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Com informatização aliada à
metodologia é possível reduzir o
ndice de faltosos no SUS
Tecnologia aliada a metodologias permitem humanizar serviços da saúde, possibilitar a redução de
custos e trazer eficiência ao atendimento no serviço
público.
O elevado índice de faltosos dos usuários do SUS a
compromissos agendados é um verdadeiro pesadelo
para o gestor de saúde. A falta de um paciente a um
exame ou consulta prejudica o sistema naturalmente
já sobrecarregado. A falta do paciente tira a oportunidade de outra pessoa ser atendida e também acarreta
prejuízo financeiro, ociosidade e frustração para os
pacientes, profissionais de saúde e agentes públicos.
Não é fácil reduzir o absenteísmo por uma série de
razões. Descobrimos que há diversos motivos pelos
quais os pacientes faltam: a imposição de datas, sem
o oferecimento de datas alternativas, a vergonha de
negar um horário inicialmente sugerido e o simples
esquecimento.
Diferentes indicadores mostram que, nacionalmente, o absenteísmo médio bate na casa dos 40%
para exames e consultas especializadas. Estudos
diversos mostram números um pouco acima ou um
pouco abaixo desse percentual: 46% no ABC Paulista,
38% no Espírito Santo, 38% em Pernambuco. Em
Santa Catarina, números de 2019 da própria Secretaria de Saúde estimavam em 30% a taxa média de
absenteísmo.
A longa experiência e dedicação exclusiva da
Olostech permitiu construir metodologias e soluções,
em parceria com os municípios, que possibilitaram
aos nossos clientes chegarem a percentuais quatro
vezes menores que a média nacional. Em Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul, a taxa de absenteísmo para
consultas especializadas chegou a 10,5% e 9,69%,
respectivamente, mesmo considerando os percalços
decorrentes da pandemia.
Aliado a uma metodologia que prevê a negociação
com o paciente para a melhor data e profissional,
nosso sistema disponibiliza uma central de relacionamento com os usuários SUS, o uso de aplicativos
no celular que faz lembretes periódicos sobre a data
marcada e um processo humanizado de negociação
com o cidadão, reforço de aviso via mensagens SMS.
Além disso, os profissionais são informados de algum
compromisso do paciente (ou de algum familiar seu),
em todas as interações de atendimento, como recepção para atendimento, dispensa de atendimento ou
registros da visita domiciliar pelo agente comunitário.
Como base do processo, a metodologia incentiva o
compartilhamento da responsabilidade e coloca o
paciente como ator ativo do processo. Desse modo,
se não houver confirmação prévia da consulta ou
cancelamento com antecedência, o cidadão cede seu
lugar na fila a outro usuário.
É importante destacar que a Olostech fornece as
ferramentas necessárias, mas são os municípios, pelo
compromisso dos gestores e esforço dos seus profissionais, que investem nesse desafio, e tornam possível alcançar esses indicadores. Nossa parceria com
os municípios começou há 30 anos, quando fomos
pioneiros na produção de softwares no país e fomos
chamados para atender a área de saúde da prefeitura
de Jaraguá do Sul. Fomos pioneiros no fornecimento
de um programa 100% hospedado na nuvem.
Temos hoje um sistema robusto, capaz de atender
às mais variadas demandas e que se adequa às particularidades de cada município. Os excelentes indicadores de Jaraguá do Sul e São Bento do Sul mostram
que é possível, com tecnologia e parceria, melhorar
significativamente a qualidade dos serviços de saúde
ofertados à população.
Alfredo Roeder Junior é
sócio-fundador da Olostech

www.diariopoliticopr.com.br
e-mail: dp@induscom.com.br

AGRICULTURA

Aline Sleutjes articula votação de projeto
para obter mais recursos para Plano Safra
Projeto não resolve o problema do agricultor, mas auxiliará bastante

▌O Ministério da Economia já remanejou mais de R$ 1,5 bilhão para reforçar o Plano Safra

O

Governo Federal,
através do Ministério da Economia,
anunciou o remanejamento de mais de R$ 1,5
bilhão para suplementar
o Plano Safra 2021/2022.
Além disso, o Congresso
Nacional, deve aprovar o
PLN1 que está em tramitação desde fevereiro.
“Estamos desde fevereiro tentando agilizar a
votação deste PLN (Projeto de Lei do Congresso
Nacional) que não resolve
o problema do agro, mas

ajuda. Tivemos muitas
dificuldades este ano, o
aumento da taxa Selic, a
alta do dólar, os problemas climáticos, tudo isso
acarretou a falta de recursos para equalização,
portanto os novos contratos estão parados, prejudicando todo o setor”,
comentou a deputada e
vice-líder do governo no
congresso Aline Sleutjes.
De acordo com informações do Ministério da
Economia, grande parte do
valor remanejado, R$ 783

milhões seriam destinados
para cobrir o déficit nas
linhas de crédito e investimento do crédito rural.
Já R$ 554 milhões serão
enviados para as operações
do Pronaf, linha de crédito
que atende os produtores
familiares. Outros R$ 187
milhões vão para financiamentos e custeio de safra, e
R$ 1 milhão de reais para
quem financiou dinheiro
para fazer comercialização
de produtos agrícolas.
“Há meses os produtores aguardam por estes

recursos, com seus contratos parados nas agências, mas como sabemos
o agro não para, portanto
as linhas de crédito também não podem parar”,
pontuou a deputada
O Plano Safra é hoje
uma das ferramentas de
fomento mais importantes para a manutenção e
crescimento da agricultura brasileira. É um dos
responsáveis por manter
o Brasil, como um dos
grandes fornecedores de
alimentos do mundo.

INFRAESTRUTURA

Ampliação de aeroporto de Ponta Grossa será viabilizada
com verbas conseguidas pelo deputado Sandro Alex
A prefeita de Ponta
Grossa, no Paraná, Elizabeth Schmidt, assinou,
na manhã de segundafeira (25), o contrato para
ampliação da estrutura
do Aeroporto Sant´Ana.
O investimento é de 33,8
milhões de reais e conta
com recursos do Fundo
Nacional de Aviação Civil (FNAC) viabilizados
através da atuação do
deputado federal Sandro
Alex junto ao Governo
Federal.
Os trabalhos serão
executados pelo consórcio Rac/Kokot/RAAA e

contemplam a ampliação
da área de taxiway e do
terminal de passageiros,
além da construção de
um novo estacionamento
externo e da reforma e
ampliação do pátio de
aeronaves.
“A realização desta
obra é um marco para a
cidade de Ponta Grossa
e uma grande conquista
▌O deputado Sandro Alex conseguiu recursos no Fundo
para toda a região dos
Nacional de Aviação Civil para a ampliação do aeroporto
Campos Gerais, que pasde Ponta Grossa
sará a contar com um
aeroporto amplo e moderno, e que irá fortalecer polo de desenvolvimento, cimento da nossa econoainda mais o papel do atraindo investimentos e mia”, destacou a prefeita
nosso Município como contribuindo para o cres- Elizabeth Schimdt.

