
● definir uma coordenação municipal de AB

● definir gerentes para as unidades, permitindo que os profissionais (em especial os enfermeiros) se 

dediquem mais aos processos assistenciais

● garantir melhoria das condições de trabalho dos profissionais (infraestrutura, dimensionamento de 

recursos humanos)

● aproximar o CMS das unidades, fortalecendo o planejamento e monitoramento das ações

● garantir equipe mínima com carga horária adequada e horário protegido para educação permanente e 

matriciamento da atenção especializada

Papel da gestão municipal para o fortalecimento da Atenção Básica

Indicativos a partir dos processos avaliados na Planificação da Atenção à Saúde no RS
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● estabelecer um programa de educação permanente

● monitorar os indicadores de processos e resultados em saúde do município

● informatizar as unidades e utilizar o e-SUS AB como sistema de registro

● fomentar a utilização de diretrizes clínicas para atendimento dos problemas de saúde mais frequentes

● garantir o pré-natal de risco habitual, a puericultura e o acompanhamento de usuários com condições 

crônicas na AB

● garantir que as vacinas estejam disponíveis em todas as unidades

● contratualizar os exames mínimos para gestantes e usuários com diabetes e hipertensão

Papel da gestão municipal para o fortalecimento da Atenção Básica

Indicativos a partir dos processos avaliados na Planificação da Atenção à Saúde no RS
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População conhecida e cadastrada

Diagnóstico da demanda Demanda espontânea 
(conhecer os problemas mais frequentes)

Utilizar classificação de risco (Cad AB 28 - 
acolhimento à demanda espontânea)

Demanda programada 
(consultas de rotina, visitas 

domiciliares, grupos)

Bloco de horas para as consultas 
de rotina e demanda espontânea 

(de 15 a 20 minutos)
Evitar organizar a demanda por filas/fichas

Evitar a cultura do “dia do programa” 
(gestante, criança)

PlanificaSUS

Outros tipos de demandas:
marcação de consulta

coleta ou entrega de exames
vacinação, curativos

outros procedimentos
dispensação de medicamentos

informações
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