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PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 

 

1 CONTEXTO GERAL 

A proposta da Planificação da Atenção à Saúde (PAS) tem como objetivo apoiar o 

corpo técnico-gerencial das secretarias estaduais e municipais de saúde na organização 

dos macroprocessos da atenção primária à saúde (APS) e da atenção ambulatorial 

especializada (AAE). Permite desenvolver a competência das equipes para o 

planejamento e organização da atenção à saúde com foco nas necessidades dos usuários 

sob a sua responsabilidade, baseando-se em diretrizes clínicas, de acordo com o Modelo 

de Atenção às Condições Crônicas. Nesse sentido, as atividades da Planificação podem 

ser compreendidas como um momento de discussão e mudança no “modus operandi” 

das equipes e serviços, buscando a correta operacionalização de uma dada rede de 

atenção. 

A fundamentação teórica de referência é descrita nos livros publicados pelo 

CONASS e OPAS com foco na implantação das redes de atenção à saúde: As redes de 

atenção à saúde (OPAS, 2011), O cuidado das condições crônicas na atenção primária à 

saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família (OPAS, 2012) e A 

construção social da APS (CONASS – 2015). 

É utilizado o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), proposto por 

Mendes para o Sistema Único de Saúde (SUS), a partir dos modelos da Pirâmide de Risco 

da Kaiser Permanente (Bengoa, Porter e Kellogg, 2008), dos Cuidados Crônicos (Wagner, 

1998) e dos Determinantes Sociais da Saúde (Dahlgren e Whitehead, 1991). 

O modelo operacional descrito em “A Construção Social da APS1” propõe a 

metáfora da construção de uma casa, com os vários momentos para organização dos 

macroprocessos da APS. 

 

                                                           
1
 Mendes E.V. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília, Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

CONASS, 2015. 
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Figura 1 – A construção social da Atenção Primária à Saúde. 

 

Os momentos de organização dos macroprocessos da APS são resumidos no 

quadro abaixo: 

Momento 1 

Intervenções na estrutura: 

Avaliação da estrutura da APS, considerando a proporção de unidades 

frente à população de referência; as condições prediais da unidade; os 

equipamentos e materiais; a composição da equipe e os recursos 

financeiros necessários 

Elaboração de um plano de melhoria da estrutura 

Macroprocessos básicos: 

Territorialização 

Cadastramento familiar 

Classificação de risco da família 

Diagnóstico local 

Conhecimento das subpopulações alvo prioritárias 

Estratificação de risco das condições crônicas 

Programação local 

Agenda de atendimentos  
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Contratualização 

Microprocessos básicos assistenciais: 

Abordagem inicial do usuário 

Recepção 

Fluxos internos 

Vacinação 

Curativo 

Farmácia 

Dispensação de medicamentos controlados e não controlados 

Coleta de exames 

Procedimentos terapêuticos 

Aferição de pressão arterial 

Aferição de glicemia capilar 

Prontuário eletrônico 

Microprocessos básicos relativos à segurança: 

Higienização e limpeza 

Higienização de mãos 

Esterilização 

Gerenciamento de resíduos 

Momento 2 

Macroprocessos de atenção aos eventos agudos: 

Escuta inicial sobre a demanda do dia 

Avaliação e classificação de risco 

Atendimento aos eventos agudos azul e verde 

Primeiro atendimento das pessoas com eventos amarelo, laranja e 

vermelho e encaminhamento para pronto atendimento ou pronto 

socorro 

Momento 3 

Macroprocessos de atenção às pessoas com condições crônicas 

não agudizadas, hiperutilizadoras e com enfermidades: 

Gerenciamento das condições crônicas prioritárias 

Estratificação de riscos 

Elaboração e o monitoramento dos planos de cuidado 

Autocuidado apoiado 

Gestão de caso 
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Novos formatos da clínica: atenção contínua, atenção compartilhada a 

grupo, matriciamento entre especialistas e generalistas 

Educação permanente dos profissionais de saúde 

Educação em saúde: os grupos operativos e a educação popular, mapa 

de recursos comunitários 

Momento 4 

Macroprocessos relativos às tecnologias de suporte às mudanças 

de comportamento: 

Modelo transteórico de mudança 

Entrevista motivacional 

Grupo operativo 

Técnica de solução de problemas 

Macroprocessos de atenção preventiva, relativos aos principais 

fatores de risco proximais e aos fatores individuais 

biopsicológicos:  

Programa de atividade física 

Programa de reeducação alimentar 

Programa de controle do tabagismo 

Programa de controle do álcool e outras drogas 

Programas de rastreamento de condições de saúde 

Programas de prevenção quaternária 

Momento 5 

Macroprocessos de demandas administrativas: 

Assistenciais: atestados médicos, renovação de receitas, análise de 

resultados de exames, relatórios periciais 

Gestão da unidade: registro sanitário, CNES, segurança do trabalho, 

sistemas de informação e relatórios de gestão, prontuário  

Momento 6 

Macroprocessos da atenção domiciliar: 

Visita domiciliar 

Assistência domiciliar 

Internação domiciliar com uso de tecnologias de suporte 

Acompanhamento domiciliar 

Vigilância domiciliar 

Momento 7 
Macroprocessos de autocuidado apoiado: 

Informação e educação para o autocuidado 
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Elaboração e monitoramento de um plano de autocuidado 

Apoio material para o autocuidado 

  

De maneira similar, podem ser definidos os macroprocessos da AAE, voltados 

para o conhecimento das subpopulações-alvo do território de abrangência, relativas às 

condições crônicas de alto e muito alto risco; o manejo por uma equipe 

multiprofissional, com utilização de tecnologias de cuidado das condições crônicas, 

focadas na avaliação diagnóstica e elaboração de plano de cuidado para a estabilização 

dos usuários; o apoio às equipes de APS do território de abrangência, desdobrado em 

ações de educação permanente para a capacitação em estratificação de risco e manejo 

das condições crônicas, e em ações de supervisão do plano de cuidado dos usuários.  

Um macroprocesso deve ser destacado nessa etapa - a integração entre as 

equipes da APS e AAE. Esse macroprocesso inclui a definição das equipes especializadas 

de referência para as equipes da APS, dentro das regras de regionalização da atenção à 

saúde; o conhecimento mútuo entre os profissionais das duas equipes, favorecendo as 

várias formas de comunicação e condução conjunta dos casos; o fluxo de usuários 

identificados na APS e estratificados como de alto ou muito alto risco para a AAE, 

seguindo as regras pré-estabelecidas e pactuadas conjuntamente; o fluxo de informações 

sobre a situação do usuário, nos dois sentidos; as ações de educação permanente, 

desenvolvidas em momentos específicos e como apoio na rotina de atendimentos; as 

ações de supervisão dos planos de cuidado dos usuários de alto e muito alto risco; o 

monitoramento dos indicadores de cuidado das subpopulações com condição crônica 

acompanhados. 

 

2 FASE PREPARATÓRIA  

Considerando que o lócus de atuação da APS é municipal, é imprescindível a 

participação efetiva dos Colegiados Nacional e Estaduais de Secretários Municipais de 

Saúde. No âmbito dessa parceria deve-se procurar confirmar a Estratégia de Saúde da 

Família como modelo mais eficaz para organização da APS, fortalecer a compreensão 

prática/operacional da APS como ordenadora das redes de atenção à saúde e favorecer a 

mobilização e adesão dos municípios ao projeto e ao desenvolvimento das suas etapas e 

atividades. 
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Desta forma, propõe-se que o CONASS e COSEMS apoiem o corpo técnico 

gerencial das secretarias estaduais e municipais de saúde na organização dos 

macroprocessos da APS e AAE, que devem ocorrer nas unidades de atenção primária à 

saúde e nos ambulatórios de especialidades de referência, sob o apoio e coordenação 

regional da SES e COSEMS, inicialmente em uma região de saúde selecionada, com 

posterior expansão para outras regiões. 

A decisão da gestão pela Planificação é formalizada por meio da assinatura de um 

protocolo de intenção dos parceiros envolvidos, em solenidade pública quando se inicia 

o processo, no lançamento estadual, quando também se realiza a primeira oficina “As 

Redes de Atenção à Saúde”, denominada de Oficina-Mãe, que tem como objetivo 

principal o alinhamento conceitual e as macrodefinições “sobre o que fazer”, bem como 

identificar os facilitadores estaduais, que conduzirão o processo na(s) região(ões) 

selecionada(s). 

Todo o conteúdo da Planificação deve ser customizado para a realidade estadual. 

O Grupo Condutor deve analisar a proposta apresentada para os vários momentos da 

Planificação e definir a região por onde vai ser iniciado o processo, realizando a devida 

pactuação na CIB Estadual.  

A região de saúde deve respeitar os seguintes critérios de seleção: adesão dos 

prefeitos e secretários municipais de saúde, através do estabelecimento de um termo de 

cooperação técnica; estratégia de saúde da família implantada no território municipal, 

mesmo que com cobertura inferior a 100%; equipes de profissionais (médicos, 

enfermeiros e outros) com cumprimento efetivo da carga horária contratada (40 horas 

para os profissionais da ESF); ambulatório de atenção especializada funcionando; 

decisão pela regionalização da AAE. 

Da mesma maneira, devem ser definidas, a partir de uma análise da situação de 

saúde, as condições de saúde prioritárias a serem abordadas (gestação, ciclo de vida da 

criança, hipertensão, diabetes ou outra condição de relevância epidemiológica), assim 

como as ações estratégicas com relação à elaboração e definição de diretrizes clínicas, 

financiamento (investimento e custeio) e educação permanente. Os compromissos do 

município devem ser esclarecidos, sendo assumidos pelos gestores municipais da região 

envolvida. Esse compromisso inclui a implementação das propostas elaboradas pela sua 

equipe no processo de tutoria. 
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3 METODOLOGIA 

A Planificação da Atenção à Saúde reúne um conjunto de ações educacionais 

voltadas para o desenvolvimento de competências de conhecimento, habilidade e 

atitude necessárias para a organização e qualificação dos processos assistenciais. 

Baseando-se no princípio da Andragogia, são utilizadas práticas 

problematizadoras que proporcionam uma ação reflexiva dos atores envolvidos 

(gestores e trabalhadores) e propõe o desenvolvimento de ações concretas a partir de 

um processo de planejamento estratégico e participativo.  

Essa metodologia possibilita a participação dos dirigentes e técnicos do nível 

central e das regionais de saúde, bem como os gestores municipais e suas equipes, 

incluindo, principalmente, todos os trabalhadores que atuam nas unidades de saúde. 

A organização dos macroprocessos será desenvolvida simultaneamente e de 

maneira integrada às unidades da APS e da AAE, em duas etapas: 

● Etapa 1: ciclos mensais de oficinas, tutoria e organização progressiva dos 

macroprocessos, em momentos de concentração e dispersão, com duração, mínima, de 

seis meses; 

● Etapa 2: supervisão dos municípios e unidades para aperfeiçoamento dos 

macroprocessos da primeira etapa, novos ciclos de oficinas e tutorias relativos a 

processos para qualificação da atenção às condições crônicas, com duração de seis 

meses. 

 

4 CICLOS DE MELHORIA  

O PDSA é um método para a prática do gerenciamento que inclui um conjunto de 

ações gerenciais, numa sequência dada pela ordem estabelecida pelas letras que 

compõem a sigla em inglês, como demonstrado a seguir: 

P plan: planejar 

• Ter claros os objetivos da organização (visão, 

missão e objetivos estratégicos) e os processos a serem 

gerenciados 

• Realizar a análise situacional, identificando 

problemas e suas causas 

• Definir as metas a serem alcançadas 

• Planejar as ações 
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• Poderão ser utilizados: Fluxograma de 

Processos e a Matriz de Processos 5W2H 

D 
do: fazer, 

executar 

• Fazer com que todos se sintam envolvidos, 

comprometidos e motivados: liderança 

• Divulgar e difundir o plano entre todos os 

colaboradores: comunicação 

• Capacitar os profissionais para a mudança: 

desenvolver competências de conhecimento, habilidade e 

atitude 

• Executar as tarefas exatamente como foi 

previsto na etapa de planejamento 

• Estabelecer normas e rotinas 

• Mobilizar e aplicar os recursos (humanos, 

materiais, entre outros) da organização 

• Documentar problemas e soluções e iniciar a 

análise dos dados 

S 

study: estudar, 

verificar, 

checar 

• Verificar se o executado está conforme o 

planejado, ou seja, se a meta foi alcançada, dentro do 

método definido 

• Estudar, completar a análise dos dados, 

comparar os dados com as predições, sintetizar o 

aprendizado 

• Identificar os desvios na meta ou no método 

• Requer um sistema de medição, com 

indicadores de resultados do processo e de verificação das 

atividades prioritárias 

A 

act ou action: 

agir, atuar 

corretivamente 

• Caso sejam identificados desvios, é necessário 

definir e implementar soluções que eliminem as suas 

causas. 

• Caso não sejam identificados desvios, é 

possível realizar um trabalho preventivo, identificando 
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quais os desvios são passíveis de ocorrer no futuro, suas 

causas, soluções etc. 

 

Desenvolve-se de maneira cíclica e contínua, abordando a cada ciclo um conjunto 

de processos críticos, prioritários ou simplesmente em revisão periódica. Assim, a cada 

ciclo de oficinas e tutorias, serão identificados novos processos que devem ser 

analisados e abordados progressivamente. A figura 2 a seguir representa o dinamismo 

do PDSA: 

 

Figura 2 – O ciclo do PDSA. 

 

5 A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

5.1 AS OFICINAS 

A primeira oficina de alinhamento conceitual realizada pelo CONASS é 

denominada “Oficina Mãe”, como descrita anteriormente. As demais oficinas são 

realizadas no primeiro momento com os facilitadores designados pela SES e COSEMS 

que, em seguida, devem multiplicar para todos os profissionais da APS e representantes 

de outras áreas das Secretarias Municipais de Saúde. 

Os temas das oficinas são apresentados no quadro abaixo: 

Oficinas 

Oficina 1 - Redes de Atenção à Saúde 



13 
 

Oficina 2 - Atenção Primária à Saúde 

Oficina 3 - Territorialização e Vigilância em Saúde 

Oficina 4 - Organização da atenção aos eventos agudos e às condições crônicas na Atenção 

Primária à Saúde 

Oficina 5 -  Assistência Farmacêutica e Apoio Diagnóstico 

Oficina 6 - Monitoramento e Avaliação na Atenção Primária à Saúde 

 

Após as oficinas, os temas abordados serão discutidos e aplicados nos territórios, 

no período de dispersão com o apoio da tutoria.  

 

5.2 A TUTORIA 

O processo de tutoria desenvolve-se por meio do apoio direto aos profissionais e 

equipes no exercício de suas funções assistenciais e gerenciais. 

 Os tutores são técnicos de nível superior das Secretarias Municipais de Saúde, 

com conhecimento e vivência na APS, com liderança e disposição para apoiar a condução 

das oficinas e responsáveis pelo suporte às equipes nos municípios. 

A tutoria não é um processo de fiscalização ou de avaliação de desempenho e nem 

mesmo de definição sobre o que os profissionais devem fazer. Pelo contrário,  é um 

“fazer junto”, sem substituir o profissional nas suas funções e responsabilidades, 

ajudando-o na reflexão sobre a própria prática, na identificação de fragilidades e nas 

ações corretivas necessárias. O objetivo é o de fortalecer as competências de 

conhecimento, habilidade e atitude. 

Organiza-se em oficinas tutoriais que compreendem três momentos principais: 

● Momentos de resgate da fundamentação teórica, sempre breves e objetivos, inseridos 

na discussão dos processos e remetendo ao processo de educação permanente, quando 

necessário. 

● Momentos de supervisão in loco da atividade, num diálogo com o seu responsável 

direto. A supervisão deve checar a atitude do profissional, o seu conhecimento e 

aplicação das normas e recomendações; verificar o desenvolvimento da atividade frente 

às normas e recomendações vigentes; verificar o registro do processo no prontuário e 

nos sistemas de informação; identificar inconformidades e propor as ações corretivas. 
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● Momentos de avaliação dos problemas ou inconformidades identificadas, análise de 

seus fatores causais, priorização e elaboração de um plano de ação, seguindo-se os 

outros passos do ciclo do PDSA. 

Os macroprocessos a serem organizados são distribuídos de acordo com os ciclos 

mensais de oficinas/tutorias, como mostra o quadro abaixo: 

ETAPA 1 TEMAS 

Macroprocessos básicos 

Territorialização 

Planejamento da infraestrutura da APS 

Cadastro Familiar 

Subpopulações alvo 

Atendimento geral: porta de entrada; fluxos internos 

de atendimento; recepção 

Estratificação de risco das cond. crônicas prioritárias 

Programação da atenção 

Agenda 

Mediadas para agilizar o atendimento e reduzir 

tempo espera: agendamento por bloco de horas 

Classificação de risco familiar 

Apoio diagnóstico laboratorial: fase pré-analítica 

(solicitação de exames, orientação para preparo e 

coleta de material biológico) 

Atenção ao evento agudo 

Escuta inicial sobre a demanda do dia 

Avaliação e classificação de risco  

Atendimento do evento agudo de menor ou maior 

urgência 

Atenção às condições crônicas 

não agudizadas, enfermidades e 

pessoas hiperutilizadoras 

Gestão da condição de saúde: diagnóstico, 

estratificação de risco, manejo de acordo com o 

estrato de risco, registro clínico coletivo 

Microprocessos básicos 

Microprocessos assistenciais: vacinação 

Microprocessos assistenciais: curativo, 

procedimentos terapêuticos, aferição de pressão 
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arterial e glicemia, eletrocardiograma 

Microprocessos de segurança: higienização e limpeza, 

esterilização, gerenciamento de resíduos, 

higienização de mãos, preparação dos consultórios 

Prontuário: registro, organização, arquivamento e 

desarquivamento 

Demandas administrativas 

Mediadas para agilizar o atendimento e reduzir 

tempo espera: atestado, troca de receita, marcação de 

exames/consultas especializadas, resultado de 

exames 

Gestão interna: registro sanitário, CNES, sistemas de 

informação, Relatórios de gestão, prontuário 

eletrônico, gestão de pessoas e segurança do trabalho 

Atenção preventiva Vigilância domiciliar e do território 

Atenção domiciliar 

Visita domiciliar 

Visita domiciliar de monitoramento das famílias de 

maior risco 

Sistema de gerenciamento 

Indicadores relacionados às condições crônicas 

prioritárias 

Painel de bordo de indicadores de processo e 

resultados 

 

Na Etapa 2, como citado antes, haverá a supervisão dos processos organizados na 

etapa anterior e a introdução, na modalidade de oficinas e tutorias, de processos 

relacionados ao cuidado das condições crônicas, conforme pode ser visto no quadro a 

seguir: 

ETAPA 2 

Macroprocessos 

básicos 

 

 

 

Abordagem familiar 

Atenção ao evento  
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agudo  

 

 

 

 

 

 

Novo ciclo do PDSA para 

aperfeiçoamento de todos 

os processos organizados 

na Etapa 1 

Atenção às condições 

crônicas não 

agudizadas, 

enfermidades e pessoas 

hiperutilizadoras 

Tecnologias de cuidado da 

condição crônica: atenção 

contínua, plano de cuidado, 

atenção compartilhada em grupo, 

grupo operativo 

Autocuidado apoiado 

Tecnologias de cuidado da 

condição crônica: autocuidado 

apoiado 

Microprocessos básicos  

Demandas 

administrativas 
 

Atenção preventiva 

Programa de controle do 

tabagismo 

Programa de atividade física 

Programa de alimentação 

saudável 

Atenção domiciliar  

Sistema de 

gerenciamento 

Painel de bordo de indicadores 

de processo e resultados 

VIGILÂNCIA À SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

Abordagem transversal nos vários macroprocessos 

MACROPROCESSOS DOS SISTEMAS DE APOIO LABORATORIAL  

E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Organização dos processos desenvolvidos nas unidades da APS e AAE e mínima organização 

dos processos gerais a nível dos municípios e/ou região de saúde 
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5.3 OS PERÍODOS DE DISPERSÃO 

O período intercalado entre as oficinas e tutorias é denominado de dispersão. 

Neste, os profissionais devem proceder à organização dos processos de acordo com o 

plano de ação estabelecido nas oficinas e tutorias. 

As atividades de dispersão serão supervisionadas presencialmente pelos técnicos 

da SES e COSEMS, e à distância, nas várias modalidades possíveis. Os planos de ação e 

produtos elaborados serão apresentados e discutidos nos momentos subsequentes de 

oficinas e tutorias. 

 

5.4 AS UNIDADES LABORATÓRIOS 

São assim definidas pelo fato de ali se desenvolverem as primeiras atividades da 

tutoria. Ser laboratório remete a um espaço de construção com a equipe local, de 

customização das ferramentas utilizadas e de proposição criativa no enfrentamento dos 

problemas. 

A organização dos macroprocessos em uma unidade laboratório permite a 

existência de um local que seja referência para as demais unidades, onde outros 

profissionais e gerentes possam compreender a factibilidade e aprender “como se faz”. 

Os critérios mais importantes para a escolha da Unidade Laboratório são: equipe 

completa, preferencialmente da Estratégia Saúde da Família, com disponibilidade de 40 

horas semanais e apoio do NASF; relação adequada de população sob sua 

responsabilidade; gerência com capacidade de liderança e interesse; gerência e equipe 

com disponibilidade para apoiar equipes de outras unidades. A partir da organização 

dos macroprocessos na unidade laboratório, estes podem ser expandidos para outras 

unidades do município e/ou região. 

 

5.5 OS CURSOS DE CURTA DURAÇÃO  

Os ciclos mensais de oficinas e tutorias serão complementados com cursos de 

curta duração relativos a alguns processos, como a estratificação de risco das condições 

crônicas, manejo clínico dos usuários, elaboração de plano de cuidado e autocuidado 

apoiado, entre outros. Deverão ser desenvolvidos a partir da integração entre as equipes 

da APS e AAE. 
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6 A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

Para garantir a continuidade do cuidado no nível de atenção secundária, para 

onde são referenciados os usuários com condições de saúde mais complexas, 

estratificadas como alto e muito alto risco, há que se organizar também a AAE, e 

promover a integração entre os dois níveis de atenção. Também é utilizada a 

metodologia de ciclos mensais de oficinas tutoriais, com a  organização progressiva dos 

macroprocessos, em momentos de concentração e dispersão. 

 

6.1 AS OFICINAS TUTORIAIS 

As oficinas tutoriais ocorrem  num formato mais ágil em comparação às oficinas e 

tutorias da APS pelo fato de ser um único ponto de atenção e uma única equipe de 

profissionais. São desenvolvidos breves alinhamentos conceituais, supervisão das ações 

e setores assistenciais e gerenciamento dos processos. As temáticas das oficinas 

tutoriais focará os macroprocessos da AAE, conforme o quadro abaixo: 

Oficinas Temáticas 

Oficina tutorial 1 

• Alinhamento sobre a AAE; 

• Conhecimento do território de abrangência, 

equipes de APS; 

• A estratificação de risco das condições crônicas e 

o conhecimento das subpopulações alvo; 

• Programação da atenção. 

Oficina tutorial 2 

• Fluxos internos: agendamento pela APS, 

recepção e acolhimento; 

• Atenção contínua e plano de cuidado. 

Oficina tutorial 3 

• A função de interconsulta; 

• Gestão da condição de saúde: manejo do alto e 

muito alto risco na fase de estabilização. 

Oficina tutorial 4 
• As funções de supervisão e educação 

permanente. 

Oficina tutorial 5 • Gestão interna do ponto de atenção. 

Oficina tutorial 6 • O sistema de gerenciamento. 
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 De todos os macroprocessos da AAE, alguns são centrais para a implantação do 

modelo de atenção. As oficinas e tutorias devem ter uma atenção especial na 

organização dos mesmos. 

As relações entre a APS e AAE devem ser bem esclarecidas e organizadas, uma 

vez que o acesso ao ambulatório de especialidade não é livre, devendo todo usuário ser 

encaminhado apenas pelas equipes da APS de acordo com os critérios e pactuações 

definidos previamente. A integração entre os dois níveis de atenção se efetiva e se 

qualifica nas relações de confiança e respeito entre os profissionais especialistas e 

generalistas.  

Dentre as novas formas de atenção profissional clínica, a Atenção Contínua deve 

ser logo implantada. Trata-se de um atendimento individual sequencial dos profissionais 

de uma equipe multidisciplinar com elaboração de um plano de cuidado para o usuário, 

por meio de uma matriz de gerenciamento de processo. 

O grande objetivo da AAE é a estabilização clínica do usuário com condição 

crônica de alto ou muito alto risco, tendo como perspectiva reduzir complicações, 

internações e mortalidade. As metas de estabilização são pactuadas nos planos de 

cuidados com cada usuário. 

Uma vez alcançada a meta de estabilização, ou demonstrada uma forte tendência 

à estabilização, o usuário poderá ser encaminhado para a equipe da APS para 

continuidade do cuidado, de acordo com o plano estabelecido. 

A equipe da AAE assume, então, um papel de supervisão e apoio à equipe da APS 

com vistas ao cumprimento do plano de cuidado de cada usuário acompanhado.   

 

7 RESPONSABILIDADES E PRAZOS  

Durante a fase preparatória são pactuadas as responsabilidades e o cronograma 

das atividades previstas. O quadro abaixo descreve as responsabilidades de competência 

do CONASS, da SES, COSEMS e SMS, tanto para organização da APS como da AAE: 

Instituições Competências 

CONASS – equipe técnica 

Condução dos ciclos mensais de oficinas e tutorias nas 

unidades laboratório dos municípios polo e no 

ambulatório de especialidades; 

Apoio à distância nos períodos de dispersão; 

Registro geral, monitoramento e avaliação do projeto. 
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SES e COSEMS – 

articuladores/apoiadores 

Participação nas oficinas e tutorias nas unidades 

laboratório dos municípios polo e no ambulatório de 

especialidades; 

Tutoria mensal nas unidades laboratório dos demais 

municípios; 

Supervisão do processo e apoio aos tutores municipais e à 

equipe do ambulatório de especialidades no período de 

dispersão; 

Elaboração geral da linha de base do projeto; 

Registro geral, monitoramento e avaliação do projeto. 

MUNICÍPIOS – tutores 

municipais 

Participação nas oficinas e tutorias nas unidades 

laboratório dos municípios polo; 

Condução da organização dos macroprocessos na unidade 

laboratório do próprio município; 

Tutoria das demais unidades na fase de expansão; 

Colaboração na elaboração da linha de base do projeto; 

Registro do desenvolvimento do projeto no município, 

monitoramento e avaliação. 

AMBULATÓRIO DE 

ESPECIALIDADES – tutores 

Participação nas oficinas e tutorias no ambulatório de 

especialidades; 

Condução da organização dos macroprocessos no 

ambulatório de especialidades; 

Colaboração na elaboração da linha de base do projeto; 

Registro do desenvolvimento do projeto no ambulatório 

de especialidades, monitoramento e avaliação. 

 

O cronograma de atividades inclui a fase preparatória de pactuação e 

alinhamento conceitual com a equipe técnica gerencial da SES e do COSEMS, e as Etapas 

1 e 2 de organização dos macroprocessos, além de dois seminários de início e conclusão 

da PAS, como mostra a figura abaixo: 
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A Planificação é um processo que vai se aprimorando conforme sendo praticado. 

O feedback acontece com a prática e os resultados são melhores tendo em vista que não 

se trata apenas de teorias, mas de transformações reais de processos que acabam por 

mudar a vida dos trabalhadores que se sentem mais confortáveis e das pessoas usuárias 

que se beneficiam das mudanças nos processos clínicos e administrativos. 


