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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O município de Montanha/ES, cidade situado a Região Norte do Estado, trabalha com e-SUS

APS PEC desde o ano de 2016. Porém no ano de 2019 um grande avanço, o município

assinou junto com a Secretaria de Estado da Saúde O TERMO DE ADESÃO E

COMPROMISSO PARA A PLATAFORMA e-SUS APS PEC MULTIMUNICIPAL. O Estado do

Espirito Santo numa grande iniciativa, presentou os municípios com o sistema de Prontuário

Eletrônico e-SUS APS PEC MULTIMUNICIPAL. Prontamente o município de Montanha/ES

aderiu esse grande projeto, demos esse grande passo, hoje contamos com o nosso banco de

dados unificado, temos histórico de consultas no CRE de São Mateus e de municípios

vizinhos, estamos satisfeitos com essa parceria e estamos colhendo os bons frutos.

Previne Brasil

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.

O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para

os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação

ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

No primeiro quadrimestre de 2021, o município de Montanha/ES estava ocupando a 16ª

colocação no Estado, com ISF (Indicador Sintético Final) de 5,59, referente os indicadores do

Previne Brasil. No terceiro quadrimestre de 2021, saltamos para a 6ª colocação no Estado,

com ISF de 9,43. O local da experiência : Montanha/ES. Período: Janeiro a Dezembro de

2021. População alvo: População assistida nas ESFs.

Objetivos

• Mapear fragilidades. (Através de relatórios).

• Planejar junto às equipes, uma vez que as fragilidades foram mapeadas, apontando

estratégias para sanar os problemas.

• Treinar cada profissional da ESF, para que assim tenha um alinhamento com a equipe,

secretaria de saúde.

• Implantar adesão intersetorial para busca ativa. Com ajuda de outras secretarias do

município, com o propósito de colaborar principalmente em áreas descobertas de ACS



(Agente comunitário de saúde).

• Designar um servidor para acompanhar e monitorar as ações planejadas. Esse colaborador

dentro da própria Unidade de saúde, com isso uma pessoa no local como mediador e

colaborador.

Metodologia

Utilizamos o Prontuário Eletrônico e-SUS APS PEC MULTIMUNICIPAL, com isso hoje

contamos com o nosso banco de dados unificado, temos histórico de consultas no CRE de

São Mateus e de municípios vizinhos, estamos satisfeitos com essa parceria e estamos

colhendo os bons frutos. O e-SUS APS PEC MULTIMUNICIPAL, filtrando as informações

detalhadas dos indicadores do Previne Brasil, facilitando assim o processo de

monitoramento.

Foram realizadas reuniões com cada equipe de Estratégia de saúde da Família (ESF) e

Equipe de Imunização, avaliação e planejamento, apontando as fragilidades com soluções

para resolver.

FERRAMENTAS USADA PARA MONITORAMENTO:

e-GESTOR/SISAB (RELATÓRIOS VALIDAÇÃO, INDICADOR POR DESEMPENHO,

CADASTRO E CADASTRO NÃO VALIDADOS).

SISAB: sistema de informação nacional vigente para o processamento e a disseminação de

dados e informações relacionadas a AB, com a finalidade de construção do conhecimento e

tomada de decisão para as três esferas de gestão. Além disso, corrobora para fins de

financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção

Básica (PNAB).

e-SUS APS PEC MULTIMUNICIPAL (Relatório de Acompanhamento e condições de Saúde;

Relatórios Operacionais, Relatórios de Produção e Prontuários).

Resultados

Com o trabalho de monitoramento, avaliação e planejamento no município de Montanha/ES,

saiu da 16ª posição no Estado do Espírito Santo (ISF 5,59), no 1º quadrimestre de 2021, para

a 6ª colocação no 3º quadrimestre de 2021, ( ISF 9,43) (e-Gestor/sisab/indicadores

desempenho), referente os indicadores do Previne Brasil, melhorando o ISF (Indicador

Sintético Final), sendo assim refletindo diretamente no atendimento da população,

considerando que os indicadores foram melhorados, evidentemente reflete também nas

condições de saúde da população.

Conclusões

Considerando que as ferramentas inovadoras, disponíveis para a efetivação dos dados,

trabalhando com a informação facilita o planejamento de ações, essas ferramentas são

essenciais para a execução e melhor funcionalidade no processo de trabalho, monitorando



cada item dos indicadores do Previne Brasil, foi possível uma melhora significativa nos

indicadores de saúde da população. O Estado presentou recentemente com o painel de

indicadores, com a finalidade de utilizar essa ferramenta para facilitar o monitoramento das

informações e melhorar o processo de trabalho. Melhorando a posição do município no

ranking, entre as 78 cidades, no período de 12 meses (3 quadrimestres), saindo de 16º

colocado, pulando para a 6ª colocação.
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