PROTOCOLO CUIDANDO DE TODOS NO ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) E SUA IMPLEMENTAÇÃO INOVADORA NA CIDADE DE
SÃO PAULO, ADERENTE ÀS AGENDAS GLOBAL E LOCAL

INTRODUÇÃO

É desafiador para a gestão de saúde urbana estar alinhado
com as principais diretrizes e políticas de enfrentamento às
DCNT, global e local, com seus objetivos comuns e, assim,
contribuir com o cumprimento de metas. A implementação
local depende fortemente dos ajustes à complexidade do
município em questão.

OBJETIVOS

2. Pacote HEARTS, ministérios da Saúde e OPAS;
3. Previne Brasil, Portaria nº 2.979/2019;
4. Nota técnica nº 41/2020;
5. Programa de Metas - 2021-2024 da Prefeitura
Municipal de São Paulo.

Identificar e avaliar se a implementação do Protocolo
Cuidando de Todos em suas diferentes perspectivas,
pautado em modelo inovador-acelerado, está em aderência
às diretrizes preconizadas pelas agendas norteadoras,
global e local.

A implementação foi acelerada por parceria externa
inovadora (2018-2021) e adoção do Design Thinking para
diagnóstico, co-criação e prototipagem de soluções.
As diretrizes, como pacote HEARTS e CARDIO foram
inspiracionais desde o início do processo.

MÉTODO

RESULTADOS

Analisou-se 5 diretrizes, leis e compromissos estabelecidos,
a saber:
1. Agenda 2030: Lei Municipal nº 16.817/ 2018; Decreto
nº 59.020/ 2019, Comissão Municipal para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

Houve pontos de aderência em acordo com os principais
eixos das diretrizes, a saber: Rastreio, Diagnóstico,
Tratamento, Adesão, Controle e Gestão. Cabe destacar
ações do Programa Saúde na Escola contemplando o
processo de prevenção e promoção. O Protocolo Cuidando
de Todos, inovador na sua execução, gerou soluções como

“material de mesa” para consulta imediata na prática clínica;
criação de um “Cantinho” para rastreamento interno nas
UBS; Embaixadores da comunidade; trabalho com escola
de samba e times de futebol, dentre outros; a participação
de sociedades médicas criadoras das diretrizes locais
assegurou o conteúdo científico em todos os materiais.
Todas as soluções foram cocriadas com vistas à garantia da
sustentabilidade. Na fase atual há criação de ferramentas
digitais como chatbot e app para cálculo do score de risco
cardiovascular, atendendo às expectativas das diretrizes.

CONCLUSÕES

A análise mostrou aderência do Protocolo Cuidando de
Todos em 100% às principais políticas e diretrizes para a
melhoria do cuidado e desfecho clínico das DCNT global e
local, tendo na implementação de suas soluções um grande
potencial de contribuição com esforços do país e do mundo
no enfrentamento nos próximos anos.

