SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Previne Brasil
Visitas técnicas - 2022
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CHORÓ - CE
04 de julho de 2022

IGUATU - PR
15 de julho de 2022

TURVÂNIA - GO
21 de julho de 2022

“A gente ainda criou instrumentos próprios de
monitoramento. Temos uma equipe de
técnicos que trabalham diariamente tentando
ver inconsistências, onde a gente está errando
e o que a gente precisa melhorar para
conseguir o resultado planejado”.
Jamile Maria Paz Moura
Secretária de Saúde

“As equipes mantêm o cadastro atualizado de
todas as pessoas atendidas e acompanhadas,
fazendo monitoramento nominal dos usuários. As
capacitações profissionais oferecidas pela
regional de saúde contribuíram para qualificação
desses profissionais”.
Vladimir Barella
Prefeito

“Para eu poder cobrar resultado da equipe, primeiro
eu tenho que fazer um investimento e oferecer o
que eles precisam para trabalhar. Não precisa,
necessariamente, um montante grande, e ressalto
que nenhum dinheiro seria suficiente sem
organização, sem alimentar o sistema e sem
conscientização”
Fabiane Belo Gonçalves Mariano
Secretária de Saúde e Assistência Social
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CATANDUVA - SP
10 de agosto de 2022
“Ficamos muito orgulhosos de saber que estamos entre os 5 melhores municípios
avaliados no ranking do Previne Brasil. É reflexo de um trabalho diário e incansável
de toda a equipe. Cada indicador que fazemos subir o mínimo possível é um passo
grande e esperamos continuar nos superando, quem sabe sendo avaliados um dia
como melhor município do país todo nos indicadores”.
Rodrigo Neves
Secretário Municipal de Saúde

PRESIDENTE PRUDENTE - SP
10 de agosto de 2022
“Acredito que nós conseguimos este índice porque fazemos um trabalho humanizado.
Aliamos essa atuação à um trabalho técnico de qualidade, com usuários que não são
tratados como números".
Márcia Cristina Dantas
Secretária de Saúde
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RERIUTABA - CE
24 de agosto de 2022

SOBRAL E ACARAU - CE
24 e 25 de agosto de 2022

SANTO ANTÔNIO
DO RETIRO - MG
17 de agosto de 2022
“É gratificante sermos reconhecidos pelos nossos
índices. É fruto de um trabalho muito bem feito de
uma equipe em que cada um se doa e se doou ao
máximo para, em tão pouco tempo, sair do 128°
para 1° lugar no primeiro quadrimestre de 2022.”
Pedro Humberto
Prefeito

“A gente envolveu todo mundo da Saúde para
arregaçar as mangas, principalmente em
ações de acompanhamento e de busca ativa,
para acompanhar cada família retirense.”
Laene Costa
Secretária de Saúde

“Nós tivemos um grande desafio ao iniciar a gestão em um
ano pandêmico, iniciando do zero. Mas, com diagnósticos,
estudos, capacitação, treinamento e monitoramento,
conseguimos identificar onde estão nossas deficiências e
trabalhar para garantir nossos objetivos”
Suzane Passos de Vasconcelos.
Coordenadora da APS - Acaraú
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LAVANDEIRA - TO
29 de agosto de 2022
“Por ser um município pequeno, há um vínculo muito grande entre os agentes comunitários de saúde e a população, o
que deixa o elo muito fortalecido (...) Quando a pessoa não vai à consulta, ligamos para saber o motivo, e, se há
resistência, vamos até o local com a equipe”
Bruna Gontijo da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

BENTO GONÇALVES - RS
1º de setembro de 2022
“Quando recebemos a avaliação do primeiro quadrimestre do ano passado, nos sentamos para analisar e entender a
situação dos indicadores. Em cima disso, definimos as estratégias macro de cadastramento, de capacitação da
rede, e algumas estratégias separadas por indicadores, de planilhas, de busca ativa. Montamos uma equipe que
começou a acompanhar esses indicadores e foi a partir daí que começamos a ter esses resultados”

Tatiane Fiorio
Secretária de Saúde

CORONEL FABRICIANO - MG
9 de setembro de 2022
“A gestão investiu no treinamento dos trabalhadores de saúde e na organização do sistema, e vimos a
importância que é atingir metas e acompanhar os indicadores da atenção primária. Não adianta ter o hospital
de porta aberta se você não tem uma atenção primária forte e resolutiva. E para isso você tem que atingir os
indicadores”
Ricardo Cacau
Secretário de Saúde
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SÃO JOSÉ DA LAGOA
TAPADA - PB
19 de setembro de 2022

CURITIBA - PR

MANAUS - AM

26 de setembro de 2022

16 de setembro de 2022

“Depois, foi o cadastramento da população todinha,
com todos os campos preenchidos de forma correta e
zerando as inconsistências”
A gestão é participativa e ouvir os técnicos foi o que
nos levou a esse resultado positivo. Perseguir metas
não é fácil, é um trabalho árduo diário que demanda
motivação. Então uma das estratégias aplicadas foi a
promoção de uma premiação para as equipes de
saúde mais exitosas nos resultados, apenas de
forma simbólica”

Rede Materno Infantil

Rosenilda Moreira de Oliveira
coordenadora municipal de Monitoramento do
Previne Brasil

Shádia Fraxe
Secretária de Saúde
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LIMOEIRO DO NORTE - CE
27 de agosto de 2022

PRÓXIMAS AGENDAS
“ Trabalhamos muito para ter uma boa estrutura da Atenção Primária. Prova disso
é que, além da população de Limoeiro do Norte – nossa Princesinha do vale recebemos pacientes de vinte municípios ao redor, que mandam seus pacientes
para nossa cidade. E tem sido assim, sempre primamos pelas gestão, pela
eficiências dos serviços e a vinda do Ministério da Saúde só coroa nosso
trabalho”
Deolino Júnior Ibiapina
Secretário de Saúde

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
30 de setembro de 2022
ALAGOAS

Maceió, Penedo, Coruripe,
Campo Alegre
04 a 06 de outubro de 2022
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