ter três ou mais doenças crônicas
Fonte: IBGE (2010)
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Passar de um financiamento público de 3,5%

do PIB (e 46% do Gasto Nacional em Saúde

como gasto público).

Passar de uma política de formação e

educação dos profissionais de saúde

orientada pelo mercado e pelos interesses do

setor privado.

Passar de um modelo de gestão e regulação

públicas burocratizado e ineficiente,

submetido a interesses corporativos e de

prestadores de serviço.

Para financiamento público de 6 a 7% do PIB

(e 70% do Gasto Nacional em Saúde como

gasto público).

Para uma política de formação e educação

dos profissionais de saúde orientada pelas

necessidades da população e interesse do

sistema público.

Para um modelo de gestão e regulação

públicas moderno e eficiente, que premie a

produtividade com qualidade, ordene a

incorporação de tecnologia, favoreça uma

boa governança regional, etc.



C FONSTITUIÇÃO EDERAL

Art. 1º: Fundamentos da República Federativa do Brasil: cidadania e a dignidade da pessoa
humana (dentre outros).

Objetivos (art. 3º): construção de uma sociedade livre, justa e solidária; erradicação da
pobreza e da marginalidade e redução das desigualdades sociais e regionais; e promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
(dentre outros).

A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna (art.170), assim como a
ordem social, que objetiva o bem estar e a justiça sociais (art. 193). Estado do bem estar social.

DIREITO À SAÚDE

• A saúde como pressuposto da dignidade da pessoa humana, concebida como estado completo de
bem estar físico, mental e social (Organização Mundial de Saúde).

• Saúde como direito fundamental social (art. 6º), sendo um direito de todos e dever do estado (art.
196). Gratuidade.

• Universalização do acesso às ações e serviços de saúde, que são considerados de relevância pública
(art. 197). Igualdade e equidade.

• Sistema Único de Saúde (SUS) – Cuja organização ocorre de acordo com as diretrizes da
descentralização, atendimento integral e participação da comunidade (art. 198).

• A CF estabeleceu que as ações e os serviços públicos de saúde, a serem prestados a população,
devem ocorrer por meio do SUS.

• “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,
o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social
e econômica do país” (art. 3º da LOS).

• Controle social: é o entendimento, a participação e a fiscalização da sociedade sobre as ações do
estado, constituindo-se num exemplo de exercício de cidadania.

• A longevidade está mais ligada a serviços básicos que a medicina.
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Direito à saúde
Promotor Paulo Tavares



• Os avanços médicos são supervalorizados em relação ao aumento da expectativa de vida da
população.

• Não adianta ter equipamentos médicos de última geração se os problemas são de ordem social. É
preciso investir em educação e infra-estrutura urbana.

“ Enquanto qualquer do povo, pelo só fato de ser cidadão, não puder receber adequada assistência
em saúde quando dela necessite, o sistema de saúde não terá cumprido o seu papel e o Estado
continuará devedor da Sociedade”. Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos

“O SUS não é um milagre social pronto e acabado, fornecido por supostos experts, mas sim um
processo democrático a ser permanentemente construído. Não sem muitas dificuldades e
antagonismos será possível terminá-lo, até mesmo porque o Brasil tem várias caras”.
Marlon Alberto Weichert

“Que a vocação possa despertar em nós o vício ético permanente, uma perturbante indignação
com a violação dos direitos humanos”. Gilberto Giacóia
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R R L (C , 1.974)ELEMBRANDO O ELATÓRIO ALONDE ANADÁ

Saúde depende de:

• Biologia Humana
• Estilo de Vida
• Organização dos serviços de Saúde
• Ambiente

Conhecimento Antigo da Relação Entre Saúde e Ambiente:

• Citações bíblicas;
• Documentos egípcios e gregos;
• Hipócrates (400AC) - "Ares, águas e lugares" - Ressaltava a importância de se conhecer as
peculiaridades de cada lugar, para se fazer uma correta investigação das doenças.

"A epidemiologia tem sido a disciplina que assume o estudo das relações entre as condições de vida e
a situação de saúde em diferentes grupos das população". P.L. Castellanos, 1994 - O.P.S.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90)

"Conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a
qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever
alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases
firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas
doenças".
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A Clássica Visão do Iceberg em Vigilância Epidemiológica

Apenas uma parcela de casos de determinadas doenças infecciosas chega ao conhecimento
dos serviços de vigilância epidemiológica (ex: dengue, hepatite viral tipo A, cisticercose, ...).

Ainda Sobre as Dificuldades:

• Sub-notificações;
• Notificações tardias;
• Mal preenchimento dos documentos de notificação pelos profissionais de saúde;
• Desconhecimento do correto preenchimento do campo das causas no impresso "declaração de
óbito";
• Causas de internação registradas no SIH/SUS: hipótese diagnóstica principal inicial;
• Desconhecimento de dados do setor privado;
• Poucos profissionais fazendo vigilância epidemiológica (privilegia-se a assistência), levanto à
sobrecarga dos profissionais e a análises fragmentadas.

É necessário:

• Ótima rede de informação para a ação;
• Adequada coleta de dados;

Modificações ambientais, adensamento populacional e migração de animais, falta de
planejamento urbano adequado, descaso com saneamento urbano são alguns fatores de grande
risco para a Londrina do Futuro.

Benefícios adicionais de pacientes acompanhados em casa (Internação Domiciliar):

• Melhor recuperação do paciente quando acompanhado em casa;
• Possibilidade de diminuição na ocorrência de infecção hospitalar pela diminuição no tempo de
internação;
• Maior conforto e humanização no atendimento de doentes terminais;
• Medicina voltada ao atendimento domiciliar de doentes em fase terminal ou processo de evidente
colapso;
• Muito da melhoria da atenção à saúde virá da melhoria na gestão dos processos, da implantação de
projetos de serviços inovadores e na aferição e gestão de indicadores.
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B (I D ):ENEFÍCIOS ADICIONAIS DE PACIENTES ACOMPANHADOS EM CASA NTERNAÇÃO OMICILIAR

• Melhor recuperação do paciente quando acompanhado em casa;

• Possibilidade de diminuição na ocorrência de infecção hospitalar pela diminuição no tempo de internação;

• Maior conforto e humanização no atendimento de doentes terminais;

• Medicina voltada ao atendimento domiciliar de doentes em fase terminal ou processo de evidente colapso;

• Muito da melhoria da atenção à saúde virá da melhoria na gestão dos processos, da implantação de projetos

de serviços inovadores e na aferição e gestão de indicadores de qualidade.

Wilson Liuti Costa
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"Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de
doenças".

Organização Mundial da Saúde

"Hipócritis, chamado o “pai da medicina” e contemporâneo de Sócrates foi o mais afamado professor
de medicina na antiguidade, recomendava a seus alunos que fizessem estudos de filosofia".

"As grandes epidemias nos tempos atuais não são mais causadas pelo contacto do homem com o
ambiente natural, mas sim resultado de seu “viver” no ambiente criado por si mesmo".

Dr. Jan Walter Stegmann

"Melhorar o mundo é melhorar os seres humanos. A compaixão é a compreensão da igualdade de
todos os seres, é o que nos dá força interior. Se só pensarmos em nós mesmos, a nossa mente fica
restrita".

"Podemos nos tornar mais felizes e, da mesma forma, comunidades, países, um mundo melhor".

"A medicina já constatou que quem é mais feliz tem menos problema de saúde. Quando cultivamos a
compaixão, temos mais saúde".

Dalai Lama

"O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro, depois, usa o dinheiro para reconquistá-la
novamente".

Confúcio

"Os sistemas são projetados para entregar exatamente os resultados que eles estão entregando, se
queremos mudar o resultado, precisamos mudar o sistema".

IHI - Open School

"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina".

Cora Coralina

FRASES E PENSAMENTOS
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Algumas observações deste nobre pensador da saúde:
• Reformas sociais, em ambiente democrático são, por natureza, lentas e politicamente custosas.
• Mudanças rápidas são típicas de regimes autoritários.
• A prática sem uma boa teoria é cega.
• A teoria, desvinculada da ação transformadora, é estéril.
• “Plantar carvalhos”? Como, se já se decidiu que somente eucaliptos sobreviverão?
• Plantar tâmaras, para colher frutos daqui a cem anos? Como, se já se decidiu que todos teremos
de plantar abóboras a serem colhidas daqui a seis meses?

Alguns temas chaves observados entre outros não menos importantes em seu livro “Redes de
atenção à saúde”:
• Qualificação da atenção primária da saúde.
• Superação da fragmentação do sistema.
• Avaliação constante da rede.
• Redes de atenção integral à saúde.
• Cuidados com o grau de mercantilização da saúde.
• Modelo de atenção à condição aguda
• Modelo de atenção a condição crônica;
• Gestão clínica;

Informatização do sistema•

D G B A L CEZ PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA MORTALIDADE NOS PAÍSES DO RUPO DA MÉRICA ATINA E ARIBE

Redes de atenção à saúde
Eugênio Vilaça Mendes
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O D WMODELO DE DETERMINAÇÃO SOCIAL DE AHLGREN E HITEHEAD

A (CCM)ATENÇÃO À SAÚDE SEGUNDO O MODELO DE ATENÇÃO CRÔNICA



As interações produtivas entre as pessoas usuárias e a equipe de saúde diferenciam-se das
interações correntes, estabelecidas na atenção às condições crônicas nos sistemas fragmentados, que
tendem a ser frustrantes para ambos os lados que se relacionam na atenção à saúde. Para que as
relações produtivas se instituam entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias, alguns processos de
mudanças devem ser implementados no âmbito dessas relações que implicam transformações
profundas na atenção às condições crônicas.

AS TECNOLOGIAS DE GESTÃO DA CLÍNICA

Os tipos de tecnologias da gestão da clínica

A análise da figura acima permite verificar que há cinco tipos de tecnologias de gestão da
clínica: as diretrizes clínicas, a gestão da condição de saúde, a gestão de caso, a auditoria clínica e a
lista de espera.
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Conjunturalmente, mascara-se o fato mais relevante, o da coetaneidade do SUS com a mais
grave crise do Estado brasileiro – uma crise orgânica do Estado – que desarticulou o aparato estatal e
se manifestou, mais visivelmente, numa crise fiscal que repercutiu, catastroficamente, no
financiamento do SUS, no período crítico de implantação. Ao mesmo tempo, desconhecem-se os
êxitos incontestáveis do novo sistema e se lhe transforma em espaço social privilegiado de
constituição das notícias-espetáculo.

Por tudo isso, há de se analisar o SUS com maior objetividade, entendendo-o como processo
em construção permanente que visa, a médio e longo prazos a uma mudança do paradigma de
atenção à saúde e a uma busca de um sistema de saúde eficaz, eficiente, de qualidade e eqüitativo.

Para tal, é fundamental reconhecer que o desenho constitucional de 1988 é correto e
moderno, mas que carece de condições e tempo para afirmar-se socialmente. E entender que seu
desenvolvimento conseqüente vai depender da formulação estratégica de uma agenda para a saúde a
ser perseguida, tenazmente, com muito esforço e por muitos anos.

O Brasil já não suporta milagres e milagreiros, articuladores de soluções assentadas em
diagnósticos ideológicos ou interessados.
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AS SITUAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE NO MUNDO E NO BRASIL
EUGÊNIO VILAÇA MENDES

As situações das condições de saúde revelam uma importância relativa crescente das
condições crônicas no quadro epidemiológico.

Os principais fatores determinantes do aumento das condições crônicas são as mudanças
demográficas, as mudanças nos padrões de consumo e nos estilos de vida, a urbanização acelerada e
as estratégias mercadológicas.

Em todo o mundo, as taxas de fecundidade diminuem, as populações envelhecem e as
expectativas de vida aumentam. Isso leva ao incremento das condições crônicas pelo aumento dos
riscos de exposição aos problemas crônicos. O que muda em relação aos países é a velocidade com
que esse processo é desenvolvido. Há que se ressaltar que há uma correlação direta entre os
processos de transição demográfica e epidemiológica (CHAIMOVICZ, 1997). A princípio, o declínio da
mortalidade concentra-se seletivamente entre as doenças infecciosas e beneficia os grupos mais
jovens que passam a conviver com fatores de risco associados às doenças crônicas e, à medida que
cresce a população idosa, incrementando a expectativa de vida, as doenças crônicas tornam-se mais
prevalentes.

A modificação dos padrões de consumo repercute nos comportamentos e nos estilos de vida.
Padrões de consumo e de comportamentos não saudáveis vão se impondo e incrementando as
condições crônicas. Dentre eles, destacam-se o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas, o sexo inseguro, a inatividade física, o excesso de peso, a alimentação inadequada e o
estresse social.

Entre 1950 e 1985, a população urbana dos países desenvolvidos duplicou e dos países em
desenvolvimento quadruplicou. Esse fenômeno da urbanização, de um lado, acelerou a transição
demográfica, mas, de outro, pressionou os serviços de saúde, especialmente por parte das
populações pobres que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos. Por isso, menciona-se que
as condições crônicas são doenças da urbanização.

Paralelamente ao processo de urbanização, desenvolveram-se estratégias mercadológicas
eficazes de produtos nocivos à saúde, especialmente aqueles provenientes das indústrias de cigarro,
álcool e alimentos industrializados. As estratégias mercadológicas assentam-se nas privações sociais e
combinam privação social e exposição precoce aos produtos prejudiciais à saúde.

Como resultado da ação concomitante desses fatores determinantes, as condições crônicas
aumentam em ritmo acelerado.
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Em 2005, dos 58 milhões de óbitos por todas as causas ocorridos no mundo, estima-se que 35
milhões (60,3%) ocorreram por doenças crônicas (25 milhões por doenças cardiovasculares e câncer),
o dobro de mortes causadas por doenças infecciosas, incluindo HIV/aids, tuberculose e malária;
desses, 80% aconteceram em países de renda baixa ou média. Nos próximos dez anos, 388 milhões de
pessoas morrerão, no mundo, por doenças crônicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).

Em 1995, havia 135 milhões de portadores de diabetes no mundo, 3/4 dos quais localizados
nos países em desenvolvimento. As projeções indicam que haverá 300 milhões de portadores de
diabetes no ano de 2025 (KING ., 1998). Em relação aos distúrbios mentais há, atualmente, maiset al

de 400 milhões de pessoas portadoras dessas condições no mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE, 2003).

Nos Estados Unidos, a situação epidemiológica é fortemente marcada pelas condições
crônicas: 133 milhões de americanos apresentam, pelo menos, uma doença crônica; as doenças
crônicas são responsáveis por 70% das mortes e representam um terço da carga da doença antes dos
65 anos de idade; os gastos com a atenção às doenças crônicas representam mais de 75% de um total
de 2 trilhões de dólares anuais despendidos em saúde; as doenças crônicas são responsáveis por 1/3
dos anos potenciais de vida perdidos na população de menos de 65 anos de idade; os custos diretos e
indiretos do diabetes somam 174 bilhões de dólares anuais, os de artrites 128 bilhões de dólares
anuais, os de doenças cardiovasculares 448 bilhões de dólares anuais e os custos diretos de câncer são
de 89 bilhões de dólares anuais (HEALTH DISPARITIES COLLABORATIVES, 2004; INSTITUTE OF
MEDICINE, 2008).

No Reino Unido, seis em cada dez adultos apresentam uma doença crônica que exige cuidados
de longa duração e que não pode ser curada. Essas pessoas, frequentemente, apresentam mais de
uma doença crônica, o que torna a atenção mais complexa. Além disso, 80% dos atendimentos na
atenção primária à saúde são por doenças crônicas e 2/3 das internações nos hospitais do Reino
Unido são causadas por essas doenças (SINGH e HAM, 2006).

Nos Estados Unidos, cada dia, são diagnosticadas 4.100 pessoas com diabetes e, em
consequência dessa doença, são feitas 230 amputações, 120 pessoas apresentam falência renal e 55
pessoas ficam cegas; situação semelhante pode ser observada na Europa (BENGOA, 2008). Nesse
país, estima-se que, em 2015, 73% dos homens e 68% das mulheres terão sobrepeso; que as mortes
por doenças crônicas crescerão 15%; que as mortes por diabetes aumentarão 44% (SPASOFF, 2011).

As doenças crônicas determinam impactos fortes: apresentam grandes efeitos adversos na
qualidade de vida dos indivíduos, causam mortes prematuras e geram grandes efeitos econômicos
negativos para as famílias, as comunidades e os países.

O custo econômico das condições crônicas é enorme. Isso se dá porque: as pessoas portadoras
das doenças reduzem suas atividades de trabalho e perdem emprego; os prestadores de serviços
gastam cada vez mais com os custos crescentes dessas doenças; os gestores de saúde sentem-se
.........
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desconfortáveis com os pobres resultados em relação ao manejo dessas condições; e a sociedade em
geral apresenta enorme perda de produtividade e de qualidade de vida impostas por essas condições.

Há muitos estudos que dimensionam o custo econômico das condições crônicas em diferentes
países. Coeficientes de prevalência de HIV/aids de 10 a 15%, que são bastante comuns atualmente,
podem se traduzir numa redução na taxa de crescimento do PIB de até 1% ao ano; aper capita

tuberculose produz encargos econômicos equivalentes a US$ 12 bilhões por ano; os custos do
tratamento da asma em Cingapura constituem 1,3% dos custos totais da saúde nesse país; a perda de
produtividade por doenças cardíacas nos Estados Unidos está estimada em US$ 6,45 bilhões por ano;
o custo do diabetes é de, aproximadamente, US$ 2,2 bilhões por ano, na Índia; o custo anual estimado
de HIV/aids chega a 1% do PIB na Índia; as despesas médicas com hipertensão nos Estados Unidos
foram, em 1998, de US$ 108,8 bilhões, o que representou 12,6% do gasto sanitário do país
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). No período de 2005 a 2015, as perdas econômicas da
China, decorrentes de mortes prematuras causadas por doenças cardiovasculares e diabetes serão
de, aproximadamente, 558 bilhões de dólares; na Rússia, devem atingir 300 bilhões de dólares
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).

As relações entre condições crônicas e pobreza estão bem estabelecidas e compõem um
círculo vicioso. De um lado, a pobreza favorece o aparecimento das doenças crônicas; de outro, as
condições crônicas aprofundam a pobreza.

Essa ameaça das doenças crônicas está aumentando. As mortes causadas por doenças
transmissíveis, por condições maternas e perinatais e por deficiências nutricionais, combinadas,
devem diminuir 3% nos próximos 10 anos. Estima-se que, no mesmo período, os óbitos devidos às
doenças crônicas devem aumentar em 17%. Isso significa que da estimativa de 64 milhões de óbitos,
no mundo, em 2015, 41 milhões (64,0%) serão por alguma doença crônica (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2005).

Por tudo isso, um importante epidemiologista afirma que as doenças crônicas constituem um
problema considerável que tenderá a ser maior no futuro e que constituem a epidemia real (SPASOFF,
2011).

A situação das condições de saúde no Brasil não é muito diferente, ainda que singular,
conforme se pode analisar através das mudanças das situações demográfica e epidemiológica.

No Brasil, a transição demográfica é muito acelerada. Como se observa no Gráfico 1, o
efeito combinado de redução dos níveis de fecundidade e de mortalidade resulta numa
transformação da pirâmide etária da população. O formato triangular, com base alargada, do início
dos anos 2000, irá ceder lugar, em 2030, a uma pirâmide com parte superior mais larga, típica de
sociedades envelhecidas.
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AS DIFERENÇAS ENTRE AS CONDIÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS

P , 2005 2030.IRÂMIDES ETÁRIAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ANOS E
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O (CICC)MODELO DOS CUIDADOS INOVADORES PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS

Um modelo importante que representa uma expansão do modelo de atenção crônica é o
modelo dos cuidados inovadores para condições crônicas, representado na Figura 10. Ele foi proposto
pela Organização Mundial da Saúde (2003) e aplicado em vários países, muitos deles países em
desenvolvimento.
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Algumas considerações sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS)

Eugênio Vilaça Mendes

Se não bastasse essa transgressão democrática, a grave crise do Estado brasileiro, que
deteriorou as estruturas estatais, teria desorganizado os dois subsistemas.

A crise da Previdência Social fez com que, em anos recentes, todos os recursos arrecadados
mediante a contribuição sobre folha de salário fossem destinados, exclusivamente, ao pagamento de
benefícios, não sobrando recursos para a saúde. Mantida a atenção médica previdenciária de onde
sairiam os recursos para custeála? Isso sem discutir a brutal ineficiência alocativa dos recursos gastos
em atenção médica, objetivo único da medicina previdenciária.

De outro lado, esse cenário significaria um sistema estatal para os pobres exercitado, com alto
grau de centralização, pelos governos federal e estaduais, com participação residual dos municípios.
Esse desenho institucional, se tivesse permanecido, seria desastroso, tendo em vista a extrema
desorganização, para a prestação de serviços públicos, dos organismos federais e estaduais. Além de
deteriorados em sua capacidade de ofertar serviços, tais instâncias reduziram, no período de
existência do SUS, os recursos que investiam em saúde. Basta mencionar, como exemplo
paradigmático, a profunda crise de identidade vivida pelas Secretarias Estaduais de Saúde que,
mesmo desvencilhando-se da prestação dos serviços básicos de saúde, repassados aos municípios,
não encontram sua governança.

Como conseqüência, os sistemas locais de saúde que explodiram no país, como fruto do
processo de municipalização, não teriam existido, nem os municípios teriam incrementado, como
fizeram, seus gastos em saúde.

Esse colchão social criado pelo SUS, nas municipalidades, constituiu, indiscutivelmente,
mecanismo atenuador da grave crise sanitária no Brasil. Ele não teria existido no cenário de
inexistência do SUS.

Quem ganhou com o SUS?

O Sistema Único de Saúde instituiu-se com base no princípio da universalidade. Por meio dele,
incorporaram-se como cidadãos da saúde, possuidores de direitos a serem garantidos pelo Estado, a
partir da criação do SUS, 60 milhões de brasileiros, até então submetidos a uma atenção estatal de
medicina simplificada ou à filantropia.

Ainda que se deva reconhecer o caráter peculiar da universalização da saúde no Brasil – a
“universalização excludente” – que se fez junto com a queda na qualidade média da atenção médico-
hospitalar, é inegável que para os milhões de despossuídos que adquiriram direitos e livraram-se da
indigência, os ganhos, tanto do ponto de vista dos serviços, quanto da perspectiva psicossocial, são
.....
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inegáveis. Bastaria perguntar a um cidadão, integrado pelo SUS, se gostaria de voltar à condição de
recorrer, como indigente, aos serviços dos hospitais filantrópicos.

A contradição está em que esses brasileiros que ganharam com o SUS não estão socialmente
organizados e são destituídos de voz política. Em outros termos, os ganhadores do SUS são maioria
silenciosa que conta pouco no jogo político e na Alcançaram, com o SUS, cidadania na saúde, mas
permanecem subcidadãos políticos.

Enfim, os ganhadores não contam porque ninguém lhes ausculta, ninguém lhes dá ouvido.
De tanto repetir-se, é já truísmo dizer-se que o SUS é uma idéia generosa, mas que não se materializou
na prática social. Daí, ser comum a expressão “o SUS não aconteceu”, encontrada mesmo entre os
defensores da Reforma Sanitária.

Pior, ainda, é constatar que, com muita freqüência, a proposta do SUS é identificada, neste
momento, como causa principal da crise da saúde no Brasil.
Boa parte dessa crítica está sustentada por grupos de interesses que pretendem pluralizar o sistema
único mediante eliminação da universalidade, restringindo-o a populações não-integradas
economicamente, um medicaid à brasileira, ou mesmo substituí-lo por um sistema alternativo
baseado na racionalidade do mercado.

Contudo, é forçoso reconhecer que há, também, uma percepção fenomênica do denominado
“caos da saúde”, por grandes contingentes populacionais, seja por experiências vivenciadas, seja
pelas reverberações dos problemas da assistência médico-hospitalar na mídia, que levam a um
crescente questionamento do SUS.

Está, assim, preparado o terreno para a condenação definitiva do SUS e para propostas
miraculosas, bem ao gosto nacional, que levem a mudanças jurídico/legais, que deveriam criar outro
modelo sanitário.

Simploriamente, pretende-se superar a questão da crise da saúde – que envolve graves
problemas estruturais e conjunturais – por meio de mudanças na legislação constitucional e
infraconstitucional.

Esse perigoso senso comum que se vai conformando é falacioso e assenta-se no
desconhecimento de que a crise da saúde tem caráter universal que deriva do esgotamento do
paradigma de atenção médica, e que se manifesta, também, no Brasil.

Dessa forma, as aparentes soluções apresentadas – todas referenciadas pelo modelo médico
esgotado – ao desconhecerem esse componente estrutural da crise, mais aprofundarão que
resolverão o problema.

Demais, toma-se o SUS como evento discreto, criado pela Constituição de 1988, negando-lhe a
característica de um processo social que, apenas, tem, no tempo constituinte, um momento de
consolidação jurídica, mas que continua sendo construído no cotidiano da prática social.
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“Os sistemas de saúde predominantes em todo mundo estão falhando, pois não estão
conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das condições
crônicas. Quando os problemas de saúde são crônicos, o modelo de atenção às condições agudas não
funciona.”

Esta advertência da OMS está na base de crise contemporânea dos sistemas de atenção à
saúde, no Brasil e no mundo.

Para superá-la são necessárias mudanças profundas que convocam a implantação de sistemas
integrados, coordenados pela APS (atenção primária à saúde): As redes de atenção à saúde. Esta é a
tese central deste livro que se sustenta em robustas evidências científicas.

Ao cumprir 12 anos de existência, o Programa Mãe Curitibana, constitui, sem dúvida, uma
experiência bem-sucedida e sustentada de atenção materno-infantil organizada na perspectiva de
Rede de Atenção à Saúde.

As razões para esse sucesso são devidos a variáveis contextuais, externas ao programa, e a
variáveis internas ao programa.

As variáveis contextuais que podem influir nos resultados do PMC foram analisadas por um
trabalho avaliativo rigoroso sobre o Sistema Municipal de Saúde de Curitiba, realizado pelo Banco
Mundial. Elas criam um ambiente favorável para o desenvolvimento das políticas públicas de saúde no
município. Dentre as variáveis contextuais estão uma gestão competente da cidade, uma política de
saúde que funciona, uma cultura de desempenho, uma capacidade para mitigar os problemas das
relações entre o principal e o agente, uma habilidade para gerenciar a complexidade e uma propensão
para mudanças contínuas (World Bank, 2006).

Esses fatores contextuais explicam, em parte, o sucesso das políticas públicas de saúde de
Curitiba, em geral, e do PMC, em particular.

As variáveis de contexto facilitam, mas não determinam o sucesso do PMC. Como se observou,
as variáveis internas foram fundamentais nos resultados do programa. A variável interna fundamental
é a organização do PMC como uma RAS, superando a (des)organização dos sistemas fragmentados.
Isso explica porque o PMC se destaca em relação a outros programas da Secretaria Municipal de
Saúde de Curitiba, mesmo reconhecendo que, em geral, os programas de saúde pública do município
apresentam bons desempenhos. É que o grau de integração do PMC ainda não foi alcançado pelos
outros programas.
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A concepção de rede do PMC é sólida, tanto nos aspectos conceituais quanto operacionais. Há
uma robusta infraestrutura de APS que permite que os cuidados primários funcionem com três
funções essenciais de uma RAS: atender mais de 85% dos problemas, ser o centro de comunicação e
responsabilizar-se pela população adscrita.

Os pontos de atenção secundários e terciários são organizados segundo os critérios de
regionalização, escala e densidade tecnológica em função dos riscos. Os sistemas de apoio (apoio
diagnóstico e assistência farmacêutica) estruturam-se transversalmente ao PMC. Os sistemas
logísticos (cartão qualidade SUS e sistemas de acesso regulado à atenção), também transversais ao
PMC, garantem a racionalidade dos fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em toda
a rede. O modelo de atenção à saúde suporta uma atenção integral sobre populações e
subpopulações estratificadas por riscos e utiliza as tecnologias de gestão da clínica, construídas a
partir de protocolos assistenciais baseados em evidência, no manejo das condições de saúde
estabelecidas.

Bons processos levaram a bons resultados. A meta mobilizadora de um coeficiente de
mortalidade infantil de um dígito por mil nascidos vivos foi alcançada no ano de 2008, chegando, em
2009, a 8,97 óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos. Essa comemoração é fundamental,
mas não deve obscurecer o fato de que a maior parte das mortes continua sendo por causas evitáveis.

É possível continuar avançando? Essa questão foi feita na avaliação do Banco Mundial sobre o
Sistema Municipal de Saúde de Curitiba quando se questionou sobre o que acontecerá com a
satisfação de trabalho e desempenho se a taxa de expansão ou inovação do sistema diminuírem?
(SHEPHERD e WENCESLAU, 2006).

A resposta pode estar numa manifestação do Prefeito Municipal de Curitiba e criador do PMC:
“São traços marcantes da gestão da saúde em Curitiba: a ousadia de enfrentar problemas criando

novas respostas, o investimento contínuo reforçando caminhos considerados pertinentes e a coragem

de rever-se, repensando os possíveis erros de trajetória” (Ducci, 2001).

A experiência do PMC indica que os fundamentos teóricos e conceituais das RASs, assim como
na experiência internacional, serão úteis para a organização dos programas do SUS. Além disso,
comprova que, apesar dos baixos recursos que o SUS dispõe, pode-se fazer muito mais desde que se
transforme, com profundidade, o modo de estruturação do sistema de atenção à saúde.

Fazer mais do mesmo não é a solução. A solução está em fazer diferente e os caminhos, como o caso
do PMC atesta, são as Redes de Atenção à Saúde.
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Criado em 2005, o FÓRUM PERMANENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA - FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA, é o resultado
da união de entidades e cidadãos com o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções
comunitárias, refletindo a crença compartilhada na importância da participação da população para
edificar uma sociedade mais justa e humana.

O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne
cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto.

Sua estratégia é estimular a participação da população do município na discussão e solução
dos problemas da comunidade, sempre buscando um ambiente de parceria e cooperação. Isto é feito
de forma sistemática para melhorar as condições que proporcionam a dinamização do
desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia o Fórum Desenvolve Londrina se utiliza de dois mecanismos:

A) Publicação e distribuição anual do queManual de Indicadores de Desenvolvimento
apresenta os principais indicadores de desenvolvimento do município de Londrina de diversas
áreas, comparando o seu desempenho nos últimos 10. Estes indicadores são coletados de
fontes secundárias, e neste ano de 2012 pela primeira vez serão pesquisados indicadores de
percepção junto a população de Londrina sobre vários aspectos que influenciam o seu
desenvolvimento do município.

B) Realização anual do , que é fruto da escolha de um tema ou indicador,Estudo dos Indicadores
sobre o qual o conhecimento é aprofundado e suas características, limitações e
potencialidades sejam compreendidas por todos os participantes.

Ao final, esse trabalho dá origem a um documento, que junto com o Manual de Indicadores de
Desenvolvimento, é distribuído e divulgado para toda sociedade civil organizada e para o setor
público, tornando o problema e também as possíveis soluções conhecidas de todos.

O Estudo constitui-se em um importante instrumento de planejamento para Londrina,
disseminando o conhecimento sobre os problemas para uma parcela significativa da população,
incentivando o debate sobre as possíveis soluções e gerando o impulso necessário no sentido de se
superar os entraves ao desenvolvimento. Essa iniciativa, portanto, é uma das mais importantes
contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade.
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O QUE É O FÓRUM



A F L 2034VISÃO DE FUTURO CRIADA PELO ÓRUM PARA ONDRINA EM

“Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.”

Q F :UAL É O PAPEL DO ÓRUM

�� Prospectar o futuro.

�� Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo.

�� Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento.

�� Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade.

�� Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e
região.

�� Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de
desenvolvimento sustentável.

�� Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações.

�� Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.
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RESULTADOS DO FÓRUM

O trabalho do Fórum consiste em estimular a do município naparticipação da população
discussão e solução dos problemas da comunidade, através de um ambiente de parceria e
cooperação sistemática, melhorar desenvolvimento econômico, de forma para nossas condições de
e social.

Este trabalho é feito de duas formas: através do monitoramento e publicando o Manual dos
Indicadores e realizando o Estudo dos Indicadores.

Neste sentido, não se trata de uma nova entidade criada para realizar ações, mas sim de um
movimento voluntário, que após ouvir vários especialistas e debater entre seus participantes sobre
um determinado indicador propõe soluções para sociedade, cabendo as entidades públicas e
privadas analisarem se as propostas são pertinentes e viáveis para implantação na busca da solução
dos problemas e melhoria do ambiente.

Algumas das soluções apresentadas são inovadoras e inéditas, outras são experiências
aplicadas em outras localidades nacionais e internacionais, e também tem aquelas que já vinham
sendo discutidas ou mesmo implantadas por entidades do próprio município e quando apresentadas
ao Fórum durante as palestras foram incorporadas como uma proposta de solução, isto pelos
resultados já apresentados ou mesmo para ampliar e intensificar sua atuação.

Assim os resultados aqui apresentados não foram implantados pelo Fórum e sim pelas
entidades públicas, principalmente pelo poder público municipal, e entidades privadas, que viram nas
mesmas uma oportunidade de melhorar as condições sociais, econômicas ou ambientais.

Outro aspecto importante de destacar foi à criação de núcleos temáticos que surgiram de
forma espontânea no município para discutir as propostas apresentadas nos estudos e verificar como
estas poderiam ser viabilizadas. Normalmente algumas entidades do Fórum acabam participando
também destes Núcleos, isto de acordo com a sua missão e propósito, facilitando assim o
entendimento do estudo realizado e implantação das ações.

Os Núcleos criados posteriormente aos estudos foram os seguintes:

� �� Mobilidade Urbana
� �� Desenvolvimento Empresarial
� �� Segurança
� �� Turismo
� �� Menores em Conflito com a Lei
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Algumas ações implantadas ou que estão em fase de implantação no município e que fizeram
parte dos estudos publicados são as seguintes:

• Escola em tempo Integral;

• Empreendedorismo na Escola – a metodologia Pedagogia Empreendedora para toda rede
municipal;

• Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;

• ISS Tecnológico;

• Curso de engenharia na cidade Londrina – proposta de criação de cursos na PUC, PITÁGORAS,
UNOPAR, UTFPR, UNIFIL e UEL;

• Revitalização do Centro – início de reforma do calçadão e projeto da Nova Sergipe;

• Implantação de Cursos técnicos na cidade – SENAI e SENAC implantaram vários cursos e com
vários em fase de implantação;

• Arco Norte;

• Parque Tecnológico;

• Campanha Pé na faixa – criação de um grupo liderado pelo Ministério Público que já
implantou a campanha para respeito e utilização da faixa de pedestre;

• Corredor de ônibus – criação em algumas vias;

• Trânsito Legal – campanha de melhoria do trânsito com apoio dos meios de comunicação;

• Ônibus de turismo em Londrina – projeto pronto e aguardando processo licitatório;

• Centro de Convenção – discussão para realização de projeto de viabilidade;

• Fundo Municipal do Turismo – lei de incentivo sendo debatida pela sociedade e poder
público;

• Cartilha de Eventos – proposta de padronização do processo de aprovação de eventos no
município.
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CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Este estudo enfoca o indicador Coeficiente de Incidência de Doenças
Infectocontagiosas selecionado do conjunto de Indicadores de Desenvolvimento organizado
pelo Fórum Desenvolve Londrina no Manual de Indicadores de 2011.

Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de levantamento e publicação de
indicadores, que é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da qualidade de vida
no município.

Este tipo de trabalho tem como pressuposto metodológico o aprofundamento do
conhecimento sobre o tema escolhido, de forma a se conhecer as causas do nível apresentado pelo
indicador e, a partir do conhecimento dessas causas, reunir um conjunto de possíveis soluções que
são propostas ao final do estudo.

A partir da escolha do indicador a ser estudado, seguindo a metodologia de trabalho utilizada
pelo Fórum, foi necessário que todos os seus membros ampliassem o seu conhecimento sobre o tema
e que houvesse no grupo certo nivelamento, possibilitando assim um debate mais consistente que
viabilizasse a contribuição de todos na busca das possíveis soluções para a resolução dos problemas
identificados.

É importante destacar que, dada a salutar heterogeneidade do grupo que constitui o Fórum,
poucos participantes são especialistas no tema representado pelo indicador selecionado. No
entanto, essa grande diversidade de formações e experiências do grupo torna-se uma vantagem no
processo de discussão, pois permite que as mais distintas visões sejam levadas ao debate,
enriquecendo sobremaneira o processo de busca de soluções para o problema levantado.

O processo escolhido para melhorar o nível de conhecimento do grupo sobre o tema foi o da
realização de palestras com pessoas da comunidade e de outros municípios, além de especialistas
que pudessem aportar conhecimento e experiência sobre o assunto.

Os critérios para escolha de um indicador a ser estudado pelo grupo são:

� �� O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de grande impacto para a
comunidade.

� �� O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.

PALESTRAS

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizadas 12 (doze) palestras,
com profissionais ou especialistas envolvidos com o tema Coeficiente de Incidência de Doenças
Infectocontagiosas.



Inicialmente foi feita uma lista com possíveis participantes, sempre tendo em vista a
importância da presença de especialistas no assunto como também de autoridades municipais e
estaduais responsáveis pela gestão desse setor. Por outro lado, não se pretendeu que a lista
organizada fosse muito rígida, havendo sempre a possibilidade de novas indicações por parte dos
membros do Fórum durante o decorrer do processo, na medida em que fosse sentida a necessidade
de se buscar alguma informação especifica ou fosse identificada uma experiência que pudesse servir
de referência ao trabalho.

Também é importante destacar que não existe um número ideal de palestras. O que se
percebeu pelos estudos já realizados pelo Fórum e da experiência de outras cidades que se utilizam da
mesma metodologia, é que, em dado momento, depois de um determinado número de encontros,
70% a 80% das causas e soluções identificadas pelos membros do Fórum passavam a se repetir ao final
das palestras, ou seja, tanto as causas como as soluções dos problemas são as mesmas.

Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum, como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo algumas recomendações.

Postura dos participantes do Fórum: O princípio básico é que as palestras deviam ser uma
oportunidade de busca de conhecimento. Os participantes se comprometeram a não questionar a
opinião do palestrante convidado sobre o assunto, a não ser para a obtenção de esclarecimentos
adicionais. Não ocorreu, portanto, qualquer julgamento ou questionamento por parte dos
integrantes do Fórum sobre atitudes e ações dos palestrantes ou avaliações quanto à qualidade das
ações e atividades realizadas.

Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das palestras e todos entenderam a
importância desses momentos como oportunidade de agregar informações e conhecimento ao
grupo.

Desenvolvimento das Palestras: O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantes
selecionados, mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na
palestra. Junto ao convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do
Município de Londrina, elaborado pelo Fórum, para que os convidados tivessem conhecimento
antecipado do contexto das palestras.

Registro das idéias: ao final de cada palestra os participantes do Fórum anotaram em tarjetas
ou fichas, todas as causas e soluções apontadas pelos palestrantes para o indicador estudado.

Processamento das idéias: Quando terminou o processo de realização de todas as palestras o
grupo analisou se as anotações de causas e soluções, colocadas nos painéis durante o processamento
e discussão das mesmas, seriam de fácil entendimento tanto pelos participantes como pelos futuros
leitores do Estudo, ou seja, a comunidade local e outros possíveis interessados.
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Organizações temáticas das idéias: As idéias que se referiam a um mesmo assunto, dentro do
tema geral do Estudo, foram organizadas em temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos
específicos para facilidade da análise.

Síntese dos problemas e soluções: após todas as idéias estarem agrupadas em tópicos
específicos, os participantes do Fórum fizeram uma síntese de todas estas idéias e no final deram
origem a priorização de problemas e soluções por assunto.

No item Causas e Soluções deste documento são apresentadas de forma organizada as idéias
surgidas durante esse processo, sendo todas disponibilizadas aos interessados no site do Fórum
Desenvolve Londrina (www.forumdesenvolvelondrina.org).

Divulgação do estudo

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de
nada valeria sem o passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores
quanto maior for à divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade que tiver
acesso ao material produzido pelo Fórum.

O Fórum segue um plano de divulgação para este estudo conforme descrito abaixo:

Lançamento do Estudo: Realiza um evento com representantes da sociedade, entidades, ou
seja: igrejas, clubes de serviço, associações, sindicatos, escolas, Prefeitura, Câmara Municipal, etc...

Ciclo de reuniões ou palestras: a serem realizadas nas entidades ou instituições acima
mencionadas para ampliar a divulgação do material.

Distribuição do Material: entregar o material para entidades públicas e privadas, meios de
comunicação, lideranças políticas e empresariais, entre outros, no total são distribuídos
aproximadamente 2.000 cadernos de estudos.

Publicação no site: o estudo é publicado no site ondewww.forumdesenvolvelondrina.org.br

poderá ser obtido por download por todos os interessados. Além deste estudo, todo o material
original produzido e cópias das palestras estarão disponíveis nomes no mesmo site.
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NOME INSTITUIÇÃO

Adelar Antonio Motter

Alexandre Marinho Teixeira

IAPAR

PUC/PR

Antonio Caetano de Paula

Andrea Monclar

AML

ALEA Comunicação

Ary Sudan

Augusto Rodrigo Gozze

Berenice Quinzani Jordão

Carlos Roberto de Souza

FIEP e SINDIMETAL

OAB

UEL

Caixa Econômica Federal

Charles Vezozzo PUC/PR

Priori

APP

Claudio Tedeschi ADETEC

Clóvis Coelho

Damares Tomasin Biazin

Denilson Vieira Novaes

FIEP

UNIFIL

PML

Florindo Dalberto

Fábio Pozza

Emerson Rogério Rodrigues

Gislane Aparecida de Syllos

IAPAR e AEA-LD

Unimed

Observatório Social

SESI

Heverson Feliciano SEBRAE

Jose Henrique Cavichioli

Leandro Henrique Magalhães

SRP

UNIFIL

APL-TI

Luís Claudio Galhardi

Lucio Kamiji

SESI

Luiz Figueira de Mello Consultor de empresas

Luiz Fernado de Almeida Kalinowski Sindicato Rural Patronal de Londrina

Marcus Friedrich Von Borstel APL de TI

Massaru Onishi SINDUSCON

Norman Neumaier EMBRAPA

Paulo Varela Sendin

Rafaela Vieira Martins Martinon

Regiane de O. Andreola Rigon

Rubens Martins Junior

ADETEC

Instituto RPC

OAB

AML

Sergio Garcia Ozorio

Silvana Postiglioni

Sonia Maria Mendes França

Spartaco Puccia Filho

SEBRAE

Instituto RPC

Unopar

APP

Ciliane Carla Sella de Almeida

Claudia Romariz

LISTA DE MEMBROS
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