RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

TEMA
Saúde

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
A Área Temática Saúde foi debatida no dia 25 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a
participação de 29 pessoas, identificou quatro áreas de interesse, que conformaram os subgrupos:
(I) Atenção básica; (II) Atenção secundária e terciária; (III) Política de atenção hospitalar; e (IV)
Vigilância em saúde.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar;

•

158 – Atenção Secundária e Terciária à Saúde;

•

159 – Atenção Primária à Saúde.

As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:
•

alterar atributos da Ação 4458 – Implantação de Hospitais Regionais –, do Programa 157,
de forma a garantir:
◦ a conclusão das obras dos hospitais regionais, com financiamento unicamente público,
assegurado pela Secretaria de Estado de Saúde, alterando sua finalidade com expressa
menção a isso;
◦ o atendimento aos hospitais situados na Região Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha,
acrescentando a Região Intermediária de Teófilo Otoni, com meta financeira de R$20
milhões;
◦ o apoio ao Hospital Risoleta Neves, com aporte de R$20 milhões na Região
Intermediária de Belo Horizonte;

•

aumentar em 20% a meta financeira de todas as regiões intermediárias da Ação 4451 –
Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência –, do Programa 158,
com vistas a ampliar a oferta de OPMs – órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção
– para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e ortopédica;
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•

criar, no âmbito do Programa 158, ação destinada a promover a ampliação do atendimento
especializado integral à pessoa idosa, incluindo a população institucionalizada;

•

acrescentar à finalidade da Ação 4462 – Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos
Grupos e Indivíduos em Situação de Iniquidade no Acesso e na Assistência à Saúde –, do
Programa 159, os homens e a população do campo e das águas entre os grupos e
indivíduos historicamente vulnerabilizados.
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