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Introdução A atenção primária à saúde (APS) é o primeiro nível de cuidado da saúde, responsável pela
promoção, manutenção e melhoria da saúde. No Brasil, a APS está estruturada na Estratégia de Saúde da
Família que propõe a promoção do cuidado integral e trouxe benefícios, evidenciados pela melhoria nos
indicadores de saúde da população. Objetivou-se identificar oportunidades de melhoria à garantia da APS
eficiente e resolutiva.
Método O estudo foi realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região Sudeste de Teresina-PI. Para
identificar oportunidades de melhoria, reuniu-se um grupo de apoiadores institucionais da Coordenadoria Regional
de Saúde Sudeste utilizando a Técnica de Grupo Nominal por meio de aplicativo de mensagens e chamadas de
vídeo. Foram listadas propostas de oportunidades de melhoria do serviço prestado nas UBS e após a devolutiva
das listas se deu a discussão da priorização e votação final.
Resultados As oportunidades
de melhoria elencadas foram:
necessidade de reorganização
de
agendamentos,
inexistência/não implantação
do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de
Saúde,
necessidade
de
controle de materiais, insumos
e bens e a
implantação de Projeto de
Segurança do Paciente na
APS
do
município.
A
oportunidade de melhoria
Fonte: Trabalho Prático referente ao Módulo 2, do Programa de Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde/
PPG Qualisaúde/UFRN - 2020.
prioritária foi a implantação de projeto de segurança
do paciente nas UBS, o que servirá de base para intervenções futuras, uma vez que não há arcabouço
estrutural/conceitual sobre o tema no serviço avaliado.
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