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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Piúma/ES adquiriu no mês de julho de 2021,

tablets para os ACS com o intuito de qualificar e avançar no cadastramento dos usuários do

SUS, haja visto que a administração que assumiu a Gestão da SEMSA em 2022 se deparou

com a falta de computadores nas UBS, ausência de cadastro dos usuários, prontuários de

papel e produção das UBS perdidas.

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

O novo modelo de financiamento proposto pelo MS, altera o repasse das transferências para

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

ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

O Município de Piúma/ES possui de acordo com estimativa do IBGE (2021) 22.388

habitantes, ao final do 3º quadrimestre de 2020 a SEMSA havia cadastrado 7.086 (31,65%)

usuários do SUS de acordo com o Painel de Apoio - Cadastros (Adscrição) na AB do

CONASEMS, número bem aquém do esperado para fins de financiamento de acordo com as

normas da capitação ponderada.

Objetivos

OBJETIVO GERAL:

Cadastrar 100% dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por intermédio da utilização

de tecnologia através da aquisição de tablets para os Agentes Comunitários de Saúde do

Município de Piúma/ES.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

?Informatizar 100% das Unidades de Atenção Primária a Saúde do Município;

?Realizar treinamento para os Agentes Comunitários de Saúde sobre a utilização do sistema

de saúde e o uso do tablet;

?Realizar visita domiciliar para cadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde

(SUS) utilizando o tablet;

?Vincular os usuários as Equipes de Saúde do Município;

Qualificar os dados exportados ao Ministério da Saúde através do sistema utilizado pela

Secretaria Municipal de Saúde de Piúma/ES.

Metodologia

A Secretaria Municipal de Saúde abriu processo administrativo para aquisição de

computadores para as Unidades de Atenção Primária a Saúde com o intuito de implantar o

Prontuário Eletrônico e adquiriu tablets para os Agentes Comunitários de Saúde por

intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

Os tablets foram entregues em julho de 2021 e os ACS receberam treinamento para

utilização da ferramenta. Foi criado um grupo de WhatsApp para orientação e monitoramento

das ações.

Foi instituído o cargo de Coordenador dos Agentes Comunitários para auxiliar na utilização

da ferramenta e acompanhamento das visitas domiciliares e cadastros realizados no período.

A SEMSA encaminhou a Câmara Municipal dois Projetos de Lei instituindo incentivo

financeiro de acordo com o cumprimento de metas para os ACS, com o intuito de valorizar o

Servidor Público e reverter esta valorização em serviços de saúde a população.

O sistema utilizado pelos ACS funciona de forma off-line para a realização das visitas e



cadastramento dos usuários deste modo não há necessidade de uso momentâneo de

conexão com a Internet para o envio das informações no momento do colhimento dos dados.

Quando os ACS retornam para as UBS, os mesmos conectam os equipamentos na Internet e

os dados e informações coletadas são enviadas para alimentação do sistema via banco e

dados.

Resultados

Monitorando a série histórica dos cadastros dos usuários do SUS do Município no Painel de

Apoio-Cadastro (Adscrição) na AB do CONASEMS (ANEXO), observamos que no período

compreendido entre o 2º quadrimestre de 2019 ao 3º quadrimestre de 2020, somente 31,65%

(7.086) da população estava vinculada a uma Unidade de Saúde.

A falta de computadores nas Unidades de Saúde e a ausência de alimentação dos dados por

parte do setor de Sistema de Informação da Secretaria de Saúde trouxe grandes impactos na

organização das Políticas Públicas e na elaboração do Plano Municipal de Saúde (2022/2025

para a Gestão em 2021.

Ao iniciarmos o monitoramento em 2021 e com a sensibilização da Gestão para aquisição de

uma ferramenta tecnológica (Tablet) para os Agentes Comunitários de Saúde, constatamos

um aumento de cadastros na ordem de 39,48% quando comparado aos anos anteriores

(2019/2020).

A Secretaria de Saúde avançou com os cadastros em 2021 e finalizou o 3º quadrimestre com

71,13% dos usuários vinculados a uma Equipe de Saúde. Ainda precisamos avançar, no que

tange a este aspecto, no entanto, o empenho e as ações implementadas a partir de julho de

2021 garantem que o Município está se organizando de forma mais profissional e resolutiva,

garantindo assim que as Políticas Públicas sejam implementadas de forma mais resolutiva.

Conclusões

Apesar do Município ter sido penalizado com a dedução de 30% (trinta por cento) do valor do

incentivo financeiro de custeio federal transferido para a implementação e fortalecimento das



ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da APS, podemos concluir que se

mantivermos o compromisso com a qualidade dos serviços ofertados à população, teremos

até o final do 1º quadrimestre de 2022, 100% da população residente em Piúma cadastrada.

Por meio desse cadastro, poderemos identificar a população próxima as equipes das

Unidades de Saúde, subsidiando o planejamento das equipes na oferta de serviços e o

acompanhamento dos indivíduos, famílias e comunidades.

Palavras-Chave

Tecnologia - Tablet - ACS - Cadastro - Usuário



Vídeo

Link

https://www.youtube.com/watch?v=Ip8bQDpVWe0
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