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O Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, esteve em Diamantina, nos dias 12 e 13 de
setembro, para cumprir uma agenda de trabalho focada especialmente na implantação do Programa
Saúde em Rede, lançado no final de julho na macrorregião do Jequitinhonha como projeto piloto que
será o espelho para as demais regiões do estado. Durante os dois dias, o secretário foi acompanhado
pelo secretário de estado adjunto de saúde, Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, pelo subsecretário de
políticas e ações de saúde, Marcílio Dias Magalhaes, além da equipe técnica do nível central e
regional.
Na manhã de quinta-feira (12/9), o secretário, o secretário adjunto e o subsecretário participaram da
solenidade de entrega da Medalha JK, onde foram agraciados com a honraria que é realizada, todos
os anos no dia do aniversário do diamantinense e ex-presidente da república, Juscelino Kubistchek.
Na parte da tarde, o Secretário e equipe visitaram o Hospital Nossa Senhora da Saúde, a Santa Casa
de Caridade de Diamantina e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE), que
faz a gestão do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) e Centro de Especialidades Médicas
(CEM) em Diamantina.
O secretário Carlos Eduardo avaliou, em suas visitas, o trabalho desenvolvido pelas unidades de
saúde, além de conhecer as necessidades e dificuldades das instituições, entre elas obras de
ampliações que estão paradas por falta de recursos. “A cada dia me surpreendo com o que tenho
visto e com o que chega até mim. Só pra se ter uma ideia, temos cerca de 270 Unidades Básicas de
Saúde (UBS) paradas por falta de conclusão das obras, em todos os estágios, e grande parte fruto de
má gestão, infelizmente. O momento agora de conhecer a realidade para podermos propor uma
solução dentro da realidade do estado”, avaliou o secretário.
Reunião com prefeitos e gestores
No final da tarde, o Secretário Carlos Eduardo e equipe participaram de uma reunião de trabalho com
os prefeitos e secretários de saúde dos municípios que compõem a macrorregião do Jequitinhonha.
Na ocasião, a coordenadora do Saúde em Rede, Raquel Guieiro reforçou o conceito e importância do
Saúde em Rede, momento em que os participantes puderam dirimir as suas dúvidas e apresentarem
sugestões para otimizar a implantação e a eficiência do programa na região. “Estamos no momento
de lapidar os processos e a macrorregião do Jequitinhonha é o piloto. Mais do que natural nos
deparamos com dificuldades, o estado passa por um grave problema financeiro e a saída é a
otimização dos processos, especialmente o fortalecimento da atenção primária, que tem a
capacidade de resolver grande parte dos problemas de saúde enfrentados pela população. Estamos
motivados e acreditamos piamente no potencial do Saúde em Rede”, afirmou a Superintendente
Regional de Saúde de Diamantina, Cleya Santana.

Para a enfermeira e tutora do programa Saúde em Rede, Ana Elisa Oliveira Lima, do município de
Couto de Magalhães de Minas, chegou o momento de parar para reorganizar os processos de trabalho.
“Estou muito feliz de poder participar desse momento tão importante para a saúde de Minas. Só o
fato de sermos escutados já nos motiva muito. Temos que focar nessa oportunidade para
reorganizarmos os nossos processos que a anos vem sendo trabalhado de forma errada. Sabemos
que esse começo é difícil e por isso precisamos muito do apoio dos gestores e prefeitos da região
para nos respaldar e motivar nessa caminhada”, salientou a tutora do Saúde em Rede.
I Seminário Regional do Saúde em Rede
A sexta-feira (13/9) ficou reservada para o I Seminário Regional do Saúde em Rede, que contou em
sua abertura com a presença do secretário de estado da saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da
Silva; do secretário de estado adjunto de saúde, Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, do subsecretário de
políticas e ações de saúde, Marcílio Dias Magalhaes; do presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS), Jurandi Frutuoso; do presidente do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS – MG), Eduardo Luiz da Silva; do presidente do
Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISAJE) e prefeito de São Gonçalo do Rio Preto, João Dumont, do
prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque; do representante do reitor da Universidade
Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), professor Cláudio Heitor Balthazar; da
superintendente regional de saúde de Diamantina, Cleya Santana e do coordenador de atenção
primária do hospital Albert Einstein, Márcio Paresque.
O presidente do CONASS, Jurandi Frutuoso destacou a evolução da planificação no Brasil. “Com a
inclusão dos municípios da macrorregião do Jequitinhonha, chegamos a 1000 municípios a fazer a
planificação e a ter resultados que são esplendorosos e que darão um novo rumo à saúde onde ela se
instale. Não podemos nos iludir, não existe dinheiro novo, temos que trabalhar com o pouco que
temos e a saída está na organização dos processos e no uso racional dos recursos, especialmente
com investimentos na atenção básica, que é a porta de entrado do nosso sistema de saúde”, frisou.

Já o Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral destacou que “este não é apenas um
projeto de atenção primária, mas um projeto de reestruturação da saúde como um todo. Estamos
trabalhando muito para que até 2021 todos os 853 municípios de Minas sejam planificados pelo
Programa Saúde em Rede. Tenho a convicção de que vamos atingir os nossos objetivos, porque
temos uma equipe muito competente e bastante engajada nessa ação. Gostaria de agradecer à
equipe da Superintendência de Saúde de Diamantina, braço da Secretaria de Estado da Saúde na
região, pelo empenho e importante apoio”, completou.
Cerca de 250 técnicos ligados à saúde da região acompanham o evento durante todo o dia. A
programação do seminário envolve palestras e discursões com os idealizadores do Planifica SUS, que
é a metodologia utilizada no Programa Saúde em Rede do Governo de Minas.
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