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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.
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