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Entendimento do papel de cada um na sua equipe,
valorização de todos os membros, divisão de tarefas
atendimentos compartilhados, .

Trabalho em 
equipe

1

2

3

4

Quais principais demandas de saúde chegam á minha
equipe? Qual maior horário de procura? Quais
dificuldades de acesso? Qual característica
demográfica?

Imersão no 
terriorio

ACS como membro de equipe, resolutividade dos casos,
acesso a acompanhamento de saúde

Ideia de 
pertencimento 
das ACS

Monitoramento de linhas de cuidado, compartilhamento
dos casos complexos

Vigilância
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Apresentação da Unidade

Unidade inaugurada em 07/11/2001

Transformada em USF em 
Dezembro/2019, tendo adquirido esta 
especificação em março/2020

Composta por 6 equipes.

Residência Médica e Multiprofissional -

Investimento máximo no aumento 
qualificado dos cadastros.

Adequação do espaço físico para 
melhor atender a demanda da 
unidade.

Estabelecimento de porta de entrada 
sendo realizado pelo ACS e com apoio 
da equipe. 



Inauguração 

como UBS

Composta por 4 
equipes.
6 médicos clínicos

Dez/2019

Publicado em DO a 
unidade como USF.
Chegada da equipe de 
Preceptores e 
Supervisora Técnica

Março/2020

Início da Residência 
Médica e 
Multiprofissional
Aproximação dos 
demais membros da 
unidade com o 
Projeto
Formação das 06 ESF

Dias Atuais

Estabelecimento de 
novo Processo de 
Trabalho na unidade.



Residentes Preceptores



Apresentação da Unidade



Antes e depois
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Atenção no Primeiro Contato

Organização das Agendas

Priorizando o atendimento da demanda 
espontânea pela equipe de referência do 
usuário.
Garantindo  atendimento a todas demandas 
agudas.
Garantindo  agendamento de consulta para 
usuários com doenças crônicas com prazo 
de até  30 dias.
Acolhimento ao RN na primeira presença 
na unidade; 
Acolhimento ao Pré Natal no mesmo dia 
que procura a unidade; 
Atendimento pela saúde bucal a gestantes, 
Recém nascidos e portadores de Diabetes 
Mellitus no mesmo dia da sua consulta 
clínica.

Ampliação do horário de 
funcionamento

Em Abril, a unidade 
inicia o horário 
contínuo de 07 às 
19h - aumento a 
acessibilidade.

10% dos 
Atendimentos são 
realizados após às 
17h

Territorilização

Entendimento do 
Território como potência 
de cuidado - diagnóstico 
Situacional.
*Redirecionamento 
responsável para a 
unidade de referência
( OSA/mapa CRAB)

*Investimento na 
identificação das equipes 
x usuários. Ideia de 
pertencimento
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Integralidade

*Entendimento da necessidade de diálogo com a REDE de saúde.

*Encontros quinzenais entre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e equipe de referência para 
discussão de casos complexos.

*Garantia de atendimento multiprofissional.

*Oferta de novos serviços na unidade: Inserção de DIU, Preventivo em consulta, BCG, Pequenas 
Suturas, Cantoplastia, Drenagem de abcessos, Auriculoterapia

*Estabelecimento de parcerias com o território.

*Estabelecimento de vínculo da unidade com outros pontos de REDE.

*Farmácia Clínica : início de acompanhamento aos usuários de polifarmácia e controlados.
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Longitudinalidade

*Necessidade reconhecimento da REDE para com 
a unidade, como USF. (porta de entrada do 
usuário).

*Qualificação dos encaminhamentos

*Monitoramento das pendências/devoluções da 
Regulação

*Discussão de caso com a REDE

*Acompanhamento do caminho percorrido pelo 
usuário na REDE.

*Utilização do monitoramento dos casos de 
COVID do território para apresentação da unidade 
e levantamento das demandas dos usuários

*Exemplos positivos já acontecem : retorno para 
puericultura na unidade, contato de outros 
pontos da REDE com a equipe de referência.



Longitudinalidade





COORDENAÇÃO 
DO CUIDADO

*Acompanhamento de 
alguns Programas por 
planilhas. 

*Elaboração dos fluxos 
de atendimento na 
unidade pelos 
residentes.

*Ideia de pertencimento dos 
ACS a suas equipes.

*Levantamento de demanda 
pelos ACS. Proposta de 
solução às demandas 
levantadas pelos ACS.

*Reunião de equipe semanal.

*Vinculação do usuário a 
sua equipe.

*Vinculação da equipe 
ao seu território.

*Novo fluxo de entrega 
das solicitações 
aprovadas aos usuários.

*Equipe Multiprofissional muito 
potente e envolvida no cuidado.

*Estudo Clínico Multiprofissional 
das principais temáticas 
atendidas na unidade.
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AVANÇOS

● Aumento do cadastramento.
● Atendimento clínico por demais categorias, além de Medicina e Odontologia.
● Oferta de novos procedimentos
● Diminuição das inconsistências de cadastro.
● Melhoria do Acesso, com ampliação de agendas para consultas e procedimentos.
● Imersão no território, com elaboração de diagnóstico situacional.
● Qualificação dos atendimentos, com aumento da resolutividade.
● Inserção de todas as categorias na vigilância do território.
● Instituição do matriciamento pelos próprios membros da unidade.
● Maior aproximação com os demais equipamentos da REDE.
● Maior resolutividade sobre os casos complexos.
● Busca constante sobre parceiros no território.
● Maior Acesso ao serviço de saúde bucal.
● Integração dos demais profissionais com as equipes de residência.
● TRABALHO EM EQUIPE.
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http://drive.google.com/file/d/1ncMzkGq8mld5LcqaU6vAgNJ2d4gXCyVe/view


http://drive.google.com/file/d/1kQcqrCqE8tgnoI-WEDsZm49JM_5HbkDg/view


Obrigada!
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