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dia a dia
DESTAQUE

Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

RAPIDEZ É O DESAFIO
Com dores fortes na coluna,
a dona de casa Maria Isabel
Oliveira, 54 anos, chegou
ao PA da Zona Norte às 16h
e afirma que aprova o
atendimento, apesar da
ligeira demora. “Fui
medicada e saí bem.”

População pede
agilidade na saúde
Apesar de Sorocaba se posicionar em 15° no ranking do indicador criado pelo governo, município ainda
precisa de mais rapidez no atendimento; nas ruas, nove em cada dez usuários pedem menos filas
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

N

o IDSUS, indicador
criado pelo governo
federal para a avaliar
o Sistema Único de
Saúde dos municípios, Sorocaba tem a 15ª posição entre as cidades que apresentam melhor infraestrutura e
condições de atendimento – a
maioria são capitais.
Mas a população, “a ponta do
iceberg”, que sente na pele como é o sistema de saúde, avalia
que a qualidade do atendimento melhorou, mas o tempo de

Sorocaba atingiu uma
média razoável em
seu grupo, mas está
longe do bom e ideal

espera nas unidades ainda incomoda.
Ao longo dos últimos 12 anos,
a administração municipal investiu em programas, unidades
e inovações que deixaram o
município em destaque entre
as cidades brasileiras. Mas ainda há muito a avançar. Sorocaba recebeu nota 5,86, mas Vitória, a campeã no grupo de grandes cidades, ganhou nota 7,07.
Usuários do pronto atendimento avaliam que houve um
salto significativo no acolhimento da unidade, mas esperam até oito horas para o atendimento. Essa foi a experiência
da operadora de caixa Vanessa
Regina de Almeida, 25 anos. Ela
teve uma sinusite e passou pelo
PA na semana passada, gostou
da qualidade do serviço médico, mas ficou plantada no local
o dia inteiro. “Vim trazer o raiox para tratar os sintomas. Cheguei às 12h45 e saí só agora, 17h.

Tive de pegar atestado”, conta.
De um lado do balcão, a população reclama, do outro, o
prefeito Vitor Lippi (PSDB) argumenta que tem conhecimento do problema e que sua
gestão adota medidas para melhorar essa falha na agilidade, o
“calcanhar de aquiles” da pasta
da saúde, avalia. “Sabemos que
temos de melhorar em quatro
especialidades: dermatologia,
cardiologia, ortopedia e oftalmologia. Vou ampliar o atendimento nessas áreas”, garante.
O prefeito atribui o sucesso de
Sorocaba no ranking a um
“conjunto de ações, implementadas desde a época em
que era secretário de Saúde”.
Entre os avanços que determinaram a média de Sorocaba
estão o aumento do investimento na área – de 17% para
24% do orçamento – e o direcionamento dos recursos para a
rede local do SUS (leia ao lado).

AVALIAÇÃO

“De 7 em diante é a
nota que o SUS
deveria ter. Mas 5 já
é uma nota razoável
para o estágio de
saúde no Brasil”
_Paulo de Tarso Oliveira
Diretor do
Departamento de
Monitoramento e
Avaliação do SUS
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TV TEM denuncia o fura-fila na
saúde
Os vereadores de Sorocaba
assumiram que por meio de
pedidos feitos por eles acabam
furando a fila do atendimento de
especialidades feito pela Secretaria
da Saúde de Sorocaba. A denúncia
foi feita na sexta-feira passada pela
TV TEM.

MP abre inquérito
O promotor Orlando Bastos Filho
abriu inquérito para apurar se houve
irregularidade na ação feita pelos
vereadores. Orlando Bastos foi
bastante criticado ontem durante a
sessão pelos vereadores. Para
muitos, o promotor faz préjulgamento ao falar que deve entrar
com uma ação de improbidade
administrativa.

