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INOVAÇÃO

Marina Lemle

exibição de filmes segui-
da de debate em postos
de saúde de Aracaju, a
consulta online da fila de
espera por cirurgias em

Blumenau (SC) e a produção orgânica
de alimentos e fitoterápicos em um qui-
lombo em Valença (RJ) são três das mais
de 70 experiências já cadastradas no
Banco de Práticas e Soluções em Saúde
e Ambiente (IdeiaSUS), lançado em ju-
lho de 2013. Resultado de uma coope-
ração técnica entre a Fiocruz, o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass) e o Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde (Conasems), o
IdeiaSUS permite que sejam cadastra-
das, gratuitamente, iniciativas voltadas
à solução de problemas de saúde e am-
biente. Uma vez no sistema, a iniciativa
fica acessível para consulta e pode servir
de inspiração para o enfrentamento de
problemas e desafios do Sistema Único
de Saúde (SUS) em diferentes municípi-
os. Os interessados podem, inclusive,
entrar em contato diretamente com
quem cadastrou a prática, para buscar
informações ou propor parcerias.

As iniciativas são cadastradas a
partir de um formulário com campos
como localidade e tema. Para retratar
melhor suas práticas, os usuários po-
dem inserir arquivos de imagem, áu-
dio, vídeo, texto e planilhas. Quem
quer apenas consultar o Banco de Prá-
ticas pode utilizar filtros que permitem
o cruzamento de informações, de for-
ma a obter resultados mais próximos
ao seu interesse.

De acordo com o vice-presidente
de Ambiente, Atenção e Promoção da
Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fer-
nandes, numerosas iniciativas vêm
sendo desenvolvidas no SUS e a me-
mória dessas experiências - mesmo
daquelas que não tenham sido bem-
sucedidas - deve ser preservada, por-
que o registro dos erros e acertos
ampara profissionais de saúde e ges-
tores no planejamento de novas ações
e projetos. “Queremos viabilizar uma
rede nacional que propicie a troca de
experiências de forma simples e dire-
ta. A Fiocruz tem obrigação de ser
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facilitadora de processos de inovação,
que é um trabalho coletivo. Precisa-
mos botar o povo para conversar”,
afirma. Rangel acrescenta que será cri-
ado um selo de qualidade da coope-
ração Fiocruz-Conass-Conasems para
dar maior relevância a experiências
que se destacarem pela qualidade ou
pelo potencial de reaplicação.

O IdeiaSUS é aberto à inserção de
práticas tanto do setor público quanto
de organizações não-governamentais
e da iniciativa privada, inclusive de
outras áreas que não a Saúde, mas que
tenham impacto sobre ela. Em breve,
o IdeiaSUS terá versões com recortes
temáticos, como Plantas Medicinais e
Fitoterápicos e Saúde e Cultura, em
parceria com a Rede Saúde e Cultura.

Curta SUS: cinema
para a saúde

Ao chegar à Unidade de Saúde da
Família, o usuário do SUS nem imagi-
na que, no posto, será convidado a
assistir a um filme e discutir a temática
com profissionais de saúde e outros
pacientes. Essa fórmula de promoção
da saúde que alia arte, comunicação
e educação popular funciona em Ara-
caju, onde nasceu o projeto Curta SUS,
que realiza exibições e debates não só
em unidades de atenção primária
como também em escolas, associações
de moradores e outros ambientes de
convívio comunitário.

“Muitos temas emergem com na-
turalidade após a exibição dos filmes.
O ambiente descontraído convida o
grupo a se colocar, opinar e debater
até mesmo os assuntos mais delica-
dos”, conta o coordenador do Núcleo
de Projetos Inovadores da Secretaria
Municipal de Saúde de Aracaju, Muri-
lo de Brito Andrade. Segundo ele, o
recurso audiovisual tem possibilitado ao
SUS de Aracaju avançar num modo
inovador de promover saúde. Só no
primeiro semestre de 2013 foram con-
tabilizados mais de 2,5 mil espectado-
res. “O Curta SUS já compõe a agenda
permanente da saúde da cidade. Os
profissionais reconhecem e prestigiam
o projeto como mais uma estratégia

de promoção da saúde”, afirma.
O projeto pode ser desenvolvido em

qualquer município, a partir de um in-
vestimento inicial para a compra de
equipamentos e o estabelecimento de
parcerias para a aquisição de curta-
metragens, com direitos de exibição. A
manutenção requer um profissional de
saúde habilitado para debater com os
grupos os temas dos filmes exibidos.

Na fila, mas
sabendo seu lugar

Em Blumenau (SC), a espera por
uma cirurgia eletiva ortopédica pode
chegar a quatro anos. As especialida-
des de otorrinolaringologia e angiolo-
gia também têm filas especialmente
longas. A dificuldade de obter infor-
mações precisas sobre a previsão de
realização dos procedimentos gera
atritos entre os usuários do SUS e a
gestão local. Para amenizar este con-
flito, a Secretaria de Saúde de Blu-
menau criou a fila de espera online
(http://pronto.furb.br/listas-de-espera),
na qual o paciente cadastrado pode
visualizar e acompanhar a evolução
da sua posição na fila.

As demandas que já se encontra-
vam na fila de espera regulada pelo
próprio cirurgião foram cadastradas no
sistema e passaram a ser reguladas
pelo Sistema Nacional de Regulação
(Sisreg). A fila passou a ter um fluxo
único de ingresso e a prioridade de
cada caso passou a ser baseada na clas-
sificação de risco, permitindo manter

a prerrogativa do profissional médico
de antecipar qualquer procedimento
cirúrgico, caso necessário. Toda justifi-
cativa e conduta médica fica registra-
da no sistema.

Além de monitorar e avaliar a fila,
o Sisreg também é responsável por
agendar consultas e exames pré-ope-
ratórios. A metodologia do projeto é
exequível em qualquer município dis-
posto a dar transparência à realidade
das suas filas de espera no SUS.

Agroecologia
quilombola

A produção de alimentos e fitote-
rápicos agroecológicos na comunida-
de remanescente de quilombo de São
José da Serra, em Valença (RJ), pro-
move não só a segurança alimentar
como também a saúde em sua inte-
gralidade, como prevê a Política Na-
cional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC). O projeto
Quadrinhas Kilombolas estimula a per-
manência do homem no território, a
preservação dos recursos hídricos, o
manejo adequado do solo e a ativida-
de física como terapia ocupacional.

Elaborado pelo Instituto de Estudos
Socioambientais Converdgencia como
apêndice da tecnologia social Produ-
ção Agroecológica Integrada e Susten-
tável (Pais), o projeto tem o intuito de
potencializar a produção dos vegetais
que necessitam de irrigação sobre as
folhas para evitar pulgões e demais
infestações. A Converdgencia aponta
e trabalha, em conjunto, ações que
possam viabilizar o aumento de pro-
dutividade e o aprimoramento de mé-
todos tradicionais.

www.ideiasus.fiocruz.br
para cadastrar e divulgar a sua

iniciativa ou conhecer mais
sobre os projetos citados nesta
reportagem e muitos outros.

Acesse o
IdeiaSUS
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