15.2 Área da Saúde
15.2.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.2.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área da Saúde.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo?
15.2.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.2.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?
Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)
15.2.1 Concordo em partes, por
exemplo, em relação à Saúde
Básica não percebo bom
funcionamento e o gargalo
hoje também pode ser em
relação à falta de medicação
na Farmácia Municipal. Em
relação aos anos anteriores
muita coisa teve uma queda
significativa. Com certeza a
população idosa tem que ter
sua prioridade e o
fortalecimento da atenção
básica.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Não devo discordar de
informações cientificas,
no entanto, insisto que
cada município tem
facilidades e
dificuldades próprias.

15.2.2 1º É melhor prevenir do que
remediar;
2º Informatização do Sistema
de Saúde;
3º Continuidade e
aperfeiçoamento geram
resultados;
4º Programa meu bebe meu
tesouro;
5º Projeto Trevo de Quatro
Folhas;
6º Cartão de Saúde;
7º Fortalecer a interlocução
com a Sociedade Civil.

Todas as experiências
que induzam o cidadão
a correta nutrição e
atividade física farão
parte de um Plano de
Ação com vistas a
menor procura da
assistência médica e a
utilização de
farmacológicos.

15.2.3 1º Fortalecer todos os
programas preventivos de
saúde;
2º Manter o estoque da
Farmácia Municipal de acordo
com a demanda;
3º Repassar aos funcionários
os incentivos oriundos do
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica (PMAQ);
4º Reforma e melhorias dos
postos de saúde para melhor
atendimento (acesso a
cadeirantes);
5º Promover e buscar
parcerias para realizar
mutirões de cirurgias/
6º Contratação de
Neurocirurgião e
Oftalmologista;
7º Ampliar e implementar os
programas de controle de
epidemias e endemias;
8º Melhores condições no
transporte de pacientes;
9º Programa de atendimento
ao destino dos animais de rua.

Promover interesses de
crianças e jovens com
elementos alternativos
levando em conta a
divisão atual de meios
de produção.

15.2.4 Espero que ao finalizar meu
mandato a cidade de
Cataguases ofereça uma
saúde com qualidade e
expectativa de vida para toda
a população.

Maior índice de
recuperação física e
mental e atividades de
excelência

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
- Diagnosticar um Planejamento de prioridades para
prever situações de riscos e atuar intensivamente no
cumprimento deste plano de trabalho com ênfase na
Oncologia, Hemodiálise, Pronto Socorro, Pediatria,
Gestantes e Geriatria;
- Instituir um setor de Regulação, Controle, Auditoria e
Monitoramento e Avaliação, de ações relacionadas às
assistências em saúde (em todos os níveis do sistema
SUS);
- Promover ações de prevenção em saúde pública, de
forma qualitativa, através da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos
bairros;
- Promover investimentos na estrutura física das Unidades
Básicas de Saúde (rede elétrica, hidráulica, mobiliário,
pintura, infiltrações, acesso e acomodação, dentre outros
fatores)
- Intensificar maior assistência em saúde pública nos
distritos rurais e em bairros vulneráveis que possuam altos
índices de insuficiência;
- Investir em ações de Recuperação da Saúde em
atendimentos de média e alta complexidade através de
programação e controle de cada caso, e de acordo com
cada demanda, prevalecendo na contratação dos serviços
profissionais, plantões alcançáveis e transferências via
sistema SUSFÁCIL para o pronto atendimento, de acordo
com cada urgência sem o comprometimento da vida
humana;
- Aperfeiçoar o sistema de abastecimento e distribuição de
medicamentos através da Farmácia Comunitária do SUS,
além do acompanhamento e orientação domiciliar;
- Implantação de um Banco de Leite Humano (Leite
Materno) para suprir as necessidades do município;
- Tutelar os animais de rua ou animais errantes que
circulam em vias públicas, de forma que possa existir uma
parceria com a sociedade. A Secretaria Municipal de
Saúde será responsável pela administração das ações e
também contará com os suportes logísticos de outros
setores operacionais da Prefeitura;
- incentivar as castrações caninas em mutirões, através de
parcerias com a contratações de clínicas veterinárias para
executar este serviço;
- Criação de um Conselho Consultivo para administrar, em
conjunto com a Prefeitura, os animais abandonados e/ou
os que sofrem maus tratos e privações;
- Catalogação de todos os animais residentes em
domicílio, através do corpo de funcionários (Agentes
Comunitários e de Saúde) com a finalidade de
monitoramento dos mesmos;
- Investir em Assistência à Saúde Bucal através das
Unidades de Saúde Básicas (UBS) da Estratégia de
Saúde da Família (ESF);
- Promover ações de prevenção e combate às cáries,
incentivando ações educativas nas escolas podendo criar
programas que permitam fazer diagnósticos clínicos e
acompanhamentos de todo o processo de boas práticas
bucais (escovação, uso do fio dental, limpeza, etc.)
- Ampliar a quantidade de atendimentos e os tipos de
atendimentos no Centro das Especialidades
Odontológicas (CEO);
- Reinstalar a Farmácia Domiciliar nos atendimentos às
pessoas carentes e com vulnerabilidade social que muitas
vezes ficam impedidas de adquirirem alguns tipos de
medicamentos pelo fator de exclusão sócio-financeira;
- Fazer estudo de viabilidade e parcerias com clínicas
terapêuticas para promover assistências aos usuários de
drogas que precisarem de ajuda, estendendo os
acompanhamentos pelo CAPS AD;
- Promover ações educativas e corretivas contra o
tabagismo, contra a dependência química e contra as
doenças sexualmente transmissíveis, criando comitês de
trabalho para a condução de ações de enfrentamento a
estes fatores de riscos;
-Promover grande mobilização social "permanente" no
enfrentamento e combate ao mosquito transmissor das
doenças Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
O diagnóstico apresentado retrata bem a realidade do
município de Cataguases, onde a nossa população
apresenta um expectativa de vida elevada e isto faz
com trabalhemos cada vez mais para ampliar os
serviços ofertados a população. Buscamos ampliar a
cobertura das equipes de saúde da família,
contratualizamos os serviços de urgência/emergência
com o Hospital de Cataguases, para oferecer um
serviço de melhor qualidade e com a retaguarda
hospitalar para nossa população, estamos buscando
ampliar a oferta de serviços próprios de saúde para
atender a grande demanda de exames e
procedimentos solicitados junto a nossa rede.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Sim. Acredito que Cataguases necessita voltar
com atendimento de especialidades médicas na
Policlínica municipal, promover a integração
entre as secretarias de Saúde, Assistência
Social, educação e Esportes a fim de promover
ações que atuem na prevenção. Precisamos
aprimorar o atendimento básico nas UBS dos
bairros objetivando maior tempo e rapidez no
atendimento para desafogar a Rede de
Urgência e Emergência, além de buscar meios
para ampliar a oferta de exames e
medicamentos.

Para isto, a nossa administração buscou apoio junto
aos governos federal e estadual e este apoio esta
começando a dar os seus frutos: conseguimos o imóvel
para implantarmos em nossa Cataguases o Centro de
Oncologia; a construção da UBS que irá atender aos
bairros São Marcos e Santa Clara; a construção de
quatro academias da saúde, oferecendo atividades
físicas à população com o acompanhamento de
profissionais especializados; A Unidade de Pronto
Atendimento – UPA 24hs está praticamente pronta e
irá ampliar o atendimento aos casos de
urgência/emergência, não somente de nossa cidade,
como também dos municípios vizinhos; O Centro
Municipal de Fisioterapia será inaugurado em breve,
ajudando a agilizar uma fila de espera de atendimentos
longa por estes procedimentos; Conseguimos o
convênio para a construção de duas unidades de
farmácia estadual, para que possamos descentralizar a
distribuição de medicamentos no município, evitando
longas filas em nossa única farmácia municipal.
Não gostaria de fazer comparações com o legado
deixado na saúde, pois acredito que contribuíram para
que chegássemos ao ponto que estamos hoje, porém
afirmo que estamos conseguindo com muito empenho,
ampliar os nossos serviços de saúde e com isto, tenho
a certeza de que buscaremos sempre uma saúde mais
digna e eficiente para nossa Cataguases.
O município de Cataguases já possui um sistema de
informação para a saúde o qual estamos expandindo
para todas as nossas unidades de saúde, por tanto
este seria nossa prioridade. 1. Terminar esta
implantação, fazemos parte do consorcio público da
saúde CISU- o qual continuaremos fomentando a
oferta de novos serviços. A Contratualização de
resultados pelas equipes de atenção básica
consideramos muito interessante.

Informatização do Sistema de Saúde

Em nosso plano de Governo prevemos com metas
prioritárias.
1. Ampliação da Cobertura das Equipes de Atenção
Básica.
2. Ampliar oferta de exames.
3 Implementar políticas de práticas esportivas e
acompanhamento pelas equipes de saúde focado na
terceira idade.

1.
Organizar de forma a aprimorar as
políticas de saúde da atenção básica buscando
maior resultado com a promoção e prevenção,
mantendo maior controle dos assistidos dentro
de cada microárea das unidades de saúde,
fazendo as visitas domiciliares pelos agentes de
saúde, enfermeiros e médicos conforme
necessidade.
2.
Ampliar os serviços da atenção
especializada, disponibilizando maior números
de médicos especialistas.
3.
Voltar com programas específicos como
existiam na Gestão 2009/2012 na Policlínica
Municipal.
4.
Garantir atendimento médico em
horários integrais nas Unidades Básicas de
Saúde (ESF).
5.
Buscar parcerias público/privado, a fim
de retomarmos os atendimentos que hoje são
inviáveis sua implantação e manutenção pela
administração pública, como é o caso dos
exames de alta complexidade.
6.
Melhorar a atenção farmacêutica.
7.
Instalação do tratamento de radioterapia
no município.
8.
Ampliação do número de exames e
consultas médicas nos postos de saúde.
9.
Pagamento do Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade na Atenção Básica PMAQAB Municipal
Entre outras

Cobrir em cem por cento o município com a atenção
básica. Realizar setenta por cento de demanda dos
exames laboratoriais em nosso município.

1.
Melhoria da Atenção básica;
2.
Diminuição da taxa de mortalidade por
doenças de tratamento difícil no município,
como as doenças isquêmicas do coração e
cerebrovasculares por exemplo;
3.
Diminuição da taxa de mortalidade por
Câncer;
4.
Melhoria dos programas de prevenção;
5.
Diminuição do atendimento de casos não
urgentes pela rede de urgência e emergência;

