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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A partir da análise de situação local e fundamentado nos resultados dos indicadores de

saúde, observou-se a extrema necessidade de planejamento, acompanhamento e

monitoramento dos serviços e das ações de saúde na Atenção Primaria. Dessa forma, com o

apoio da gestão, os profissionais da APS junto a gestão passaram a analisar de perto a

condução dos serviços ofertados a população e a planejar de forma responsável as ações e

serviços desenvolvidos no município.

Com a construção de uma agenda protegida, com datas pré-definidas de reuniões mensais

que envolve a participação de todos os trabalhadores da APS e gestão.

Objetivos

Este projeto objetiva instituir o planejamento local e o direcionamento assertivo dos serviços

e ações a serem desenvolvidos na Atenção Primária de Saúde. Ele estimula os diversos

atores a se tornarem corresponsáveis no cuidado em saúde, direcionando de forma assertiva

e resoluta as demandas que chegam ate os serviços.

Proporcionar aos trabalhadores a desenvolver autonomia e responsabilidade no cuidado com

o outro, fortalece o vínculo de pertencimento ao serviço e de corresponsável na gestão do

cuidado. Além disse, durante as reuniões de planejamento e avaliação, cada profissional é

essencialmente visto e percebido como agente transformador tanto do seu ambiente de

trabalho quanto do seu fazer profissional, possuindo em si infinitas possibilidades de

construção de bem-estar e qualidade de vida que chegam até o cuidado com o outro.

Metodologia

A cada mês, com data pré-estabelecida, a gestão e os profissionais de saúde se reúnem

para pactuar serviços e ações a serem desenvolvidos durante os próximos 30 dias. Bem

como para fazer o compartilhamento do fazer profissional e do cuidado, é o momento em que

a equipe de saúde se reuni para avaliar as demandas que surgem e reorganizar, caso seja

necessário os serviços ofertados. E a cada trimestre, nesta mesma reunião são avaliados os

resultados dos indicadores de saúde, como os indicadores do PQAVS, Previne Brasil e



Indicadores de Pactuação Interfederativa.

Resultados

A equipe observou que para além dos números, os usuários dos serviços tem tido maior

garantia do acesso aos serviços. Pois com o planejamento local baseado na realidade do

município, a acessibilidade tem sido melhor garantida. A exemplo, a APS passou a divulgar

de forma semanal a agenda dos profissionais de saúde por meio das redes sociais e em

complemento a isso, tem disponibilizado telefone de contato e WhatsApp da Unidade Básica

de Saúde para facilitar a comunicação.

Conclusões

Concluímos que, potencializar espaços de trocas de saberes, bem como o planejamento

coletivo fortalece e acima de tudo, incentiva os profissionais da saúde a si sentirem

corresponsáveis no fazer e nos resultados alcançados. Propiciar que esses atores tenham

voz ativa no planejamento dos serviços e ações estimula o fortalecimento do vinculo e trás

para junto da gestão conhecimento técnico que aumenta ainda mais a qualidade do

planejamento, bem como o olhar de bem mais próximo da realidade dos usuários dos

serviços. Pois estes mesmos profissionais, conhecem as necessidades e demandas que são

vividas nos territórios.

dessa forma, a gestão compartilha com os profissionais da saúde uma gestão coletiva, uma

gestão compartilhada em saberes, experiências e objetivos de conduzir sempre o cuidado

integral e resoluto de uma APS de qualidade.
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