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.	...	.	O contro'e da Dengue e um
exemplo de ação que exige a
integração das diversas gestões

para	 n

	

,	 resultados positivos
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Saúde

A saúde e a agenda metropolitana:
uma reflexão para o futuro
Helvécio Magalhães Júnior

() acúni U!() (li' experiências
vitoriosas nestes quinze anos de
implantação do Sistema único de
Saúde (SUS) permite o delinea-
mento de urna nova agenda para
a gestão do sistema. Vários temas
permanecem atuais, até porque
não completamente equacio-
nados corno, por exemplo, urna
adequada gestão da força de
trabalho e a viabilização do
financiamento exigido dos três
níveis de governo pela
Constituição Federal (Emenda
Constitucional n" 29). Isto para
não falar da necessidade
permanente para a qualificação
da gestão em todos os níveis e do
iva nço real do debate sobre a
promoção à saúde e a interse-
tonalidade, saindo das falas
comuns e das banalidades.

Um dos itens da agenda
contemporânea do SUS, ainda
que não exclusiva da saúde, é a
questão metropolitana. Esta se
faz presente também na questão
ambiental, na- estão de bacias, na
segurança pública, no saneamento,
no transporte público de massa e,
cada vez mais importante, nos
projetos integrados de
desenvolvimento sustentável na
perspectiva da geração de
trabalho digno e renda para as
famílias, especialmente as milha-
res completamente excluídas das
conquistas da sociedade.

Em boa hora, o Partido cios
Trabalhadores sai na frente e por
meio (Ia lrnencla Constitucional
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Unidades do Serviço de Atendimento Médico de Urgência garantem a agilidade da prestação
de serviços de saúde pelo Município de Belo Horizonte

n 6512004 propõe a reforrnulação
estruturante da Assembléia
Metropolitana. A emenda de
autoria dos deputados petistas
Roberto Carvalho e Chico Simões
determina ousada revisão na
forma de se olhar e pensar a região
metropolitana de Belo Horizonte.

E por que esta agenda para a
saúde? A própria evolução das
gestões mais avançadas como a de
Belo Horizonte, completando 10
anos de gestão plena, passaram a
observar os limites dos mecanis-
mos regu latórios mais ortodoxos
para dar conta desta complexa
dinâmica das populações conur-
badas nestas regiões. (.)s sistemas
de informação, como exemplo o
da perspectiva da implantação in-
tegral do cartão SUS, nau

resol veia completamente o pro-
blema.

O mesmo se porte dizer rios
mecanismos implantados na
chamada Programação Pactuada e
Integrada (PPI) que vem sendo
editada repetidas vezes e com
limites claros para a gestão.
Mesmo com esta integração nos
campos da informação e da
regulação do sistema ainda há
estrangulamentos, na lógica de
atender bem ao cidadão.

Em pelo menos três caminhos
podemos identificar problemas
importantes na gestão integrada
da saúde na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Os dois
primeiros já são identificados há
algum tempo e o terceiro é uma
novidade (lte estamos querendo

prol)leinatizar para consegtli rmos
formular propostas inovadoras.
Primeiro, na questão do controle
das zoonoses. Não é preciso mii ito
esforço para se identificar a
necessidade de uma ação absolu-
tamente integrada entre as
diversas gestões municipais
numa mesma região para serem
alcançados os resultados posi-
tivos que a população necessita.
São questões hoje bastantes
concretas o controle da dengue e
da leishmaniose. Claro que a
articulação da gestão estadual é
condição para que isto ocorra e
temos sentido falia (leste fator de
eficiência historicamente na
região de Belo Horizonte.

O segundo toco de problemas	•
é o da atenção às urgências e
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Atendimento especializado
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O edificio abandonado onde
seria o Cardiominas será
brevemente transformado pela	 preio uO
Prefeitura de Belo Horizonte em	chamado Cardio-
grande centro de especialidades	minas é uma obra
e apoio a diagnostico para
atendimento ã população.	que vem se arras-

tando há mais de
10 anos e precisa

ser definitivamente resolvida. Desde o
Governo Azeredo (1995/1998) o edifício
foi cedido à Santa Casa de Belo
Horizonte, mas seu aproveitamento ainda
não havia se viabilizado.

Agora, depois de destacado
empenho do mandato coletivo do
deputado Roberto Carvalho, a decisão
da Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte, de resolver a questão das
especialidades na cidade, consolida
a solução encontrada defini-
tivamente para o problema.

Em parceria com a própria Santa
Casa, será construído no Cardiominas
um grande centro de especialidades
e apoio diagnóstico para atendimento
à população. Além da Santa Casa e
da Secretaria de Estado da Saúde,
outros parceiros se incorporarão a
este projeto, dentro da lógica pública
e de ampliação do acesso e da
qualidade aos usuários do SUS, em
Belo Horizonte e Minas Gerais.



"A resposta seca e dura, como "você não está
cadastrado nesta unidade" ou "a senhora é de outro

município" não cabe mais num sistema que se diz
universal. O problema não pode ser dos cidadãos ou

usuários, mas dos gestores municipais."

emergências. Pela sua própria
característica, esteconjunto de
demandas de atendimentos exige
a construção de redes integradas
e que tenham por objetivo a
qualificação do cuidado ao
cidadão e não a solução parcial
de sua demanda e a exportação
de problemas. Há que se inventar
e operar uma rede solidária de
atenção, regulada, com fluxos
claros, pactuados previamente e
de conhecimento público.

A avaliação sistemática de seu
funcionamento e o planejamento
articulado da expansão do sistema
- bem como de sua necessidade
de financiamento adicional de
investimentos e custeio - São

condições para o bom desem-
P(ulio. Neste sentido é que,
também de forma inovadora, a
Prefeitura de Belo Horizonte criou
e vem operando uma grade de
referência em urgência do
município e propõe ao estado a
sua expansão para toda a região
metropolitana, além de criar
formalmente o Fórum Municipal
de Urgência e Emergência.

Por fim, uma outra terceira
questão está se conformando
como um desafio para OS gestores
do SUS. Trata-se da necessidade
de se integrar também a chamada

atenção básica nas regiões
liinítroÍes dos municípios de uma
região metropolitana. A resposta
seca e dura de que 'você não está
cadastrado nesta unidade" ou "a
senhora é de outro município'
não cabe mais num sistema que
se diz universal. O problema não
pode ser dos cidadãos ou
usuários, mas dos gestores
municipais que precisam in-
ventar uma solução para este
problema e pactuá-la operacional
e financeiramente.

Temos que ousar em estruturar
serviços integrados e que sejam a
expressão l)ara os pactos
intergestores no caminho da
garantia da universalidade e da
integralidade. No caso da região
de Belo Horizonte, está Sendo
formulado um projeto integrado
para as regiões limítrofes com
Contagem. ilirité, Sabará. Santa
Luzia e Ribeirão (Ias Neves para
ser ofertado e debatido com a
população neste momento em
que se renovam os governos
municipais.

Uma tentativa concreta já foi
iniciada na região do Conjunto
Confisco por iniciativa (Ia
Prefeitura de Belo Horizonte junto
à gestão municipal de Contagem.
Não temos ainda receita Pronta e

nem ITT fl g i ( : a para enfrentam'
globalmente este problema, mas
usando da experiência destes
anos de construção de uma gestão
sempre inovadora para o SUS e
como contribuição à política
nacional, estamos animados em
produzir e testar esta nova
formulação, articulada com os
demais setores e pensando maior,
na produção de qualidade de vida
e de felicidade para os cidadãos
mais carentes de nossa região
metropolitana, resgatando os
princípios maiores de uni-
versalidade cio SUS e de
solidariedade da esquerda, da
qual somos (luplamnente tribu-
ta rios.

Helvécio Magalhães
Júnior é médico clínico

e epidemiotogista,
militante do Núcleo

de Saúde do PT
e secretário municipal

de Saúde de
Belo Horizonte
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