
Supervisora Técnica Juliana M. Maia

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DA APS

AMPLIAÇÃO DO CUIDADO NA UNIDADE DE SAÚDE

USF EDSON QUINTINO MENDES - JARDIM ITAMARACÁ



Características da Unidade e do Território

❏ População estimada: 16 mil habitantes;

❏ População cadastrada: 9.384 usuários ( 58,7%);

❏ Possui 04 equipes de ESF e 04 equipes de Saúde Bucal;

❏ Gerente

❏ Administrativos: 04

❏ Assistente Social: 01

❏ NASF: psicólogo, fisioterapeuta, pediatra e prof. de Ed. Física;

❏ Escolas: 04 escolas e 02 CEINF

❏ Saneamento básico: Água: 85% e 52% esgoto tratado.

❏ Beneficiários do Bolsa Família: 506 famílias



AMBIÊNCIA DA UNIDADE

Recepção e Saguão 

Consultórios Informatizados

Fachada da Unidade



AMBIÊNCIA DA UNIDADE

Auditório

Computadores com Wi-Fi para digitação 



Estratégias para Controle do Estoque na Unidade

❏ Almoxarifado próximo a sala da gerência;

❏ Planilha com padronização dos materiais para controle 

do estoque;

❏ Organização dos materiais do almoxarifado por 

categoria;

❏ Controle de entrada e saída de materiais;

❏ Monitoramento da validade.



Estratégias para a Qualificação da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária

❏  Área para dispensação de medicamentos;

❏  Sala de estocagem;

❏ Administrativo na Farmácia;

❏ Dispensação orientada;

❏ Consultório externo para Farmácia Clínica;

❏ Residência Multiprofissional.



Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade

Preceptores

Educação Física 1

Residentes

Educação Física 1

Enfermagem 1 Enfermagem 2

Farmácia 1 Farmácia 1

Fisioterapia 1 Fisioterapia 1

Medicina 2 Medicina 4

"Um sistema de saúde com forte referencial na Atenção Primária à Saúde é mais efetivo, 

é mais satisfatório para a população, tem menores custos e é mais eqüitativo - mesmo em 

contextos de grande iniqüidade social."

Barbara Starfield, especialista em Atenção Primária da Universidade Johns Hopkins em Baltimore (EUA)





ATENÇÃO DE PRIMEIRO CONTATO

❏ Área adscrita;

❏ Acolhimento por equipe;

❏ Classificação de Risco por 

equipe;

❏ Acesso Avançado;

❏ Organização das agendas;

❏ Onde ser Atendido



Ampliação do Acesso



Ampliação do Acesso

USF JARDIM ITAMARACÁ



LONGITUDINALIDADE

❏ Atendimentos realizados preferencialmente pela equipe de 

referência do usuário;

❏ Qualificação dos registros em saúde no PEC e-SUS 

(auditoria dos prontuários);

❏ Emissão de receitas, atestados e encaminhamentos pelo 

prontuário Eletrônico;

❏ Planilha de monitoramento e acompanhamento por ciclo de 

vida dos usuários,criada pelas equipes ( vigilância);

❏ Busca ativa e atualização das cadernetas das crianças até 02 

anos (cartão espelho);

❏ Acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família pelas 

equipes de referência;



ACOMPANHAMENTO POR LINHA DE CUIDADO

USF JARDIM ITAMARACÁ



Desde o dia 13/06, a unidade estava 
sem receber OUVIDORIA, até que... 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS PELO ATENDIMENTO DA SUA EQUIPE



AUMENTO DA CAPACIDADE DE OFERTA



❏ Coleta de exame laboratorial diariamente (antes 2x na 

semana);

❏ Consulta de pré-natal intercaladas entre médicos e 

enfermeiros;

❏ Interconsultas com equipe multiprofissional durante 

atendimento da demanda espontânea e/ou programada;

❏ Ampliação da realização dos  testes rápidos HIV, Sífilis, Hep. 

B e C após capacitação dos  residentes e técnicos de 

enfermagem ;

❏ Realização de Espirometria pelos residentes médicos para 

avaliação da função Pulmonar e emissão de laudo para 

solicitação de medicamentos;

❏  Utilização do Doppler Vascular Portátil para avaliação do 

Risco Cardiovascular e Lesões Crônicas pelo Índice 

Tornozelo Braquial (ITB);

❏ Realização do teste rápido SARS CoV-2 na unidade. 

AUMENTO DA CAPACIDADE DE OFERTA



Procedimentos realizados pelos Residentes e Preceptores



Procedimentos realizados pelos Residentes



❏ Mapeamento dos casos positivos de 

Covid 19 no Território;

❏ Telemonitoramento;

❏ Referenciamento dos casos graves para 

as unidades de urgência;

❏ Pólo Covid - Parque Ayrton Senna;

❏ Acompanhamento dos sintomáticos 

respiratórios e contatos domiciliares pelo 

ACS;

COORDENAÇÃO DO CUIDADO



❏ Profissionais de nível superior com perfil de solicitante 

(médicos, enfermeiros, odontólogos, equipe 

multiprofissional);

❏ Médico regulador na unidade;

❏ Sisreg inserido pela própria equipe baseado nos 

protocolos;

❏ Monitoramento dos Sisreg’s devolvidos pelas equipes; 

❏ Sisreg agendados são retirados na unidade ou entregue 

pelo ACS ao usuário da equipe.

Papel de Gatekeeper



Ações desenvolvidas pelos Residentes e Preceptores



Ações desenvolvidas pelo Residentes e Preceptores 



● Promover qualidade de vida das pessoas e comunidade;

● Contribuir e estimular à alimentação saudável;

● Desenvolver atividades integrada à creche que fica ao lado da unidade, 

estimulando a educação ambiental e hábitos saudáveis;

● Desenvolver atividades de lazer com os usuários ou grupos específicos 

( DCNT, saúde mental, Terceira Idade)

● Estimular maior interação dos usuários com a unidade;

● Incentivar o cuidado com o meio ambiente;

● Favorecer a sustentabilidade.

Projeto na unidade: Horta Comunitária

COSTA, Christiane Gasparini Araújo et al. Hortas comunitárias como atividade promotora de saúde: uma experiência em Unidades Básicas de Saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2015, vol.20, n.10, pp.3099-3110. ISSN 
1678-4561.  https://doi.org/10.1590/1413-812320152010.00352015.

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COSTA,+CHRISTIANE+GASPARINI+ARAUJO
https://doi.org/10.1590/1413-812320152010.00352015
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