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OBJETIVOS:

- Discutir estratégias para mitigação da pandemia pelo novo Coronavírus;
- Orientar a RAS para os cuidados aos usuários com condições agudas e cronicas no contexto da pandemia,

a partir da Atenção Básica;
- Utilizar os instrumentos de gestão do guia objetivando planejamento de ações através de roteiro de

discussão uniforme para as definições operacionais da Rede de Atenção à Saúde.



EDUCAÇÃO PERMANENTE

DETERMINAÇÃO DA 
AGENDA

üSensibilização de atores;
üFormação de grupos de Whatsapp/ouvidoria;
üReuniões periódicas (Web´s Reunião Ampliada);
üDefinição de um coordenador da estratégia.

FORMULAÇÃO DE AÇÕES

ü Identificação de problemas através do check list;
ü Seleção de propostas e alternativas através do Guia;
ü Negociação/pactuação gestores e trabalhadores;
ü Formalização através de protocolos.

IMPLEMENTAÇÃO

üAcompanhamento das ações;
üLinha de cuidado;
üMonitoramento.

AVALIAÇÃO

üIdentificação e avaliação do processo;
üResultados;
üImpacto alcançado.



METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO GUIA NA BAHIA

1
• Sensibilização de gestores - Formação de Grupo de Trabalho Tripartite com gestores e equipes de 

municípios, COSEMS, SESAB, CONASEMS, CONASS e SEINSF (MS) – Destaque para participação 
efetiva dos secretários de saúde; Encontros periódicos do Grupo de Trabalho; Apresentação do Guia na 
Assembléia do COSEMS, CIB, 28 CIR’s e nos Colegiados de Atenção Básica (COCAB);

2
• Pactuação da metodologia com a gestão e coordenações municipais; Definição do coordenador da estratégia 

de implantação do Guia no Município; Criação de grupo de whatsapp com atores municipais

3
• Web reuniões ampliadas semanais com a gestão e coordenações municipais
• Implementação do check list da rede de urgência para diagnóstico da rede e dos serviços ofertados pelo 

município e identificar as necessidades de cada ponto da rede.
• Implementação do Plano de ação 



POTENCIALIDADES
A experiência de implantação do Guia demonstrou aplicabilidade na dimensão organizacional, assistencial e gerencial.

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL:

Reorganização da rede de atenção á saúde do 
município, processo de trabalho e 

sistematização de ações  (Protocolos e Fluxos)

DIMENSÃO ASSISTENCIAL:

Plano de Alta;
Ficha de Compartilhamento;

Linha de Cuidados nos municípios (Saúde do 
Trabalhador, Saúde do Idoso);

Monitoramento de casos suspeitos;
Atuação multiprofissional e interdisciplinar.

DIMENSÃO GERENCIAL:

Planilhas de acompanhamento de gestantes, 
crônicos, crianças, saúde mental, acamados, 

monitoramento de casos suspeitos e 
confirmados, busca ativa dos ACS e 

consolidado do coordenador da unidade; 
Planos de ação das coordenações



POTENCIALIDADES - CATU

• Saúde do idoso;
• Saúde Bucal;
• Saúde do Trabalhador;
• Monitoramento e aplicativo Bela



POTENCIALIDADES - CORIBE

• Rede de atenção à saúde;
• Saúde Bucal;
• Gestantes e Puerperas



POTENCIALIDADES - MAIRI

• Estratégias para implementação 
na RUE (regional);
• Saúde Bucal;
• Pós COVID – Fisioterapia;
• DCNT
• Equipe multiprofissional



POTENCIALIDADES – SÃO FRANCISCO DO CONDE

• Rede de Atenção à Saúde;

• Integração da AB e Vigilância.



DESAFIOS

• Fortalecimento do espaço de Governança

• Regionalização

• Formação Profissional

• Ano Político

• Aceitabilidade dos gestores

• Vazio assistencial

• Mudança de gestão e de trabalhadores nas unidades de saúde

• Controle Social




