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Introdução
Os governos municipais no Brasil enfrentam, de maneira
generalizada, uma grave crise fiscal, que decorre do cenário
de crise no âmbito nacional e, ainda, de um pacto federativo
que pressiona sobremaneira os poderes locais. Neste
contexto, é de suma importância que sejam adotadas práticas
de gestão que garantam uma maior eficiência, permitindo
às prefeituras gastar menos com a própria máquina e mais
com os cidadãos. Um ambiente como este demanda dos
gestores, ainda, um alto grau de efetividade na implantação
das políticas públicas, deixando pouca margem para o erro
na sua implementação.
Ciente da atual realidade brasileira, o Instituto Teotônio Vilela
lançou neste ano de 2016 uma coleção de materiais para
os candidatos que pleiteiam cargos nas eleições municipais.
São cartilhas que auxiliam os candidatos sobre aspectos
jurídicos das campanhas, mas também com guias para a
construção de planos de governo realistas e factíveis e para
a construção de propostas de políticas sociais.
Prosseguindo com a coleção de materiais para a construção
de candidaturas consistentes, o ITV lança o Caderno de
Ideias. O Caderno de Ideias reúne experiências de referência
nas áreas de Gestão, Saúde, Educação e Segurança já
realizadas e aprovadas. O intuito é de apresentar aos
candidatos práticas de sucesso que podem ser adaptadas à
realidade dos mais diversos municípios brasileiros.
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Caderno de ideias - Saúde
1. Maringá (Paraná) – Cartão de Saúde
O Cartão de Saúde é a odentificação do cidadão ao serviço
de saúde pública do Município de Maringá. Ele pode ser
obtido na Unidade de Saúde mais próxima de residência
do indivíduo ediante comprovante de endereço, RG e CPF
ou Certidão de Nascimento. O cartão permite evitar filas
e propicia maior agilidade aos atendimentos, podendo
ter acesso mais rápido a exames, dados de vacinação e
histórico de atendimentos pela internet. Esse cartão tem uma
integração direta com o Cartão Nacional de Saúde.

2 . Pirapora (Minas Gerais)
– Informatização do Sistema de Saúde
A disponibilização de nova ferramenta informatizada para
o agendamento de exames e consultas e implantação da
Sala de Situação no Sistema de Saúde Pública permitiu a
melhoria nos indicadores de saúde como mortalidade infantil,
hipertensão e câncer de colo de útero. Com a utilização dos
indicadores de saúde para reflexão das práticas e tomada
de decisões houve, ainda, redução do número de pessoas
em filas de pronto-socorro e organização do fluxo de
informação, integração das equipes de gestão, ampliação e
fortalecimento das ações preventivas à saúde.
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O sistema permitiu potencializar o processo de organização
da informação do SUS, aumentando a transparência e
priorizando as emergências.
Antes da implementação desse sistema, a demanda por
consultas era dividida por cotas sem levar em consideração
a gravidade do paciente.
A implementação do sistema permite que os encaminhamentos
solicitados pelos médicos da Atenção Primária à Saúde, no
PSF dos bairros, sejam classificados de acordo com o grau
de prioridade e integrem uma fila única para agendamento.
Espera-se com isso que o paciente com problema de saúde
mais urgente seja atendido primeiro, como já ocorre com
as demais consultas, através da classificação de risco do
protocolo de Manchester.

3. São Paulo (São Paulo) – Remédio
em casa
O Programa Remédio em Casa garante a entrega domiciliar
de medicamentos em quantidades suficientes para o período
de 90 dias para portadores de doenças crônica, garantindo
um acesso mais efetivo aos medicamentos e uma melhor
organização do atendimento contínuo a pacientes crônicos.
O programa é suportado pela utilização de um sistema
informatizado, que permite a atualização de dados de
estoques e pacientes em tempo real pelas unidade de saúde.
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4. Sobral (Ceará) – Projeto Trevo de
Quatro Folhas
O projeto Trevo de Quatro Folhas tem foco na atenção em
quatro momentos da gestante e da criança: pré-natal, parto
e puerpério, nascimento e dois primeiros anos de vida.
O programa funciona a partir da lógica de rede. Com isso,
é possível envolver todos os atores relacionados à atenção
materno-infantil do município tais como profissionais
de saúde, equipes de saúde da família, mães sociais,
madrinhas e padrinhos, creches, escolas, entre outros.
O programa se baseou na estrutura já existente para a
atenção materno-infantil, não sendo necessário investir
muitos recursos novos, limitando-se à contratação da equipe
organizadora e das Mães Sociais.
O programa conta com o apoio das Madrinhas e Padrinhos
Sociais, que são pessoas da sociedade civil que se
solidarizam com o ideal do programa e contribuem com
uma quantia mensal para o apoio à alimentação das
gestantes, nutrizes e crianças com carências nutricionais.
As madrinhas e os padrinhos sociais se mobilizam para
captar outros auxílios básicos, como filtros de água, fogões,
roupas e sapatos. O valor das contribuições mensais é
definido pela própria madrinha ou pelo padrinho.
Todos os recursos captados de pessoas físicas e jurídicas
são depositados no Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente para garantir a restituição no
imposto de renda.
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Com estes recursos o programa adquire e distribui cestas
básicas para as mães e gestantes em risco, além dos kits da
gestante.

5. Tietê (São Paulo) - Modelo de
combate à dengue
Além de intensificar a fiscalização de lotes, calçadas e
residências, a prefeitura emitiu decretos para cobrar multa de
munícipes que permitissem possíveis criadouros do mosquito
em áreas sua responsabilidade. Em abril e maio de 2015,
foi realizada uma série de arrastões contra a Dengue. Essas
ações eram promovidas bairro a bairro, contando com a
colaboração de voluntários, servidores municipais e pessoas
da comunidade. Os voluntários recebiam orientações dos
agentes sobre quais seriam as formas de abordagem nas
visitas de casa em casa e o que deveria ser informado aos
moradores. Nas áreas dos arrastões, os agentes realizaram
a nebulização para eliminação dos mosquitos. A campanha
contemplou ainda outras formas de comunicação – como site
na Internet, redes sociais e vídeos – para divulgar as ações
realizadas pela Prefeitura e conscientizar a população sobre
o problema.

6. Boa Vista (Roraima) – Família que
acolhe
O Programa Família que Acolhe integra os serviços básicos
necessários para mães e filhos, garantindo a marcação e
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o acompanhamento de consultas, exames e procedimentos
médicos. Além disso, o programa facilitou o acesso à
educação, e antes mesmo do nascimento, a criança já tem
sua matrícula efetivada na creche e na pré-escola até os seis
anos de idade. Foi criada também a Universidade do Bebê,
espaço em que mães e gestantes tem acesso a informações
sobre o desenvolvimento das crianças. Há ainda ações de
planejamento familiar, incentivo à leitura e capacitação de
profissionais.

7. Ipatinga (Minas Gerais) – Farmácia
Verde
A Farmácia Verde de Ipatinga é um laboratório de
fitoterapia mantido pela Prefeitura Municipal, em uma
parceria das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente. A
Farmácia Verde funciona junto ao Viveiro Municipal, onde
são realizadas as etapas de produção dos fitoterápicos.
Os medicamentos são distribuídos para as farmácias das
Unidades Básicas de Saúde e da Policlínica.
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8. São Caetano do Sul (São
Paulo) – Tratamento de Idosos
São Caetano do Sul apresenta uma das maiores taxas de
longevidade do país. Para garantir um envelhecimento
com qualidade, a cidade passou a oferecer aos moradores
com mais de 50 anos diversos serviços em quatro Centros
Integrados de Saúde e Educação (CISEs), e promoveu
a implantação da Universidade Aberta para a Terceira
Idade. Nos CISEs estão alocados fisioterapeutas, geriatras,
nutricionistas e enfermeiros. Já a Universidade oferece
aulas ligadas a saúde, lazer, cultura, esporte, arte,
tecnologia, expressão corporal, sociologia, história da arte
e memória. Foi lançado também o Programa “Conviver
Melhor na Quarta Idade”, voltado àqueles que possuem
80 anos ou mais, em um espaço que reúne Naturologia,
curso de Acompanhante de Idosos e a Wiiterapia.

9. Recife (Pernambuco) Integração ensino e serviço:
experiência da territorialização
das instituições de ensino na
Rede SUS
A Secretaria de Saúde do Recife institui um grupo de
trabalho em conjunto com instituições de ensino superior
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– IES, estudantes e trabalhadores para organizar a rede
de saúde como campo de formação profissional. A partir
de critérios estabelecidos, fora delimitados os territórios
de cada IES: proximidade física dos hospitais e serviços
de saúde universitários; manutenção das unidades que
tinham Residência de Medicina de Família e Comunidade
para inserção de outros estudantes. O resultado suplantou
o aspecto da territorialização, possibilitando maior
integração entre os cursos da área de saúde, construção
de uma agenda de pesquisa, participação no processo de
reforma curricular, instituição do Colegiado de Formação e
Educação Permanente, inserção de estudantes das diversas
modalidades de ensino no mesmo serviço, favorecendo a
interdisciplinaridade.

10. Guarujá (São Paulo) – Política
de Assistência a Dependentes
Químicos
Após adesão ao programa federal “Crack é preciso vencer”,
a prefeitura de Guarujá iniciou uma série de ações para
tratamento da questão do crack. O programa “Crack é
preciso vencer” trata a dependência em três eixos, cuidado,
prevenção e superação, e no Guarujá recebeu um tratamento
transversal, reunindo as secretarias de Saúde, Educação,
Desenvolvimento e Assistência Social, Defesa e Convivência
Social e a Advocacia Geral do município. Um dos programas
implantados em conjunto foi o “Consultório na Rua”, que
atende moradores de rua, usuários de álcool e outras drogas
por meio de uma unidade móvel com profissionais das áreas
de psicologia, enfermagem, e dentistas que buscam uma
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