
Identificação

Estado Município Etapa de Inscrição Status

Rio Grande do Norte Apodi 1 Concluída

Título

SAÚDE EM DIA: AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, EXAMES E

PEQUENAS CIRURGIAS EM APODI/RN

Gestor(a)

Nome Email

Luis Sabino da Costa Neto smsapodi@rn.gov.br

Autor(a) principal

Nome Cpf

NETO CARLOS 086.793.994-00

Email Telefone

N.CARLOS15@HOTMAIL.COM (84) 9961-93662

Endereço

Rua Professora Auri de Aceto Mota Proximo ao mercado Gomes Peque Apodi - Rio
Grande do Norte CEP: 59.700-000

Responsável pela apresentação do trabalho

Nome CPF

Antonio Carlos de Oliveira Neto 086.793.994-00



Coautores(as

Nome

Coautor(a) 01: NAKAI HIROKS MAIA PEREIRA

Coautor(a) 02: KÊNNIA STEPHANIE MORAIS OLIVEIRA

Coautor(a) 03: IVANILDO LIMA DE OLIVEIRA

Coautor(a) 04: IDERLANDIA CABRAL RODRIGUES

Coautor(a) 05: ITALA RAQUEL DA SILVEIRA SENA

Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O programa saúde em dia é um programa da prefeitura municipal de Apodi, Rio Grande do

Norte, Brasil, através da secretaria de saúde, que leva o serviço em saúde não só para o

centro de saúde do município, mas também até as unidades básicas de saúde (UBS) dos

bairros periféricos e de todas as quatro regiões da zona rural do município. Serviços esses

como: atendimento nas mais diversas especialidades médicas, realizações de exames

cardiológicos, ultrassonografias dentre outros, além de pequenas cirurgias.

Objetivos

Ampliar o número de consultas especializadas no quadro de atendimento do municípios,

sendo ofertados mais de 10 especialidades; facilitar o acesso da população ao atendimento

com os especialistas, uma vez que o profissional é levado até as comunidades e bairros

distantes, sem que haja a necessidade de deslocamento até a cidade ou centro; ofertar um

maior número de atendimentos visando zerar a fila de consultas e exames e também dar a

oportunidade dos pacientes terem o seu acompanhamento necessário ou diagnóstico

precoce de qualquer doença.

Metodologia

O programa é realizado totalmente com recursos próprios através da contratação de médicos

especialistas, com mais de 10 especialidades. Os convênios e contratações são firmados

através do COPIRN (Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte), que dispõe

de um leque de profissionais nas mais diversas áreas que aderiram a esse consórcio em

saúde. Além das contratações, a prefeitura utiliza de recursos próprios e sua estrutura para a

compra dos materiais necessários e realização dos exames e procedimentos do programa. A

experiência teve início desde o dia 04 de janeiro de 2021.

Resultados



Os resultados obtidos foram muito satisfatórios pois, sendo possível constatar que o saúde

em dia foi de grande relevância para a saúde do nosso município. Essa constatação se deu

devido ao grande número de pessoas atendidas e a grande quantidade de exames feitos

como também de pequenas cirurgias. Isso implicou diretamente na diminuição das filas de

espera nesses procedimentos e consultas, chegando até zerar em determinadas áreas e

regiões, como também teve uma aceitação e procura muito maior da população, uma vez

que devido a facilidade muitos pacientes que não procuravam as unidades de saúde

passaram a procurar para se cuidarem, que é um dos grandes intuitos do programa.

Conclusões

Contudo é possível destacar que não basta apenas ofertar o serviço em saúde, mas também

ser estratégico e sensível as necessidades de cada localidade e região de toda e qualquer

cidade. O fato de ofertar os serviços associados a ideia de levar até próximo das pessoas,

fez com que cada vez mais a saúde do município de Apodi evoluísse e propagasse melhor o

cuidado e a atenção especializada que os pacientes precisam e merecem.

Palavras-Chave

ATENÇÃO ESPECILIZADA, SAÚDE EM DIA.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

