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ACESSO
- Distribuição inadequada dos serviços
- A concentração dos centros de referência esta na capital
- Falta transparência na oferta de serviços referente as referências no município
- Número elevado de pessoas para alguns serviços habilitados
-Falta de profissionais especializados em neuro pediatria
- 12º CRS sem referência do neuro
-Dificuldades de acesso ao serviços
-Dificuldade referente ao tumor cerebral principalmente na serra
PRINCIPAIS MOTIVOS DE ENCAMINHAMETOS PELA Atenção Básica
− Tensão forte da educação, do judiciário e conselho tutelar
− Médico da atenção Básica tentando fazer com que o paciente estabeleça um
vinculo com o serviço especializado
− consultas nos serviços particulares que acabam voltando para atenção básica
solicitando o encaminhamento ao especialista.
ORGANIZAÇÂO DA ATENÇÂO BÀSICA PARA ACOMPANHAR OS USUÀRIOS
ENCAMINHADOS
− A atenção básica esta organizada,mas apresenta problemas com relação a
comunicação nas contra referências
− Reforçar a regulação com ofertas transparentes com estabelecimento de
protocolos
MÈDIA COMPLEXIDADE
− Falta resolutividade na atenção primária, muitos encaminhamentos
− Dificuldade de acesso aos exames e consultas de média
CONTRATUALIZAÇÂO
− Dificuldade na elaboração dos contratos e no cumprimento dos mesmos pelos
prestadores de serviços
LEITOS DE UTI E INVESTIGAÇÂO
-Dificuldade de vagas em UTI nos casos de procedimentos eletivos
-Dificuldade de acesso em pelotas e municípios da região
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA
-Fila de espera de 8meses a 1 ano na região da 16ºCRS
-Boa vista do INCRA ausência de contra referência
Fortalecimento da contra referência e da atenção básica com garantia de informação
MEDICAMENTOS E PROCESSOS
-Excessos de demanda judicial de medicamentos fora da lista tanto para o estado como
para os municípios
-A maioria dos pacientes de demanda judicial não entram pelo serviço

FINANCIAMENTO
_Dificuldade no financiamento da neuro
-Repactuar contratos macro regiões e estado as referências e por consequência
financiamento
SUGESTOÊS DE INOVAÇÂO PARA QUE AS REDES DE ATENDIMENTO SEJAM
MELHORADAS:
_Distribuir adequadamente os serviços habilitados no estado ou se há sobra que o
repasse possa ser feito para regiões que tenham interesse de se habilitar no interior do
estado
Dividir a média e alta complexidade para credenciamento
_Comprometer os prestadores quando contratualizados com o Cogeres
Fortalecimento da comissão de avaliação do plano de metas dos hospitais
_Regulação dos leitos de UTI por macro região mas regulado pelo estado
_Proposta do DAHA-discutir primeiro com os gestores e regionais
e posteriormente com prestadores com novo formato de contrato avaliando um conjunto
com os incentivos
ENCAMINHAMENTOS DESTA OFICINA;
_Qualificação da gestão e organização das redes dos serviços
_Regulamentação da EC 29 e cumprimento dos repasses financeiros pelo estado e pela
união

