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Data:%10%a%19%de%julho%de%2011%
!

IJ%Componentes:%
15! Luiz! Odorico! Monteiro! de! Andrade! 5! Secretário! de! Gestão! Estratégica! e!

Participativa!do!Ministério!da!Saúde!

25! Antônio! Jorge! Souza! Marques,! Secretário! de! Estado! da! Saúde! de! Minas!

Gerais!e!Vice5presidente!do!CONASS!

35! Juliana!Braga!de!Paula!5!Consultora!Nacional!5!OPAS/Brasil!!

45! Antonio!Mauro!Barbosa!de!Oliveira!5!Assessor!de!Informação!e!Informática!da!

SGEP!

55! Ivana! Cristina! de! Holanda! Cunha! Barreto! 5! Superintendente! da! Escola! de!

Saúde!Pública!do!Estado!do!Ceará!

65! Fernando!Cupertino,!assessor!para!Relações!Internacionais!do!CONASS!

75! Sílvio!Fernandes,!assessor!para!Relações!Internacionais!do!CONASEMS!

85! Paulo!Gadelha,!presidente!da!FIOCRUZ!

95! Pedro!Barbosa,!Fiocruz!

105!Augusto!Gadelha,!diretor!do!DATASUS!

!

!

IIJ%Objetivos:!! !

1.! Encontros! de! trabalho! em! Lisboa! (Instituto! de! Higiene! e! Medicina!

Tropical5IHMTc! Missão! Permanente! do! Brasil! junto! à! Comunidade! dos! Países! de!

Língua!Portuguesa5CPLPc!Embaixada!do!Brasil!em!Portugal).!

2.! Visita! à! empresa! ALERT,! na! cidade! do! Porto,! e! conhecimento! das!

soluções!de!informática!em!saúde!já!implementadas!pela!empresa!em!Portugal,!no!

Brasil! (SES!de!Minas!Gerais,!Unimed!de!Belo!Horizonte!e!FIOCRUZ)!e!em!outros!

países.!

3.! Visita! a! organismos!oficiais! de! saúde!da!França!e! conhecimento! dos!

trabalhos! relacionados! à! gestão! e! avaliação! de! desempenho! e! melhoria! da!

qualidade! dos! serviços! de! saúdec! acreditação! e! certificação! de! instituições! e! de!
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profissionaisc! gestão! de! riscoc! boas! práticas! profissionais! e! gestão! da! oferta! de!

serviços!e!abordagem!das!doenças!crônicas.!

!

IIIJ%Resultados:%
1.! A!decisão!de!se!elaborar!um!Termo!de!Referência!entre! IHMT5Ministério!da!

Saúde!do!Brasil5COLUFRAS5CONASS5CONASEMS,!de!modo!a!proporcionar!

condições! concretas! para! fomentar! o! intercâmbio! de! experiências! entre! os!

países!de!língua!portuguesa!e!francesa!para!o!triênio!201252014,!focado!em!

projetos!com!produtos!bem!definidos!nas!áreas!de!governança!e!performance!

dos!sistemas!e!serviços!de!saúdec!formação!de!recursos!humanos!e!estudos!

comparados.!Houve!ainda!o!consenso!de!que!duas! iniciativas!poderiam!ser!

priorizadas:! 1)! curso! de! capacitação! de! técnicos! brasileiros,! estaduais! e!

municipais! (cerca! de! 200! pessoas),! em! avaliação! de! desempenho! e!

investigação! em! governançac! 2)! constituição! de! um! “base! line”! da!

implementação!do!Decreto!7.508/2011,!que!regulamenta!a!Lei!8080.!

2.! No! que! se! refere! às! tecnologias! de! informação! propostas! pela! empresa!

ALERT,! uma! das! questões! levantadas,! tanto! pelo! CONASS,! quanto! pelo!

CONASEMS,! foi! sobre! a! necessidade! de! se! ver! a! tecnologia! em!

funcionamento! na!Atenção!Primária,! o! que! poderia! ser! feito! numa! visita! às!

unidades!do!Rio!de!Janeiro!sob!gerência!da!FIOCRUZ,!a!fim!de!verificar!se!a!

tecnologia! responde! às! necessidades! já! enunciadas! especialmente! pelos!

gestores! municipais.! Com! relação! a! isso,! caso! seja! concretizada! a!

transferência! de! tecnologia! para! o! desenvolvimento! das! soluções! mais!

apropriadas!ao!processo!de!organização!da!APS!e!sua!inter5relação!com!as!

redes!de!atenção!à!saúde,!sugere5se!a!constituição!de!grupo!de!trabalho!do!

qual!participem,!além!da!FIOCRUZ,!técnicos!do!CONASS!e!do!CONASEMS!

3.! Luís!Odorico,!da!SEGEP,!propôs!que!um!seminário!luso5francófono!pudesse!

ser! realizado! no! Brasil,! de! modo! a! permitir! a! exposição! aos! técnicos!

brasileiros! do! MS,! CONASS! e! CONASEMS,! das! várias! experiências!
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realizadas!na!França,!Portugal!e!Québec,!sobretudo!aquelas!relacionadas!às!

questões!de!governança!e!performance!do!sistema!e!dos!serviços!de!saúde.!

4.! Foi! definida! uma! possível! colaboração! França5Brasil! na! área! da! Saúde!

Pública,! seja! por! um! Master! Profissional! focado! na! gestão! hospitalar! e! de!

serviços! de! saúde,! seja! num! curso! de! especialização! em! Ciências!

Econômicas!e!Sociais!da!Saúde!(DU),!com!duração!de!um!ano.!No!primeiro!

caso,! a! relação! seria! com!a!Universidade! de!Paris!VIIc! no! segundo,! com!a!

Universidade!de!Metz.!Havendo!manifestação!de!interesse!da!parte!do!Brasil,!

seja! pelo! MS,! seja! por! alguma! universidade! brasileira,! as! propostas! serão!

detalhadas.! Entretanto,! seriam! atividades! moduladas,! compatíveis! com! as!

exigências!da!CAPES!em!termos!de!conteúdo!e!carga!horária,!contando!com!

a! chancela! das! universidades! e! da! Escola! de! Altos! Estudos! em! Saúde!

Pública!(antiga!Escola!Nacional!de!Saúde!Pública,!de!Rennes).!

!

O! relatório! detalhado! das! atividades! desenvolvidas,! instituições! e! pessoas!

encontradas!e!conteúdo!das!tratativas!estabelecidas!encontra5se!no!Anexo!I.!

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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ANEXO%I%J%Relatório%detalhado%das%atividades%
!

Dia%10%de%julho%de%2011,%domingo%
Partida!de!Brasília,!vôo!JJ!8318,!17h05.!

Dia%11%de%julho%de%2011,%segundaJfeira%
Chegada!a!Lisboa!às!06h20.!Deslocamento!para!o!hotel!Marquês!de!Pombal.!!

Às!11!horas,!encontro!com!o!Embaixador!do!Brasil!em!Portugal,!com!as!presenças!

do!Dr.!Paulo!Gadelha,!presidente!da!FIOCRUZ,!do!Augusto!Gadelha,!do!DATASUS,!

além! dos! demais! integrantes! de! nossa! delegação.! Foram! discutidos! aspectos!

ligados!à!crise!portuguesa!e!as!oportunidades!que!isso!cria!para!o!Brasil.!Odorico!!

Monteiro!de!Andrade!solicitou!apoio!à!embaixada!no!que!se!refere!à!realização!do!

IV!Simpósio!internacional!da!COLUFRAS!em!Cabo!Verde,!no!final!de!2012.!

A!crise!portuguesa!parecer!estar!relacionada!ao!elevado!endividamento!associado!a!

investimentos!em!infraestrutura!que!tiveram,!no!entanto,!pouco!impacto!na!elevação!

da! produção! industrial! e! aumento! da! competitividade! do! país,! neste! aspecto!

guardando!semelhança!com!o!que!ocorre!na!Grécia.!Destaca5se!que!existe!o!receio!

de!que!a!Itália!e!Espanha!sejam!também!tomadas!pela!crise!econômica!e!caso!isso!

ocorra! ! a! magnitude! do! problema! poderá! crescer! no! continente.! Com! relação! à!

saúde! e! demais! políticas! sociais,! o! cenário! aponta! para! uma! redução! dos!

mecanismos! de! proteção! social! do! Estado! português.! Como! o! país! adota! fator!

moderador!para!utilização!dos!serviços!públicos,!existe!possibilidade!de!crescimento!

dessa!estratégia.!

!

Às! 13h30,! participamos! de! reunião! com! a! Zulmira!Hartz! e! com! o! Paulo! Ferrinho,!

subdiretora!e!diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!de!

Lisboa,!respectivamente.!Estavam!presentes,!ainda,!os!professores!Gilles!Dussault!

e!Deolinda!Cruz,!da!mesma!instituição.!!Foram!tratados!os!seguintes!assuntos:!

1.! O! interesse!e!a!necessidade!de!se!elaborar!um!Termo!de!Referência!entre!

IHMT5Ministério! da! Saúde5COLUFRAS5CONASS5CONASEMS,! de! modo! a!

proporcionar!condições!concretas!para!fomentar!o!intercâmbio!de!experiências!entre!
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os! países! de! língua! portuguesa! e! francesa! para! o! triênio! 201252014,! focado! em!

projetos!com!produtos!bem!definidos!nas!áreas!de!governança!e!performance!dos!

sistemas! e! serviços! de! saúdec! formação! de! recursos! humanos! e! estudos!

comparados.!!

2.! Odorico!M.!Andrade!sugeriu!que!um!grupo!constituído!por!André!Bonifácio!e!

Juliana! (SEGEP5MS),!Zulmira! (IHTM),!Sílvio!Fernandes! (CONASEMS)!e!Fernando!

Cupertino! (CONASS)! possa! reunir5se! logo! no! início! de! agosto! para! cuidar! da!

preparação! do! documento,! em! contato! com! a! diretoria! da! COLUFRAS.! O! marco!

teórico! dessa! cooperação! deve! estar! alinhado! com! os! eixos! do! PECS! (Plano!

Estratégico!de!Cooperação!em!Saúde),!da!CPLP!e!deve!incluir,!além!das!entidades!

brasileiras! (especialmente!FIOCRUZ!e! IMIP,!além!das!entidades! já!nominadas)! !e!

portuguesas!(IHMT!e!a!Associação!para! !o!desenvolvimento!da!Medicina!Tropical5

ADMT),! bem! como! instituições! do! Québec! (Escola! Nacional! de! Administração!

Pública5ENAP).!

3.! Duas!iniciativas!poderiam!ser!priorizadas:!1)!curso!de!capacitação!de!técnicos!

estaduais! e! municipais! (cerca! de! 200! pessoas)! em! avaliação! de! desempenho! e!

investigação!em!governançac!2)!constituição!de!um!“base!line”!da!implementação!do!

Decreto!7.508/2011,!que!regulamenta!a!Lei!8080.!

4.! Discutir!o!modelo!de!financiamento,!seja!via!OPAS,!seja!via!FIOCRUZ,!com!o!

IHMT!–!ADMT,!ou!com!a!COLUFRAS.!Isso!deverá!ser!resolvido!até!setembro!e!todo!

o!restante!do!projeto!deverá!estar!concluído!antes!do!final!do!ano.!

5.! Odorico!M.!Andrade!formulou!o!convite!ao!prof.!Paulo!Ferrinho!para!participar!

da!Conferência!Nacional!de!Saúde,!em!dezembro!deste!ano,!ficando!de!formalizá5lo!

assim!que!retornar!a!Brasília.!

!

Às!16h30,!visita!ao!embaixador!Pedro!Motta!Pinto!Coelho,!na!Missão!Permanente!

do!Brasil! junto!à!Comunidade!dos!Países!de!Língua!Portuguesa,!Av.!da!Liberdade,!

no.!Ed.!Tivoli.!Ali!fomos!informados!que!a!aprovação!do!CONASS!como!Observador!

Consultivo!da!CPLP!deverá!acontecer!ainda!este!mês!de!julho,!quando!da!próxima!

reunião! da! entidade! em! Angola.! Foi! solicitado! o! apoio! da! Missão! Permanente! à!
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realização! do! IV! Simpósio! Internacional! da! COLUFRAS,! em! Cabo! Verde,! em!

novembro!de!2012.!O!embaixador!foi!bastante!receptivo!ao!pleito!e!assegurou!total!

apoio! da! Missão! Permanente.! Fez,! ainda,! uma! detalhada! exposição! da! situação!

atual!de!funcionamento!da!CPLP,!especialmente!com!respeito!à!crise!econômica!de!

Portugal.!

%
Dia%12%de%julho%de%2011,%terçaJfeira%
Às!08h10,!partida!para!o!Porto!no!vôo!TP!1952,!com!deslocamento!para!o!hotel.!Em!

seguida,! encontro! com! o! Pedro! Barbosa,! Augusto! Gadelha,! Paulo! Gadelha! e!

diretores! da! ALERT! para! visita! à! empresa! e! conhecimento! das! soluções!

relacionadas!a!uma!possível! transferência!de! tecnologia!à!Fiocruz,! !especialmente!

daquelas!ferramentas!!já!implementadas!pela!firma!!em!Belo!Horizonte!(SES5MG!e!

UNIMED! BH)! e! no! Rio! de! Janeiro! (Unidades! de! Atenção! Primária! geridas! pela!

FIOCRUZ).!

As!discussões!em!torno!do!tema!prosseguiram!no!dia!13!de!julho!durante!todo!o!dia,!

com!debates!com!os!participantes!brasileiros.!Uma!das!questões! levantadas,! tanto!

pelo! CONASS,! quanto! pelo! CONASEMS,! foi! sobre! a! necessidade! de! se! ver! a!

tecnologia! em! funcionamento! na! Atenção! Primária,! o! que! poderia! ser! feito! numa!

visita!às!unidades!do!Rio!de!Janeiro!sob!gerência!da!FIOCRUZ,!a!fim!de!verificar!se!

responde!às!necessidades!já!enunciadas!especialmente!pelos!gestores!municipais.!!

Com! relação! a! isso,! caso! seja! concretizada! a! transferência! de! tecnologia,! para! o!

desenvolvimento! das! soluções! mais! apropriadas! ao! processo! de! organização! da!

APS!e!sua!inter5relação!com!as!redes!de!atenção!à!saúde,!sugere5se!a!constituição!

de!grupo!de!trabalho!do!qual!participem,!além!da!FIOCRUZ,!técnicos!do!CONASS!e!

do!CONASEMS.!

O! conteúdo! das! discussões! será! objeto! de! detalhamento! técnico! ao! final! deste!

relatório,!pelo!Dr.!Antônio!Jorge!de!Souza!Marques,!Secretário!de!Estado!da!Saúde!

de!MG!e!vice5presidente!do!CONASS.!

%
%
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Dia%14%de%julho%de%2011,%quintaJfeira%
Às! 09h40,! partida! para! Paris! (vôo! TP! 454)! da! equipe! composta! pelo! Odorico! M.!

Andrade,! Juliana! de! Paula,! Antônio! Mauro! de! Oliveira,! Antônio! Jorge! de! Souza!

Marques,!Sílvio!Fernandes!da!Silva!e!Fernando!Cupertino.!

Chegada!a!Paris!às!12h50!e!deslocamento!para!o!hotel!All!Seasons!Paris!Voltaire!

République.!!!

Às!17h00,!primeiro!contato!com!o!prof.!Ahmed!Haddadi,!da!Universidade!de!Paris!

VII,! interessada! em! propor! a! realização! de! um! Master! Profissional! em! Saúde!

Pública,! com! foco! em! gestão! hospitalar! e! de! estabelecimentos! de! saúde.! Nesse!

encontro! foram! definidos! os! detalhes! da! reunião! a! ser! feita! no! dia! seguinte,! nas!

dependências! da! Assistance! Publique! Hôpitaux! de! Paris,! com! o! prof.! Dominique!

Bertrand,!responsável!pelo!programa.!

%
Dia%15%de%julho%de%2011,%sextaJfeira%
Das!10!às!11!horas,!visita!à!Agência!Regional!de!Saúde!de!l’Île5de5France!(!35!rue!

de! la! Gare!! 5! Millénaire! 2! Salle% 6%046% –% au% 6ème% étage.! Fone! 01! 44!020!11).! A!
apresentação! dos! trabalhos! realizados! pela! ARS! no! âmbito! da! governança! do!

sistema!e!dos!serviços!de!saúde!em!base!regional,!assim!como!em!seus!aspectos!

de!performance,!!foi!feita!pelas!sras.!Mélanie!Brochant!e!Patrícia!Legonidec.!!Apesar!

da!experiência!ainda!recente,!uma!vez!que!o!trabalho!das!ARS!começou!a!menos!

de! dois! anos,! há! elementos!muito! interessantes,! especialmente! os! relacionados! à!

aproximação!com!a!comunidade!em!base!regional.!Na!França!existem!22!Agências!

Regionais! de!Saúde,! que! tem! como!missão! tanto! organizar! os! serviços! de! saúde!

pública! quanto! a! regulação! da! oferta! médico5social! e! hospitalar.! A! agência! que!

visitamos!(Ille!de!France)! tem!cerca!de!1290!colaboradores!e! tem!como!atribuição!

definir!a!política!regional!e!servir!de!elo!entre!o!nível!regional!e!os!atores!dos!níveis!

mais! descentralizados.! È! também! uma! instância! que! procura! acompanhar! os!

projetos!dos!atores!locais.!

!
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As! Agências! Regionais! francesas! tem! alguma! similaridade! com! as! instâncias!

regionais! das! secretarias! estaduais! de! saúde,! no! Brasil! (DIR,! RS! etc.),! mas! a!

impressão!que!tivemos!foi!que!eles!estão!dando!forte!ênfase!à!governança!regional!

e!à!denominada!performance!(que!pode!ser!entendida!como!desempenho!tanto!de!

profissionais!quanto!de!serviços).!O!Plano!Regional!de!Saúde!é!elaborado!através!

de! uma! grande! concertação,! trazendo! as! diretrizes! principais! para! os! próximos! 5!

(cinco)!anos.!Entre!essas!diretrizes!destacam5se:!(1)!a!prevençãoc!(2)!a!mobilização!

e! motivação! dos! atores/stakeholdersc! (3)! a! vigilância! sobre! os! fatores! de! risco!

sanitárioc! (4)! a! eficiência! e! qualidadec! (5)! a! integralidade! da! atenção! e! (6)! as!

informações! em! saúde,! através! de! Observatoire! de! l’! information.! ! Percebeu5se!

também!a!intencionalidade!de!estimular!a!criatividade!dos!atores!locais,!como!fator!

indispensável!para!inovação!e!solução!de!problemas.!

!

Ao!final,!Odorico!M.!Andrade!propôs!que!um!seminário!luso5francófono!pudesse!ser!

realizado!no!Brasil,!de!modo!a!permitir!a!exposição!aos!técnicos!brasileiros!do!MS,!

CONASS!e!CONASEMS,!das!várias!experiências!realizadas!na!França,!Portugal!e!

Québec,! sobretudo! aquelas! relacionadas! às! questões! de! governança! e!

performance.!

%
Às!15!horas,!houve!uma!reunião!com!os!professores!Ahmed!Haddadi!e!Dominique!

Bertrand,!nas!dependências!da!Assistance!Publique!Hôpitaux!de!Paris.!O!assunto!

principal! versou! sobre! uma! possível! colaboração! França5Brasil! na! área! da! Saúde!

Pública,!seja!por!um!Master!Profissional! focado!na!gestão!hospitalar!e!de!serviços!

de!saúde,!seja!num!curso!de!especialização!em!Ciências!Econômicas!e!Sociais!da!

Saúde! (DU)!de!um!ano.!No!primeiro!caso,!a! relação!seria!com!a!Universidade!de!

Paris! VIIc! no! segundo,! com! a! Universidade! de! Metz.! Havendo! manifestação! de!

interesse!da!parte!do!Brasil,!seja!pelo!MS,!seja!por!alguma!universidade!brasileira,!

as! propostas! serão! detalhadas.! Entretanto,! seriam! atividades! moduladas,!

compatíveis!com!as!exigências!da!CAPES!em!termos!de!conteúdo!e!carga!horária,!



 
 

  
  
NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%31|%2011%
 

                                                                                                           !!!!!!!!Brasília,!23!DE!MAIO!DE!2010.!

10 

contando! com! a! chancela! das! universidades! e! da! Escola! de! Altos! Estudos! em!

Saúde!Pública!(antiga!Escola!Nacional!de!Saúde!Pública,!de!Rennes).!

No!debate,!mais!informal,!que!se!seguiu!à!apresentação!pode5se!constatar,!através!

de!informações!do!Professor!Dominique!Bertrand!(que!é!assessor!do!Ministro!para!a!

formação! especializada! médica),! que! na! França! existe! uma! única! prova! nacional!

para! Residência! Médica.! A! distribuição! das! vagas! atende! às! necessidades! do!

sistema! de! saúde! do! país,! sendo! que! 50%! delas! são! para! Medicina! de! Família.!

Após! o! término! da!RM!o! profissional! é! considerado! especialista! e! só! fará! alguma!

prova/concurso!se!quiser!entrar!na!carreira!universitária!ou!hospitalar.!

%
Dias%16%e%17%de%julho%de%2001,%sábado%%e%domingo:%sem%compromissos%oficiais%
%
Dia%18%de%julho%de%2011,%segundaJfeira%
Das!14h!às!17h,! reunião!na!CNAMTS! (Caisse!Nationale!d'Assurance!Maladie!des!

Travailleurs! Salariés! /Caixa! nacional! de! seguros! dos! trabalhadores!

assalariados.Endereço:! 50,! avenue! du! Professeur! André! Lemierre.! Contato:!Mme.!

Julie!Galodé,!fone!0033243507740),!onde!foi!apresentada!a!política!da!CNAMTS!em!

gestão!do!desempenho!e!da!melhoria!dos!serviços.!Foi!extremamente!interessante!

conhecer! certas! estratégias! para! o! incremento! da! qualidade! dos! serviços!

profissionais,! assim! como! alguns! programas! relacionados! à! gestão! do! risco!

(programas!SOPHIA!e!CAPI).!Como!o!gasto!em!saúde,!per!capita,!na!França!foi!de!

3.172!euros!em!2008!(cerca!de!80%!é!gasto!público)!a!contenção!de!custos!é!uma!

estratégia!central!das!ações!de!governo!já!que!os!cenários!futuros!apontariam!para!

uma! curva! ascendente! nos! gastos,! caso! nada! fosse! feito,! em! decorrência! da!

habitual! elevada! inflação! da! saúde! e! os! fatores! a! ela! associados.!Os! expositores!

procuraram!mostrar!que!as!estratégias!de!contenção!do!crescimento!dos!gastos!tem!

sido!bem!sucedidas,!sem!prejuízo!da!qualidade!assistencial.!O!que!a!apresentação!

trouxe! de! mais! interessante! foi! o! detalhamento! das! estratégias! de! contenção! de!

gastos!–!gestão!de! riscos! 5,! focada!nas!doenças!crônicas,! especialmente!as!mais!

graves!e!mais!dispendiosas,!que!contribuem!por!80%!do!crescimento!das!despesas.!
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Destaque5se!também!que!os!medicamentos!são!responsáveis!por!¾!do!crescimento!

das!despesas!e,!portanto,!estratégias!de!incorporação!tecnológica,!de!aquisição!de!

medicamentos!e!insumos,!entre!outras,!são!bastante!valorizadas.!Para!a!discussão!

do!desempenho!profissional,!podemos!destacar!o!pacto!de!indicadores!de!qualidade!

e!de! resultados!estabelecidos!com!os!médicos!generalistas,! inicialmente!de! forma!

voluntária,!para!diminuir!o!impacto!das!doenças!crônicas!na!vida!dos!Franceses.!

Os!resultados!apresentados!mostram!o!fruto!do!trabalho!em!termos!de!melhoria!da!

qualidade!e!da! contenção!do! crescimento!de! custos! com!o! sistema!de! saúde.!Na!

avaliação! do! nosso! grupo,! foi! talvez! a! apresentação!mais! interessante! e! rica,! em!

termos! de! avaliação! e! busca! da! performance! institucional! e! profissional.! Idêntica!

proposta! de! reprodução! da! apresentação! num! seminário! no! Brasil! foi! muito! bem!

aceita!pelos!expositores.!

!

Dia%19%de%julho%de%2011,%terçaJfeira%
Às!09h15,! deslocamento! para! a!HAS! (2,!Av.! du!Stade! de!France,!Saint!Denis! La!

Plaine.!Contato:!M.!Jean!Bacou,!fone!33.1.55.93.73.37).!

De!10h!às!10h30,!apresentação!da!HAS!(Haute!autorité!de!santé/Alta!autoridade!de!

saúde)!pelo!sr.!Jean!Bacou,!responsável!pelas!Relações!Internacionais.!

De! 10h30! às! 11h30,! apresentação! sobre! a! Certificação! dos! estabelecimentos! de!

saúde!(François!Berard,!chefe!do!Serviço!de!Certificação!dos!Estabelecimentos!de!

Saúde)!

De! 11h30! às! 12h30,! apresentação! sobre! a! Acreditação! dos! médicos! (Rémy!

Bataillon,!Chefe!do!Serviço!de!Avaliação!e!Melhoria!das!Práticas)!

De! 12h30! às! 13h30,! intervalo! para! o! almoço! oferecido! pela! HAS! à! delegação!

brasileira.!

Das! 13h30! às! 14h30,! apresentação! dos! Indicadores! de! melhoria! da! qualidade! e!

segurança!dos!serviços!(Sophie!Goubet)!

De! 14h30! às! 15h30,! apresentação! sobre! Recomendações! de! boas! práticas!

profissionais!(Michel!Laurence,!Chefe!do!Serviço!de!Boas!Práticas!Profissionais)!
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De!15h30!às!16h30,!apresentação!sobre!Doenças!Crônicas!(Sophie!de!Chambine,!

Chefe! do! Serviço! de! Doenças! Crônicas! e! Dispositivos! de! Acompanhamento! dos!

Pacientes).!

Algumas!informações!sobre!os!assuntos!abordados!nessa!visita:!

•! !A!Haute!autorité!de!santé!tem!um!Colegiado!composto!por!8!membros:!dois!

designados! diretamente! pelo! Presidente! da!República,! dois! pelo! presidente!

da! Assembléia! Nacional,! dois! pelo! presidente! do! Senado! e! dois! pelo!

presidente! do!Conselho!Econômico!e!Social.!Conta! com!um!efetivo! de!375!

pessoas!e!mobiliza!3.000!experts.!

•! Sua! missão! é! a! de! avaliar! e! aperfeiçoar! os! serviços! médicos,! recomendar!

boas!práticas!e!certificar!serviços!e!acreditar!médicosc!

•! A! certificação! de! estabelecimento! de! saúde! é! como! se! fosse! um! selo! de!

qualidadec! como! isso! é! divulgado! é! um! fator! para! a! escolha! da! população.!

Equivale!de!certa!forma!à!acreditação!de!hospitais!do!Brasil,!com!a!diferença!

de! que! lá! está! diretamente! relacionada! à! HAS! e,! portanto,! à! iniciativa!

governamentalc!

•! A! Acreditação! de! médicos! tem! como! principal! objetivo! prevenir! ou! limitar!

consequências!indesejáveis!decorrentes!da!atuação!médica!(iatrogenia).!

•! A! recomendação! de! boas! práticas! tem! como! propósito! a! elaboração! de!

sínteses! rigorosas! do! estado! da! arte! de! práticas! sanitárias! destinadas! a!

ajudar! na! tomada! de! decisão! relacionada! ao! cuidado! à! saúde,! à!

harmonização! das! práticas,! a! reduzir! terapêuticas! inúteis! e! desnecessárias,!

ao!risco!terapêutico,!etc.!

!

Às!16h30,!encerramento!e!agradecimentos.!

Também! aqui,! identificamos! temas! e! experiências! importantes! a! serem!

compartilhadas! com! técnicos! brasileiros,! especialmente! no! que! se! refere! aos!

indicadores!de!melhoria!da!qualidade!e!segurança!dos!serviços!de!saúde,!as!boas!

práticas!profissionais,!e!a!acreditação!de!estabelecimentos!e!de!profissionais.!
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Embarque!para!o!Brasil!às!22h20,!vôo!JJ!8101.!

Brasília,!02!de!agosto!de!2011.!

!

Observações:!

1.! O! presente! relatório! foi! elaborado! em! conjunto! por! Juliana! de! Paula! (MS),!

Sílvio!Fernandes!da!Silva!(CONASEMS)!e!Fernando!Cupertino!(CONASS)c!

2.! Aguardamos!ainda!os! comentários! técnicos!que!deverão! ser! acrescentados!

por! Antônio! Jorge! de! Souza! Marques! sobre! as! soluções! informáticas!

apresentadas!pela!empresa!ALERT.!

!


