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O tema Saúde Pública, do Eixo Saúde e Proteção Social, foi debatido no dia 5 de
novembro de 2018. O grupo de trabalho, composto por 10 pessoas, identificou três áreas
de interesse, que conformaram os subgrupos: Saúde da Pessoa Idosa; Dependência
Química; e Assistência Hospitalar Especializada.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG no âmbito dos programas:
•

047 – MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE
SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG;

•

179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE;

•

180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE;

•

194 – POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:
•

assegurar recursos para a manutenção e a renovação do parque tecnológico da
Fhemig;

•

aportar recursos na Ação 4158 – Atenção à Alta Complexidade –, visando ao apoio
às instituições filantrópicas de saúde;

•

ampliar metas física e financeira na Ação 4506 – Implementação da Política de
Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores;

•

assegurar a atenção à saúde da pessoa idosa, de forma articulada, com fluxos
definidos, e especial atenção a esse segmento na rede de atendimento
psicossocial, na prevenção do uso de álcool e outras drogas e no tratamento dos
agravos dele decorrentes;

•

alterar a finalidade e ampliar as metas física e financeira da Ação 4599 – Rede
Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico –, visando a
sua adequação ao disposto no Decreto n. 44.107, de 14/9/2005, que cria o
Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente
Químico;

•

garantir aporte de recursos ao Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e
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Repressão dos Entorpecentes;
•

promover a ampliação das ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas,
executadas pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, com o acréscimo de
metas física e financeira na Ação 4120 – Prevenção e Descentralização da Política
sobre Drogas.
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