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RE SUMO
Este trabalho objet iva relatar a e xper iênc ia da e xecução do projeto Planif icaSUS
na Atenção Pr imár ia à Saúde (APS), em Santa Catar ina, bem como ident if icar
e discut ir os pr imeiros resultados, após 11 meses de aplicação das at iv idades
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nos cenár ios de prát ica no Estado. Trata-se de um estudo descr it ivo, t ipo
relato de e xper iênc ia, elaborado no conte x to do desenvolv imento das
etapas da APS do Planif icaSUS, nas regiões de Foz do Rio Itajaí e Ser ra
Catar inense. A abrangênc ia do projeto, considerando as duas regiões,

Palabras clave:
Atenc ión pr imar ia de salud.
Educac ión permanente.
Tecnologías de salud.

cor responde a 29 munic ípios, com par t ic ipação de 2.429 prof issionais de
saúde nas programações dos work shops. É possível constatar que, apesar de
ainda não concluído integralmente, este projeto é considerado pelos atores
envolv idos um instrumento propíc io para organização dos macroprocessos
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e microprocessos da APS, apresentando potenc ial para aplicação em outras
linhas de cuidado e regiões de saúde do estado de Santa Catar ina e, assim,
ofer tar a qualif icação do planejamento, operac ionalização e avaliação das
Redes de Atenção à Saúde (RAS) e dos indicadores de saúde da população
catar inense.
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ABS T R AC T
This work aims to repor t the e xper ience of the e xecut ion of the Planif icaSUS projec t in Pr imar y Health Care
(PHC) in Santa Catar ina, as well as to ident if y and discuss the f irst result s af ter 11 months of applicat ion of the
ac t iv it ies in the prac t ice scenar ios in the state. This is a descr ipt ive study, t ype of e xper ience repor t, prepared
in the conte x t of the development of the PHC stages of Planif icaSUS in the regions of Foz do Rio Itajaí and
Catar inense Mountain. Par t ic ipat ing in the projec t, consider ing the two regions, 29 c it ies w ith the par t ic ipat ion
of 2429 health professional s in the work shops’ schedules. It is possible to note that, although it has not yet been
fully concluded, the refer red projec t is recognized by the ac tors involved and considered a conduc ive instrument for
organizing PHC macroprocesses and microprocesses, present ing potent ial applicat ion in other care lines and health
regions of the Santa Catar ina state and thus of fer the qualif icat ion of planning, operat ionalizat ion and evaluat ion
of Health Care Network s (HCN) and health indicators of the populat ion of Santa Catar ina.
RE SUMEN
Este trabajo t iene como objet ivo informar la e xper ienc ia de la ejecuc ión del proyec to Planif icaSUS en Atenc ión
Pr imar ia de Salud (APS) en Santa Catar ina, así como ident if icar y discut ir los pr imeros resultados después de 11
meses de aplicac ión de las ac t iv idades en los escenar ios de prác t ica en el estado. Este es un estudio descr ipt ivo,
t ipo de informe de e xper ienc ia, preparado en el conte x to del desar rollo de las etapas de APS de Planif icaSUS en las
regiones de Foz do Rio Itajaí y Sier ra Catar inense. Par t ic ipando en el proyec to, considerando las dos regiones, 29
munic ipios con la par t ic ipac ión de 2429 profesionales de la salud en los horar ios de los work shops. Es posible notar
que, aunque aún no se ha concluido completamente, el proyec to refer ido es reconoc ido por los ac tores involucrados
y considerado un instrumento propic io para organizar los macroprocesos y microprocesos de APS, presentando una
posible aplicac ión en otras líneas de atenc ión y regiones de salud del estado de Santa Catar ina y por lo tanto
of recen la calif icac ión de planif icac ión, operac ionalizac ión y evaluac ión de Redes de Atenc ión de Salud (RAS) e
indicadores de salud de la poblac ión de Santa Catar ina.

INTRODUÇÃO

impac tos posit ivos nos indicadores de saúde da
popul ação” 3 .

Os Sistemas de Saúde for am def inidos pel a

O Consel ho Nac ional de Secret ár ios de Saúde

Organiz ação Mundial da Saúde (OMS) como um

(CONA SS) realiz a, desde 2004, a Pl anif icação da

conjunto de ações e ser v iços com o propósito

AP S, como for ma de apr imor ar o pl anejamento e

de promover, recuper ar e manter a saúde de uma

oper ac ionaliz ação

dos

popul ação, oferecendo uma assistênc ia cont ínua,

Pr imár ia.

ent ão

humaniz ada, segur a, efet iva e ef ic iente, alcançando

se

um nível ót imo de saúde 1 . Dent re os desaf ios a serem

Pl anif icação da Atenção à Saúde é v is t a como uma

enf rent ados pelo Sistema de Saúde Br asileiro es t á

metodologia que v isa à organiz ação das R A S 4 . Nest a

a super ação da f r agment ação da ofer t a de ações,

lógica, houve no país e xper iênc ias de es t ados e

progr amas e ser v iços de saúde manifest ada, em

munic ípios que se propuser am a reorganiz ar seu

gr ande par te, pel a f r agilidade na ar t icul ação ent re

modelo de atenção, ao adot ar a organiz ação das

as Redes de Atenção à Saúde (R A S) 2 .

redes de atenção e es t r utur ar a AP S, par a e xercer

Desde

apr imor ando,

e

processos
es t a

dessa

Atenção

metodologia

atualmente

a

vem

denominada

A Por t ar ia 4.279, de 30 de dezembro de 2010,

o papel de coordenador a do cuidado. Cuidado es te,

est abelece as diret r izes par a a organiz ação das R A S,

integr ado e ar t icul ado ent re os pontos de atenção, à

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e e xpressa

luz de es t r atégias de combinação e organiz ação dos

que a resolut iv idade de algumas f r agment ações se

processos de t r abal ho 5 -7.

dar á se os sistemas “inovar o processo de organiz ação

Como

es t r atégia

par a

ampliar

e

aceler ar

a

do Sistema de Saúde redirec ionando suas ações e

impl ant ação des t a metodologia, foi proposto ao

ser v iços no desenvolv imento da R A S par a produz ir

Minis tér io da Saúde pelo CONA SS, v ia Progr ama
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de Apoio ao Desenvolv imento Inst ituc ional do SUS (PROADI-SUS) e com e xecução da Soc iedade Benef icente
I sr aelit a Br asileir a Al ber t Einstein, o projeto “A Organiz ação da Atenção Ambul ator ial E spec ializ ada em Rede
com a Atenção Pr imár ia à Saúde”, conhec ido como Pl anif ica SUS, cujo objet ivo ger al é impl ant ar a metodologia
de Pl anif icação da Atenção à Saúde (PA S) , propos t a pelo CONA SS, em Regiões de Saúde das 27 Unidades
Feder at ivas do país, dur ante o t r iênio 2018-2020.
Par a alcançar este objet ivo, o CONA SS e a Secret ar ia E s t adual de Saúde (SE S)/SC f ir mar am parcer ia em maio
de 2019 par a dar iníc io ao Pl anif ica SUS no est ado de Sant a C at ar ina. Nesse conte x to, após realiz ar diagnós t ico
situac ional , optou-se por desenvolver a pl anif icação em duas regiões de saúde, que ader ir am ao projeto como
sendo os pilotos neste processo. A propost a é de cons t r ução colet iva de conhec imentos e tecnologias, ao
proporc ionar apropr iação de conceitos e fer r ament as que oper ac ionaliz am a aplicação do projeto de acordo
com a realidade de cada um dos munic ípios que compõem as regiões de saúde designadas. E s t a metodologia
demanda a par t ic ipação de gestores e técnicos que atuam nas Unidades Descent r aliz adas da SE S (regionais de
saúde) e dos ges tores munic ipais e suas equipes 7.
Par a v iabiliz ar est a metodologia, o CONA SS assume como disposit ivo baliz ador o apoio ins t ituc ional e x ter no
e inter no, v ia processos de tutor ia, em que o tutor tem o domínio do processo e inter age em situação
educac ional de aprendiz ado colet ivo, v iabiliz ando a e xecução dos macro e microprocessos nas unidades de
saúde. O monitor amento do projeto é feito por ges tores e/ou tutores e x ter nos que avaliam por meio de um
checklist os processos impl ant ados 8 .
Nesse sent ido, as at iv idades do Pl anif ica SUS no es t ado de Sant a C at ar ina podem ser compreendidas como
um momento de qualif icação e cont r ibuição no processo de t r abal ho das equipes e dos ser v iços ao buscar a
cor ret a oper ac ionaliz ação de uma dada rede de atenção.
O referenc ial teór ico ut iliz ado, descr ito por Mendes 9 , propõe a met áfor a da cons t r ução de uma casa (Figur a
1) , c it ando vár ios momentos par a organiz ação dos macroprocessos e microprocessos da AP S.

Figura 1. A const r ução soc ial da Atenção Pr imár ia à Saúde.
Fonte : Adapt ado com a inclusão dos macroprocessos de Mendes 9 .
E ste t r abal ho objet iva rel at ar a e xper iênc ia da e xecução do projeto Pl anif ica SUS na AP S, no es t ado de
Sant a C at ar ina, bem como ident if icar e discut ir os pr imeiros result ados após 11 meses de aplicação das
at iv idades nos cenár ios de pr át ica.

METODOLOGIA
Tr at a-se de um estudo descr it ivo, t ipo rel ato de e xper iênc ia, el abor ado no conte x to do desenvolv imento
das et apas da AP S do Pl anif ica SUS, no est ado de Sant a C at ar ina. O projeto se apresent a nas regiões de Foz do
Rio It ajaí (8ª Região de Saúde do E s t ado) e Ser r a C at ar inense (15ª Região de Saúde do E s t ado) 10 . A Figur a 2
apresent a o ter r itór io de Sant a C at ar ina, por região de saúde, e, em des t aque, as duas regiões designadas a
impl ant ar o Pl anif ica SUS ent re o per íodo de jul ho de 2019 a dezembro de 2020.
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Figura 2. D iv isão ter r itor ial das Regiões de Saúde de Sant a C at ar ina, Br asil .
Fonte : Secret ar ia do E st ado da Saúde de Sant a C at ar ina, 2020.
A Região de Saúde da Foz do Rio It ajaí possui 11 (onze) munic ípios, é compos t a por uma popul ação de
referênc ia de 579.946 habit antes 10 . Apesar de apresent ar uma das menores e x tensões ter r itor iais, é a segunda
região mais populosa do E st ado. A s c idades que desenvolvem as at iv idades do Pl anif ica SUS na região são :
Balneár io C ambor iú, Balneár io P içar r as, Bombinhas, C ambor iú, Il hot a, It ajaí, It apema, Luiz Alves, Navegantes,
Penha e Por to Belo. A Figur a 3 apresent a a região e os munic ípios que a compõem.

Figura 3. Munic ípios de Foz do Rio It ajaí, 8ª Região
de Saúde de Sant a C at ar ina, Br asil .
Fonte : Secret ar ia do E s t ado da Saúde de Sant a
C at ar ina, 2020.
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A Região de Saúde da Ser r a C at ar inense é a maior do E s t ado em e xpansão ter r itor ial , compos t a por 18
(dezoito) munic ípios e apresent a uma popul ação de referênc ia de 286.089 habit antes 10 . Os munic ípios que
desenvolvem as at iv idades do Pl anif ica SUS nes t a região são : Anit a Gar ibaldi, Bocaina do Sul , Bom Jardim da
Ser r a, Bom Ret iro, C ampo Belo do Sul , C apão Alto, Cer ro Negro, Cor reia P into, L ages, O t ac ílio Cost a, Painel ,
Palmeir a, Ponte Alt a, Rio Ruf ino, São Joaquim, São José do Cer r ito, Ur ubic i e Ur upema. A Figur a 4 apresent a
a região e os munic ípios que a compõem.

Figura 4. Munic ípios da Ser r a C at ar inense, 15ª Região de Saúde de Sant a C at ar ina,
Br asil .
Fonte : Secret ar ia do E st ado da Saúde de Sant a C at ar ina, 2020.
O Pl anif ica SUS é oper ac ionaliz ado por meio de uma et apa prepar atór ia e seis et apas que apresent am
progr amações espec íf icas, como work shops, of ic inas tutor iais, et apa cont role e cur sos de pequena dur ação. Em
cada et apa há progr amações espec íf icas e são abordados conteúdos dis t intos, porém, volt ados à qualif icação
do processo de t r abal ho e das pr át icas prof issionais no conte x to da R A S. O público -alvo é cons t ituído de
prof issionais dos ser v iços de AP S e Atenção Ambul ator ial E spec ializ ada (A AE) e de prof issionais dos demais
ser v iços rel ac ionados à linha de cuidado def inida como pr ior it ár ia.
Com base no diagnóst ico situac ional de cada região, t anto Foz do Rio It ajaí quanto Ser r a C at ar inense
apresent am como linha de cuidado def inida par a apropr iação da metodologia Pl anif ica SUS a Mater no -Inf ant il .
A def inição de uma linha de cuidado gar ante validade na condução e na apropr iação dos processos par a que,
poster ior mente, a mesma metodologia seja aplicada às out r as linhas. O quadro a seguir apresent a o panor ama
de oper ac ionaliz ação do Pl anif ica SUS em Sant a C at ar ina.
Quadro 1. E squema oper ac ional do Pl anif ica SUS em Sant a C at ar ina.
Et apa

Tema

Prepar atór ia

Apresent ação do Pl anif ica SUS

Et apa 1

A Integr ação da AP S e da A AE em rede

E xecução
Of ic ina Tutor ial Prepar atór ia AP S
e A AE
Wor k shop 1
Of ic ina Tutor ial 1

St atus
Realiz ada
Realiz ada

SANARE (Sobral, Online). 2020 Jan- Jun;19(1):131-140 - 135

Et apa

Tema

E xecução

St atus

Wor k shop 2
Et apa 2

Ter r itór io e Gest ão de Base Popul ac ional Of ic ina Tutor ial 2.1

Realiz ada

Of ic ina Tutor ial 2.2
Et apa 3

O Acesso às Redes de Atenção à Saúde

Wor k shop 3

Realiz ada

Of ic ina Tutor ial 3
Wor k shop 4
Of ic ina Tutor ial 4.1

Et apa 4

Gest ão do Cuidado

Parcialmente

Of ic ina Tutor ial 4.2

Realiz ada

Of ic ina Tutor ial 4.3
Of ic ina Tutor ial 4.4
Et apa 5
Et apa 6

Integr ação e Comunicação nas Redes de Wor k shop 5
Atenção à Saúde

A se realiz ar

Of ic ina Tutor ial 5
Wor k shop 6

Monitor amento e Avaliação

A se realiz ar

Of ic ina Tutor ial 6

Et apa

Of ic ina Tutor ial Cont role 1

Cont role

Of ic ina Tutor ial Cont role 2

A se realiz ar

Fonte : El abor ado pelos autores.

Os work shops são os momentos de alinhamento

ref le x iva dos prof issionais de saúde par t ic ipantes

teór ico, que abordam os conceitos cent r ais do

e o desenvolv imento de ações concret as, a par t ir

Pl anif ica SUS. São ut iliz ados t r abal hos em gr upo,

de um processo de pl anejamento es t r atégico e

estudos dir igidos, estudos de caso, dr amat iz ações,

par t ic ipat ivo. Ao f inal do Pl anif ica SUS, as Regiões de

leitur a de te x tos de apoio, debates, com apresent ação

Saúde de Sant a C at ar ina envolv idas devem apresent ar

e sistemat iz ação das discussões em plenár ia, além de

as unidades da AP S com seus macroprocessos e

aul as inter at ivas 7. Os temas abordados nos work shops

microprocessos organiz ados e integr ados à luz do

apresent am cont inuidade nas discussões das of ic inas

Modelo de Atenção Condições Crônicas 11 , per mit indo

tutor iais.

mel hor ges t ão do cuidado oferec ido aos usuár ios, à
objet ivo

f amília e à comunidade, além da apt idão par a que

pr inc ipal apoiar os prof issionais da assistênc ia e da

As

of ic inas

tutor iais

têm

como

deem cont inuidade à e xpansão da metodologia nas

gest ão dos munic ípios que ader ir am à propos t a no

demais linhas de cuidado e par a as demais regiões

desenvolv imento de ações par a a reorganiz ação dos

do E s t ado.

processos de t r abal ho, com uso de inst r umentos e
fer r ament as de mel hor ia cont ínua e el abor ação de

RESULTADOS E DISCUSSÃO

pl anejamento es t r atégico dos novos processos a
serem impl ant ados na AP S. C ada munic ípio apresent a

Par t ic ipam do Pl anif ica SUS em Sant a C at ar ina,

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) como Unidade

consider ando as duas regiões, 29 munic ípios, com

L abor atór io (UL) , onde são dispar ados os processos

uma popul ação es t imada de 866.035 habit antes

de t r abal hos propos tos pel as of ic inas tutor iais,

(aprox imadamente

embasados pel as discussões surgidas nos momentos

E s t ado) . Na região de Foz do Rio It ajaí, o projeto

de work shops. Além disso, cada região apresent a um

cont a

munic ípio consider ado sede, cuja UL é denominada

de saúde nas progr amações dos work shops, e 11

como

Unidade

L abor atór io

Cent r al

(ULC)

e

com

13%

par t ic ipação

da
de

popul ação
2.429

tot al

do

prof issionais

é

Unidades Básicas de Saúde realiz am as of ic inas

consider ada como modelo de condução dos processos

tutor iais da AP S. Na região da Ser r a C at ar inense,

dispar ados pelo projeto.

o quant it at ivo de prof issionais par t ic ipantes dos

Dur ante a realiz ação da pr át ica v ivenc ial do

work shops é de 1.750 prof issionais de saúde, e 18

Pl anif ica SUS, tor nam-se ev identes os pr inc ípios da

munic ípios realiz am of ic inas tutor iais da AP S. Os

Educação Per manente em Saúde, por meio de pr át icas

result ados des te es tudo for am es t r utur ados em dois

de

tópicos e são discut idos separ adamente a par t ir de

problemat iz ação,

que

proporc ionam

a

ação
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análises de rel atór ios, anot ações e demais regis t ros
dos atores envolv idos na condução do projeto nas
regiões apresent adas.

Workshops: Formação dos profissionais de
saúde
Até o presente momento, for am realiz ados quat ro
work shops em cada uma das regiões. A seguir, são
descr it as

as

propost as

metodológicas

de

...a proposta de
organização dos
macroprocessos
da APS concretiza
sua atr ibuição de
ordenadora das RAS...

cada

work shop e qual aspec to de qualif icação prof issional

ins t al ada ao longo do tempo 16 . O alcance des te

é abordado a cada temát ica.

work shop foi de 82,4% dos prof issionais na região de

O pr imeiro work shop apresentou como temát ica

Foz do Rio It ajaí e 75,3% dos prof issionais da Ser r a

“A integr ação da Atenção Pr imár ia e da Atenção

C at ar inense. Os par t ic ipantes demons t r am, em suas

E spec ializ ada nas Redes de Atenção à Saúde”. O

inter venções, compreender que o modelo de ges t ão

objet ivo des te pr imeiro encont ro foi proporc ionar

da ofer t a não tem ligação com as reais necessidades

a opor tunidade de discussão acerca da comunicação

das pessoas usuár ias e leva a uma espir al de seu

ent re os níveis de atenção que compõem uma R A S. A

própr io cresc imento, pois desconsider a a mudança do

impor t ânc ia deste momento se dá pel a necessidade

modelo de atenção à saúde, bem como a impor t ânc ia

da compreensão de que a nova for ma de rel ação ent re

dos mecanismos de r ac ionaliz ação da demanda 6,16 .

a AP S e a A AE e x ige mudanças prof undas na for ma

Ainda

neste

encont ro,

t ambém

foi

possível

como se dá a organiz ação das unidades de cuidados

abordar a compreensão de ter r itór io e sua rel ação

ambul ator iais

work shop

com os Deter minantes Soc iais de Saúde (DSS) .

apresentou alcance de 87,8 % dos prof issionais da

Alguns pensamentos for am de encont ro com o que

região de Foz do Rio It ajaí e 74,0 % dos prof issionais

a liter atur a ev idenc ia no direc ionamento de que

da Ser r a C at ar inense.

o ter r itór io necessit a consider ar as mudanças nas

espec ializ ados.

E ste

Ainda neste encont ro foi possível apresent ar

polít icas de Saúde no país, que têm direc ionado

aos prof issionais par t ic ipantes que a propos t a de

a reorganiz ação da AP S, resgat ando os sujeitos

organiz ação dos macroprocessos da AP S concret iz a

soc iais, a dinâmica de interesses, as rel ações de

sua at r ibuição de ordenador a das R A S, impondo

c idadania e direito, por meio da ofer t a de ser v iços

uma for ma de organiz ação t ambém dos processos

de saúde que atendam às necessidades da popul ação

na A AE, assim como dos f lu xos assistenc iais par a

nos ter r itór ios onde v ivem os ususár ios 17.

a atenção hospit al ar e os processos dos sis temas

Foi possível ainda discut ir com os par t ic ipantes

de apoio e logíst ica. Os prof issionais entendem a

as opor tunidades que a Vigil ânc ia em Saúde pode

coordenação do cuidado, seu signif icado, obst áculos

proporc ionar no cenár io de organiz ação das R A S.

e desaf ios a par t ir dos respec t ivos lugares e papéis

Par a alguns par t ic ipantes, a Vigil ânc ia em Saúde

desempenhados na equipe e de suas e xper iênc ias

pode ser apont ada como um caminho par a a resolução

prév ias, em consonânc ia com o conceito encont r ado

dos problemas de saúde, uma vez que incor por a a

na liter atur a 12-14 . Os at r ibutos da AP S 15 no que t ange à

propos t a de L alonde nas dimensões da biologia

integr alidade, à cont inuidade e à longitudinalidade

humana, do ambiente, dos es t ilos de v ida e da

do cuidado, aparecem, na v isão dos prof issionais, na

organiz ação dos ser v iços. São necessidades soc iais

inter ação ent re AP S e AEE.

e de saúde que envolvem r iscos e cont role de r iscos,

O segundo work shop t rou xe como discussão o

danos e seus condic ionantes e deter minantes 18,19 .

tema “ Ter r itór io de Gest ão com Base Popul ac ional”

O terceiro work shop possibilitou aos par t ic ipantes

e objet ivou ref let ir a t r ansição do modelo de

discut ir sobre “O acesso às Redes de Atenção à

gest ão da ofer t a par a o modelo de gest ão de

Saúde”. Nes te encont ro, alguns pensamentos for am

saúde da popul ação. Apresentou aos par t ic ipantes

de encont ro ao que defende C assiani, no sent ido de

a compreensão de que o modelo est r utur ado por

que o acesso univer sal à saúde só ser á alcançado com

par âmet ros de ofer t a, const r uídos, em ger al , por

a eliminação progressiva das bar reir as que impedem

sér ies

as pessoas de ut iliz arem equit at ivamente os ser v iços

histór icas,

ref lete

mais

os

mecanismos

polít icos de confor mação dos padrões de capac idade

integr ais,

es t abelec idos

em

nível

nac ional 18,20 .
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E ste work shop apresentou alcance de 74,7% dos

rel ação

prof issionais na região de Foz do Rio It ajaí e 77,3%

técnicos, ges tores munic ipais e equipes de saúde,

dos prof issionais da Ser r a C at ar inense.

ao combinar at iv idades presenc iais e de disper são

O quar to work shop t rou xe como tema a “Ges t ão do
Cuidado”, proporc ionando discussões rel ac ionadas às
condições crônicas de saúde da popul ação usuár ia

condução/par t ic ipação

ent re

dir igentes

que mobiliz am as equipes em seus processos de
t r abal ho 21,22 .
Própr io

processo

se

modif icou

e

es t á

se

dos ser v iços, além de apresent ar tecnologias como

consolidando com a inserção de out r as temát icas

gest ão da clínica, gest ão de caso, bloco de hor as que

como a organiz ação e integr ação com a A AE.

se apresent am como possibilidades par a qualif icação

A s of ic inas tutor iais na AP S abordam ques tões

e integr ação de níveis de atenção à saúde. Em

referentes às R A S, ter r itor ializ ação, v igil ânc ia em

sis temas europeus, diferentes estudos 17,21 defendem

saúde, processos de t r abal ho, atenção à saúde nas

que sistemas integr ados devem se apoiar na atenção

Unidades de Saúde, abordagem f amiliar, prontuár io

pr imár ia à saúde como coordenador a, par a at ingir

f amiliar,

alguns

cont inuado,

infor mação, análise de situação de saúde, sis temas

nível

mais

de apoio ao diagnós t ico, acesso aos ser v iços, ges t ão

result ados,

do cuidado e integr ação e comunicação dos níveis

objet ivos

longitudinalidade,
adequado,

básicos :

cuidado

resolubilidade

no

progressiva

dos

mel hor a

equidade e uso adequado dos recur sos. A ges t ão do
cuidado é entendida, a par t ir dos discur sos, como

assis tênc ia

f ar macêut ica,

sis temas

de

de atenção.
Nessa

per spec t iva

de

produção

de

novos

uma cone xão har moniosa de diferentes ser v iços

signif icados, o CONA SS acredit a que o Pl anif ica SUS

necessár ios par a prover cuidado cont inuado das

e seus disposit ivos (wor k shops, tutor ias) possuem

pessoas, ar t icul ados par a resolver as necessidades

papel impresc indível na mudança e apr imor amento dos

dos usuár ios na sua integr alidade . O percentual

macroprocessos (cadas t r amento do ter r itór io, área

de

dos

de abr angênc ia das equipes de saúde, aliment ação do

prof issionais na região de Foz do Rio It ajaí e 66,3%

E-SUS, ent re out ros) e dos microprocessos (recepção

dos prof issionais da Ser r a C at ar inense.

da unidade, sal a de vac inação, etc) 7.

Oficinas tutoriais na Atenção Primária à Saúde

supor te do referenc ial teór ico, tor na-se cada vez

21

alcance

deste

work shop

foi

de

8 4,9 %

A ssim, com base nos dados analisados e com
mais relevante a impor t ânc ia de dispar ar a f unção
As

tutor ias

propost a

na

AP S

uma

educac ional do Pl anif ica SUS par a mudança de modelo

acompanhamento

dos processos de t r abal ho na AP S, espec if icamente
quando alinhados às tutor ias. A f unção educac ional ,

necessidades espec íf icas do ter r itór io das unidades

alicerçada no pressuposto da interdisc iplinar idade e

de

O

da rel ação adequada ent re os membros das equipes,

processo da tutor ia tem como objet ivo acompanhar

promove o prot agonismo dos prof issionais da AP S,

o

for t alecer

es t imul a sua cr iat iv idade e propic ia um fér t il campo

competênc ias, ident if icar f r agilidades, ref let ir a

de produção de conhec imento em suas v ivênc ias

pr át ica prof issional e propor pac tuações com as

marcadas por tent at ivas, sucessos, dif iculdades e

equipes par a foment ar mudanças nos processos .

aprendiz ados 23 .

selec ionadas

desenvolv imento

de

de

em

dos processos de t r abal ho, a qual consider a as
saúde

metodológica

const ituem-se

em

cada

munic ípio.

at iv idades,

7

Dest acam-se t rês momentos de desenvolver a tutor ia :
o pr imeiro desenvolve -se a par t ir do alinhamento
conceitual de temát icas volt adas par a a AP S. No
segundo, se realiz a a super v isão in loco nas unidades
de saúde par a ver if icar o andamento das at iv idades,
bem como ident if icar inconfor midades e propor novas
ações cor ret ivas. Por f im, no terceiro momento, é
realiz ada a avaliação das at iv idades desenvolv idas e
reel abor ados os pl anos de ação.
A s of ic inas tutor iais na AP S dest acam-se por se
apresent arem como processos de pl anejamento e de
cons t r ução colet iva de conhec imento na organiz ação
da R A S e na consolidação do SUS. Possibilit am uma
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...torna-se cada vez
mais relevante a
impor tância de
disparar a função
educacional do
Planif icaSUS...

CONCLUSÃO
A e xper iênc ia do Pl anif ica SUS tem revel ado a
e x istênc ia de l acunas a serem preenchidas dent ro da
R A S das regiões envolv idas. Todav ia, a abordagem
desenvolv ida tem possibilit ado a organiz ação da
coordenação do cuidado cent r ado no usuár io e
apresent a potenc ialidade par a cont inuidade das
ações de saúde prest adas em diferentes ser v iços
da rede. A par t ir das for mações proporc ionadas,

3. Minis tér io da Saúde. Por t ar ia no 4.279, de 30 de
dezembro de 2010. E s t abelece as D iret r izes par a a
organiz ação da Rede de Atenção à Saúde no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS) . D iár io da União.
Br asília-DF, 2010 ;1: 8 8-93. D isponível em : ht tp ://
bvsms.saude.gov.br/ bvs/saudelegis/gm/2010
4. Guimar ães AMAN, C avalcante CCB, Lins MZ S.
Pl anif icação da Atenção Pr imár ia à Saúde : um
ins t r umento de ges t ão e organiz ação da Atenção
Pr imár ia e da Atenção Ambul ator ial E spec ializ ada
nas Redes de Atenção à Saúde/ Consel ho Nac ional de
Secret ár ios de Saúde. Br asília : CONA SS, 2018.

do acesso à infor mação, da responsabiliz ação pelo
cuidado e da organiz ação dos f lu xos nas R A S, o
Pl anif ica SUS pressupõe ações e ser v iços progr amados
e est r utur ados, consider ando -se as necessidades de
saúde da popul ação.
É possível const at ar que, apesar de ainda não
concluído

integr almente,

o

refer ido

projeto

é

consider ado pelos atores envolv idos um inst r umento
propíc io par a organiz ação dos macroprocessos e
microprocessos da AP S, apresent ando potenc ial par a
aplicação em out r as linhas de cuidado e regiões de
saúde do est ado de Sant a C at ar ina e, assim, ofer t ar
a qualif icação do pl anejamento, oper ac ionaliz ação
e avaliação das R A S e dos indicadores de saúde da
popul ação cat ar inense.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Franc isco Timbó de Paiva Neto cont r ibuiu na
concepção do projeto de escr it a, colet a, análise e

5. Mendes E V. A s Redes de Atenção à Saúde. Br asília :
Organiz ação Pan-Amer icana da Saúde ; CONA SS, 2011.
6. Magal hães MC, Cint r a KMB. Pl anif icação da Atenção
Pr imár ia à Saúde : Rel ato de E xper iênc ia - Regional
de Saúde Cent ro Sul . Rev is t a Cient íf ica da E scol a
E s t adual de Saúde Pública de Goiás. 2020 ; 6 (1) :139150. D isponível em : ht tp ://w w w.rev is t a.esap.go.gov.
br/inde x.php/resap/ar t icle/v iew/197
7. Pl anif ica SUS : Wor k shop 1 - A integr ação da
Atenção Pr imár ia e da Atenção E spec ializ ada nas
Redes de Atenção à Saúde. / Soc iedade Benef icente
I sr aelit a Br asileir a Al ber t Eins tein. São Paulo :
Hospit al I sr aelit a Al ber t Einstein : Ministér io da
Saúde, 2019. 36 p.
8. Guimar ães ADN, C avalcante CCB, Lins MZ S;
Consel ho Nac ional de Secret ár ios de Saúde. CONA SS
Document a 31. Pl anif icação da atenção à Saúde : um
ins t r umento de ges t ão e organiz ação da atenção
pr imár ia e da atenção ambul ator ial espec ializ ada nas
redes de atenção à saúde. Br asília : CONA SS, 2018.

inter pret ação dos dados, redação e rev isão cr ít ica do
ar t igo e aprovação da ver são f inal a ser publicada.
Débora Bat is t a Rodr igues e Mar ia de Fát ima de
Souz a Rovar is col abor ar am na colet a, análise e
inter pret ação dos dados, redação e rev isão cr ít ica do
ar t igo e aprovação da ver são f inal . Marc io Anderson
Cardozo Paresque col aborou com rev isão cr ít ica do
ar t igo e aprovação da ver são f inal .

REFERÊNCIAS
1. Cr uz A, Mendes E V, Nicolet t i R, Rehem R, Scot t i
RF; Consel ho Nac ional de Secret ár ios de Saúde.
CONA SS Debate 3 - A cr ise contempor ânea dos
modelos de atenção à saúde. 1a Edição. Br asília :
CONA SS, 2014. 171 p.
2. L av r as C. Atenção Pr imár ia à Saúde e a Organiz ação
de Redes Regionais de Atenção à Saúde no Br asil .
Saúde Soc. 2011; 20 (4) : 867-874. D isponível em :
ht t p ://w w w.sc ielo.br/sc ielo.php ?sc r ipt = sc i _ ar t t e x t
& pid = S0104-12902011000400005.

9. Mendes E V. A cons t r ução soc ial da Atenção
Pr imár ia à Saúde. Br asília : Consel ho Nac ional de
Secret ár ios de Saúde : CONA SS, 2019.
10. Secret ar ia de E s t ado da Saúde de Sant a C at ar ina ;
Pl ano E s t adual de Saúde de Sant a C at ar ina 20162019. F lor ianópolis-SC: SE S, 2016. 264p.
11. Mendes E V. O cuidado das condições crônicas
na atenção pr imár ia à saúde : o imper at ivo da
consolidação da es t r atégia da saúde da f amília.
Br asília : Organiz ação Pan-Amer icana de Saúde ; 2012.
12. Aleluia IR S, Medina MG, Almeida PF, Vil asbôas
ALQ. Coordenação do cuidado na atenção pr imár ia
à saúde : es tudo avaliat ivo em munic ípio sede de
macror região do nordes te br asileiro. Cien Saude
Colet 2017; 22(6) :18 45-1856.
13. Greß S, Baan C A, C alnan M, Dedeu T, Groenwegen
P, Howson H, et al . Co - ordinat ion and management
of chronic condit ions in Europe : the role of pr imar y
care – posit ion paper of the European For um for
Pr imar y C are. Qual Pr im C are 2009; 17:75-86.
SANARE (Sobral, Online). 2020 Jan- Jun;19(1):131-140 - 139

14. St ar f ield B. Atenção Pr imár ia : equilíbr io ent re
necessidades de saúde, ser v iços e tecnologia.
Br asília : Organiz ação das Nações Unidas par a a
Educação, a Ciênc ia e a Cultur a/MS; 2002.
15. Mar t ínez DH, Navar rete MLV, Lorenzo I V. Fac tores
que inf luyen en l a coordinac ión ent re niveles
asistenc iales según l a opinión de direc t ivos y
profesionales sanit ar ios. Gac Sanit 2009; 23 (4) :280 286.
16. Núñez RT, Lorenzo I V, Naver rete MLV. L a
coordinac ión ent re niveles asistenc iales : uma
sistemat iz ac ión de sus inst r umentos y medidas. Gac
Sanit 2006; 20 (6) : 4 85-95.
17. Hof marcher MM, Oxley H, Rust icelli E. Improved
Health System Per for mance Through Bet ter C are
Coordinat ion. Par is : OECD ; 2007.
18. Almeida PF, Giovanell a L, Mendonça MHM, E scorel
S. Desaf ios à coordenação dos cuidados em saúde :
est r atégias de integr ação ent re níveis assistenc iais
em gr andes cent ros urbanos. C ad Saude Publica
2010 ; 26 (2) :286-298.
19. Rodr igues LBB, Silva PC S, Per uhy pe RC, Pal ha PF,
Popolin MP, Cr ispim JÁ, P into IC, Monroe A A, Arcênc io
R A. A atenção pr imár ia à saúde na coordenação das
redes de atenção : uma rev isão integr at iva. Cien
Saude Colet 2014; 19 (2) :343-352.
20. Organiz ação Mundial da Saúde (OMS) . Infor me de
l a Conferenc ia Inter nac ional sobre Atenc ión Pr imar ia
de Salud [documento na Inter net] . Genebr a : WHO ;
1978 [acessado 2018 Mai 20] . D isponível em : ht tps ://
m e d i c i n a y s o c i e d a d .f i l e s .w o r d p r e s s . c o m / 2 0 11/ 0 6/
decl ar ac ion- de -alma-at a.pdf
21. Saquet MA, Silva SS. Milton Santos : concepções
de geogr af ia, espaço e ter r itór io. Geo UER J 2008 ;
2(18) :24-42.
22. Paim J. Modelos de Atenção e Vigil ânc ia da Saúde.
In : Rouquay rol MZ, Almeida Fil ho, organiz adores.
Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro : MEDSI; 2003.
p. 567-571.
23. Almeida PF, Medina MG, Fausto MCR, Giovanell a L,
Bousquat A, Mendonça MHM. Coordenação do cuidado
e Atenção Pr imár ia à Saúde no Sistema Único de
Saúde. Saúde em Debate. 2018 ; 42(1) : 24 4-260.

140 - SANARE (Sobral, Online). 2020 Jan- Jun;19(1):131-140

