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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O presente trabalho aborda sobre os aspectos da descontinuidade do cadastramento

territorial e a deficiência de dados concisos nos sistemas de informações em saúde,

ocasionando o não alcance das metas preconizadas para os indicadores de saúde do

Previne Brasil, dificultando ainda o norteamento das ações e estratégias para o

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS). Trata-se de uma microintervenção junto

as Equipes da APS de Pedro Avelino/RN de forma a qualificação a coleta de dados do

cadastro territorial, ainda de forma manual, utilizando fichas as quais são inseridas no e-SUS

(CDS). Apresenta ainda as dificuldades durante a execução da microintervenção,

destacando: a resistência dos profissionais de saúde em receber de forma positiva as

capacitações propostas; dificuldade de no manuseio do e-SUS (CDS) pelos digitadores;

informações desatualizadas. Por meio das ações desenvolvidas verificamos melhoria nas

metas de alguns indicadores de saúde do Previne Brasil entre o 1º quadrimestre de 2021 e o

2º quadrimestre de 2021, bem como um aumento significativo nos valores recebidos na

captação ponderada, que teve como principal fator a qualificação do cadastramento territorial

no 2º quadrimestre de 2021. Sendo primordial e de suma relevância a continuidade das

ações relacionadas as revisões do cadastramento territorial nas unidades básicas de saúde

de Pedro Avelino/RN.

Objetivos

Qualificar as informações coletadas no cadastro territorial como instrumento para melhorar os

indicadores de saúde e captação do Programa Previne Brasil.

Metodologia

No desenvolvimento da microintervenção formulou-se ações estratégicas para identificação

das fragilidades na coleta das informações no cadastro territorial, enfatizando a importância

da atualização do perfil epidemiológico através da atualização cadastral dos usuários. Dentro

das ações se construiu um cronograma de oficinas e capacitação periódicas para os

profissionais de saúde de cada equipe de saúde, sendo realizadas separadamente facilitando

a comunicação entre a coordenação e os profissionais. Ressaltando que inicialmente

realizamos uma reunião somente com os Agentes Comunitário de Saúde, uma vez que são



os responsáveis pelo cadastro territorial. A cada oficina/capacitação apresentamos os

resultados dos quadrimestres anteriores, de forma que visualizasse quais ocorreram

melhorias e os que não houve mudança, ou até mesmo a redução, proporcionando um

momento de reflexão entre os profissionais de saúde, permitindo a identificação dos

possíveis erros de preenchimentos das fichas, tirando dúvidas quanto à forma correta de lidar

com as mais variadas situações de rotinas, bem como as falhas na inserção no sistema.

Durante a microintervenção foi apresentado e discutido cada indicador, as fichas prioritárias,

profissionais de saúde responsáveis pelo preenchimento, bem como apresentação dos

cálculos dos indicadores, permitindo que cada equipe possa fazer avaliação mensal das suas

produções. Utilizamos notebook, Datashow e apresentação em slides

Resultados

O plano de intervenção permitiu elencar fragilidades e dificuldades no processo de

implementação deste trabalho, contudo, mesmo diante das dificuldades vivenciadas foram

observados resultados positivos, dentre eles, destaca-se a homologação de um pregão

eletrônico que possibilitará a implantação do PEC, otimizando a coleta das informações, bem

como qualificando os dados, uma vez que ao usar o sistema reduzimos a existência de erros

por ausência de dados obrigatórios, o que ocorria na coleta manual. Outro resultado

relevante foi o desmembramento da equipe de digitação, sendo disponibilizado um digitador

em cada UBS, promovendo a melhoria das informações produzidas pelos profissionais de

saúde. Sendo de suma importância da continuidade das ações propostas nesta

microintervenção, visto que promoveram avanços no processo de cadastramento de cada

unidade, tendo melhorias nas metas de alguns indicadores de saúde do Previne Brasil entre

o 1º quadrimestre de 2021 e o 2º quadrimestre de 2021. Ainda acerca dos avanços,

obtivemos um aumento no percentual do cadastro territorial, sendo de 20,97% alcançando

assim 97,32% da meta para o cadastro territorial. Destacando ainda os cadastros individuais

para captação ponderada, que tivemos um aumento de 8,45% no 2º quadrimestre de 2021,

demonstrando que a microintervenção alcançou seu objetivo de qualificar indicadores por

meio do cadastro territorial, uma vez que com essas melhorias tivemos aumento nos

recursos da captação ponderada.

Conclusões

A microintervenção proporcionou não só a identificação das fragilidades, mas também das

potencialidades de cada UBS, o que permitiu cada profissional de saúde reavaliar suas

práticas de forma que possibilitasse alcance das metas, além de promover a interação entre

os profissionais de saúde responsáveis pela produção e os profissionais da digitação,

permitindo troca de saberes e apoio quanto a revisão das informações. A implantação do

PEC trará mais benefícios, uma vez que toda a informação produzida será inserida em tempo

real no sistema de informação, reduzindo assim os erros que a coleta manual ocasionava. A

microintervenção através de cada oficina/capacitação intensificou junto aos profissionais de



saúde a importância da avaliação mensal de cada indicador, de forma que possamos traçar

estratégias para alcance das metas durante o quadrimestre vigente, sempre utilizando o

cadastro territorial como base de todo o processo.
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