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CONTEXTUALIZAÇÃO

PLS 131/2000, AUTORIA DO SENADOR GERALDO ALTHOF, COM RELATORIA
DO SENADOR SÉRGIO GUERRA,SENDO UMA DAS DIRETRIZES DA 11° CNS.PL
599/2015 DO DEP. JORGE SOLLA
Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços
(CNS)

Serviço Social da Saúde
(SESS)

Serviço Nacional de
Aprendizagem da
Saúde (SENASS)

ASPECTOS IMPORTANTES
 O sistema “S” Brasileiro, em geral representa um instrumento

importante a serviço do poder econômico a ele especificamente
ligado, cabendo ao setor saúde criar o seu próprio sistema para
atender a população Brasileira com segurança, dignidade e
cidadania.
Não possível atuar quando se tem a fragmentação.
 A ação focada tende ser mais eficiente nos resultados finais.
 A atuação quando qualificada e transmitida pela instituição que
atuante na área – facilita o método/metodologia e
consequentemente o aprendizagem é mais consolidado.
 Portanto, a proposta do (PL nº 559/15 que mantém a mesma
direção do apresentado em 2001, vem contribuir para
alinhar características específicas da área e possibilitar
uma gestão melhor dos recursos, beneficiando os
trabalhadores e trabalhadoras na saúde.

 São mais de 130 mil estabelecimentos (hospitais, clinicas, consultórios,
laboratórios, ubs, upas, HU’s, saúde indígena, cerest dentre outros.
 Trabalhadores e trabalhadoras na saúde:
 4,6 milhões de trabalhadores sendo:
 Do seguimento Privados e filantrópicos: 2.123.809- rais.
 Do seguimento públicos:
2.444.009-kines.
 Total...........................................................4.567.818
 População Brasileira em 14/10/15-20h.-IBGE: 204.942.250
 Quem forma e dá capacitação continua aos profissionais de saúde, ante a
tecnologia e inovações na saúde?
 Quais as politicas públicas de educação e saúde voltadas para este seguimentos de
trabalhadores e trabalhadoras?
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SEGURANÇA DO PACIENTE
Resolução aprovada na 57º assembleia mundial da saúde que recomendou da (OMS
) que recomendou aos países membros a atenção ao tema segurança do paciente e
no Brasil a portaria 529 1º de abril de 2013 e a 941 também de 2013 ambas sobre o
mesmo tema:
Fazemos as seguintes ponderações.
 Estima-se que um em cada dez doentes internados sofre um incidente que
causará danos durante a sua estadia no serviço de saúde.
 De acordo com as estimativas, em qualquer dia, 1,4 milhões de pessoas estão
sofrendo no mundo por terem contraído uma infecção no ambiente da saúde.
 Em alguns países, um em cada dez internações hospitalares são devidas a
eventos adversos.
 O que é mais grave é que cerca de metade dos incidentes que o dano poderia ter
sido evitado com padrões atuais de cuidados de saúde.
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O CAMINHO
 Valorização,

qualificação e capacitação continuada,
atuante e inovadora.
 Estrutura,
gestão,
planejamento,
organização,
investimento e resultados.
 Participação de entidades que tem envolvimento e o
conhecimento da área. Conhecer a realidade dos
estabelecimentos de saúde e principalmente dos
profissionais de saúde é fundamental.
 Concepção de novas tecnologias e saberes para atender as
mudanças da área.
Para atender aos diversos tipos de demandas e fortalecer o
setor saúde faz-se necessário a união do conjunto de
itens, e acabar com a fragmentação.

OBRIGADO!

