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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O Município de Pedro Avelino fica localizado na região do Mato Grande no estado do Rio

Grande do Norte e possui uma população estimada em 6.653 habitantes. Sua rede de

Atenção Primária a saúde é composta por 4 Unidades Básicas de Saúde, serviços de

especialidades médicas e Unidade de urgência e emergência.

O estreitamento do vínculo entre população e sua equipe de Estratégia de saúde da família é

um fator preponderante para a elaboração de estratégias em saúde que visam a melhoria do

acesso aos serviços e o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção à saúde.

Sendo assim e mediante observação dos serviços da APS do município, a dificuldade da

efetivação do vínculo entre usuário com sua respectiva UBS vem sendo uma das principais

problemáticas encontradas no território. Com isso, foi possível elaborar intervenções voltadas

a promoção do vínculo duradouro entre usuário e os serviços de atenção básica do território,

dentre elas, podemos destacar, a implantação de um “Guia de Referência e Contra

referência” entro os serviços de urgência/emergência e UBS; Implantação de uma agenda

profissional voltado ao acolhimento da demanda espontânea por classificação de risco,

usando como unidade piloto a UBS III Centro de Saúde; Realização de capacitações mensais

com as equipes de ESF e ACS e implementação/Reativação de grupos de atenção à saúde

como, por exemplo, SAÚDE

DO TRABALHADOR, PRÉ-NATAL e HIPERDIA.

Objetivos

Diante das dificuldades encontradas no território, este trabalho tem como objetivo principal o

estreitamento do vínculo entre usuários e equipes de Estratégia de saúde da família; reduzir

gastos em serviços de média complexidade no município; melhorar o acesso do paciente aos

serviços de atenção básica ofertados, desde o tratamento medicamentoso ao

acompanhamento periódico das equipes de ESF e, desta forma, alcançar melhores

resultados para os indicadores de saúde recomendados pelo Ministério da Saúde.

Metodologia

Tendo em vista a necessidade de identificar problemas e traçar ações estratégicas para



melhoria dos serviços ofertados pela APS do município, foi utilizada a metodologia de relato

de experiência baseado nas microintervenções realizadas. Desta forma, a dificuldade de

estabelecer vínculo duradouro entre usuário e profissional de saúde foi a principal

problemática elencada e peça-chave para elaboração das ações realizada no município de

Pedro Avelino/RN, utilizando como UBS piloto a UBS III Centro de Saúde.

Resultados

As intervenções ocorreram entre os meses de Março e Agosto de 2021 e teve como

resultado a implantação do guia de referência e contra referência entre o setor de urgência e

emergência local e a rede de atenção básica, o que vem apontando redução nas entradas

dos usuários pelo setor de Urgência por condições sensíveis a atenção básica, o que

fomentou o acompanhamento deste usuários pelas equipes de Atenção primária. Além disso,

a partir das capacitações mensais com as equipes de saúde de ACS e ESF e a reativação

dos grupos em saúde, como Hiperdia, Pré-Natal e Saúde do Trabalhador, o município obteve

melhores resultado para os indicadores de saúde, segundo o Sistema de informação em

Saúde para a Atenção Básica, no segundo quadrimestres de 2021.

Conclusões

Considerando os resultado obtidos através das intervenções promovidas no território, é de

suma importância a continuidade das ações para garantir que o acesso aos serviços seja

promovido de forma equitativa. Além disso, o estreitamento do vínculo entre usuários e sua

unidade básica de saúde deve ser intensificado constantemente para que a população seja

integralmente acompanhada, garantido o acesso ao cuidado pela rede de atenção à saúde

do território.
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