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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O município de Macaíba localizado na 7º Região de Saúde do estado do Rio Grande do

Norte (RN) possui vinte quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), essas eram gerenciadas

pelos profissionais de enfermagem, sendo assim prejudicava o processo de gestão e atenção

à saúde prestada ao território e também ocasionando sobrecarga de trabalho nestes

profissionais. Em maio de 2021 foram contratados dez profissionais para atuarem como

gerentes das UBS.

Nesse contexto, um dos grandes desafios constitui-se na qualificação de gestores para

atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Aos gerentes de UBS, são necessárias

competências de gestão clínica, vigilância em saúde, planejamento e conhecimento do

território para que sejam produzidos modos efetivos de fazer saúde de maneira colaborativa,

interprofissional e efetiva.

Diante disso, a gestão municipal de saúde do município de Macaíba observou a necessidade

de buscar parcerias com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde da VII Unidade

Regional de Saúde Pública do RN para o fortalecimento da qualificação desses profissionais

recém contratados.

Diante da análise das necessidades de saúde encontradas no município de Macaíba, foi visto

de forma mais urgente a necessidade de qualificar os gerentes das UBS, Nessa perspectiva,

foi elaborado um curso intitulado como: Caminhos para integração: qualificação de gerentes

da atenção primária à saúde. O primeiro ciclo do curso foi realizado no período de 24 de

novembro de 2021 a 16 de dezembro de 2021.

Objetivos

Objetivo geral:



Relatar a experiência de qualificação da gestão dos serviços de Atenção Primária à Saúde

(APS) em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Objetivo específico:

Estimular a reflexão do papel do gerente na Unidade Básica de Saúde;

Dialogar sobre as políticas de saúde no Brasil, princípios e diretrizes do Sistema Único de

Saúde;

Discutir a Política Nacional de Atenção Básica e a importância de conhecer o território e as

ações de Vigilância em saúde.

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência acerca do curso de qualificação dos gerentes da APS

do município de Macaíba no RN. Inicialmente identificou-se as principais necessidades de

qualificação que os gerentes precisavam para melhorar seu processo de trabalho, com isso

foi feita a fase de diagnóstico das principais temáticas necessárias para compor a ementa do

curso.

A fase de planejamento do curso ocorreu de maneira integrada pela Coordenação de

Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Macaíba em parceria com os apoios

institucionais da VII Unidade Regional de Saúde Pública (VII URSAP) do RN.

O curso foi desenvolvido na modalidade semipresencial, com quatro encontros presenciais e

seis encontros remotos, com carga horária total de 40h. Participaram do curso dez gerentes,

bem como quatro tutores que auxiliaram os participantes na resolução das atividades e

compreensão dos conteúdos ministrados durante o curso.

No decorrer do curso foram discutidas as seguintes temáticas: Políticas de saúde no Brasil;

princípios e diretrizes gerais do SUS; Política Nacional de Atenção Básica (PNAB); Processo

de trabalho em saúde, com foco no papel do gerente na APS e importância da Vigilância em

saúde.

As aulas ministradas durante todos os encontros utilizou metodologias ativas, partindo da

problematização vivenciada no serviço, por meio de apresentações expositivas e dialogadas

e com resolução de estudo de caso tendo o objetivo de estimular a reflexão do fazer do

gerente na APS.



Resultados

No primeiro encontro foi realizado um resgate das políticas de saúde no Brasil, buscando

identificar o conhecimento prévio que os participantes tinham dessa temática, a partir disso

foi dialogado sobre os princípios e diretrizes do SUS.

Nos encontros seguintes ocorreu diálogo sobre o fazer da Vigilância em Saúde no território, a

importância da territorialização, bem como o processo de trabalho em saúde, com foco no

papel do gerente na APS, em consonância com a portaria nº 2436 de, 21 de setembro de

2017, que reformula a PNAB. Em todos os encontros foram discutidos estudos de casos em

grupos com a perspectiva de compartilhar as experiências profissionais entre os atores.

Vale salientar que no decorrer dos encontros os participantes organizaram uma intervenção

para ser executada junto com a equipe da unidade a qual gerenciava. Dentre as propostas

apresentadas no último encontro do curso, destaca-se a necessidade de fortalecimento das

ações voltadas para o pré-natal, saúde do idoso, indicadores do previne brasil e

implementação de grupos voltados para o controle da Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial

e tabagismo.

Após os encontros foi realizada a avaliação do curso, no qual todos os participantes

informaram que as temáticas, metodologias e tutoria realizada nos momentos presenciais e

online contribuíram no seu processo de ensino-aprendizagem e melhoram seu o processo de

trabalho.

Conclusões

Diante do exposto, é possível verificar que a construção do diálogo, o compartilhamento de

saberes e de experiências entre os profissionais que participaram do curso fortaleceu o

trabalho integrado e a produção do conhecimento coletivo.

Nesse sentido, ao compreender as dimensões que interferem na interprofissionalidade e no

processo de trabalho é possível consolidar a efetividade dos princípios do Sistema Único de

Saúde e oferecer uma atenção à saúde de qualidade.

Portanto, o curso proporcionou a compreensão da dinâmica do território como ferramenta

importante para tomada de decisões no processo de trabalho dos gerentes, assim como

propiciou o entendimento de algumas atribuições que competem a esses profissionais.

Palavras-Chave

Atenção Primária à Saúde. Qualificação. Saúde.
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