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Cuidando da saúde de

Terra Santa

Colaboração entre Agenda Pública e
Secretaria Municipal de Saúde de Terra
Santa (PA) para aprimoramento dos
serviços públicos de saúde

1
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A construção conjunta
que transformou o
serviço de saúde em
Terra Santa (PA)
Oferecer serviços públicos de saúde com qualidade é um dos grandes desafios de
estados e municípios em todo o Brasil. Entre os anos de 2018 e 2019, a Agenda Pública embarcou em uma missão com esse foco em Terra Santa, município do estado
do Pará, ao implementar um projeto que faz parte do Programa de Qualidade dos
Serviços Públicos da Agenda Pública.

O programa, implementado de acordo com as necessidades locais, pode contar
com a participação das Secretarias Municipais de Saúde ou Educação, por exemplo. Inicialmente, é feito um breve diagnóstico do serviço municipal com os servidores responsáveis, depois os usuários do serviço são escutados e acompanhados
em sua jornada para compreender os principais gargalos e captar sugestões de
melhoria.Por fim, a partir do levantamento anterior, é elaborado um plano de melhorias que serão implantadas pelos servidores com o apoio da Agenda Pública.

O Programa está amparado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 16 e 17 e tem
resultados almejados no curto prazo. Seus objetivos específicos são aumentar o acesso, a efetividade e a satisfação com os serviços públicos municipais por meio da transformação e aumento
da capacidade do governo local em atender adequadamente o usuário desses serviços. Com
a implantação das ações e etapas propostas para cada caso, espera-se alcançar melhoria em
indicadores como o tempo médio de atendimento, grau de satisfação do usuário, estoque de
solicitações, além de outros relacionados especificamente ao serviço objeto das ações.

Como fazemos acontecer?
Avaliação
inicial

Formações e
capacitações

Apresentação
de indicadores

Criação de
Grupos Ágeis de
Trabalho (GAT)

Monitoramento
por meio
dos GATs

Oficinas de
Práticas, Imersões
e Mentorias

Avaliação
Final
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Em parceria com a prefeitura de Terra Santa, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, o programa durou
pouco mais de um ano e teve como objetivo melhorar
a qualidade do serviço público de saúde do município.

O projeto incluiu ainda as seguintes ações:

O projeto foi desenvolvido em quatro fases: (i) um
diagnóstico da gestão da saúde, (ii) priorização do serviço a ser melhorado, (iii) consolidação de escuta do
usuário por meio de pesquisa de satisfação e de sua
jornada ao utilizar os serviços e (iv) desenvolvimento
de um plano de melhorias para a saúde do município.

•

O processo, que durou pouco mais de um ano, correu
de forma colaborativa, ou seja, por meio da construção
conjunta entre servidores públicos, gestores da saúde,
a Agenda Pública, Conselho Municipal de Saúde e usuários dos serviços. Dentro desse arranjo de colaboração, a Agenda Pública utilizou a Jornada do Usuário
para melhor compreensão da percepção dos usuários
em relação ao serviço e suas reais necessidades.

•

•

•

formação dos servidores para o atendimento
mais humanizado;
modificação do escopo das recepções das UBS
para atender melhor o usuário;
fortalecimento da ouvidoria do SUS - com campanha de comunicação para que os usuários se
sintam mais seguros para utilizar esse canal;
elaboração de Carta de Serviços da Saúde,
com foco na comunicação dos serviços ao usuário, como, por exemplo, ele poder pesquisar o
que a saúde de Terra Santa oferece, a qualidade
do padrão de atendimento, quais documentos
precisa levar para acessar os serviços da UBS,
horários de funcionamento, telefones, contatos, e-mails.

CARTA DE SERVIÇOS
Atualmente a Carta de Serviços é um instrumento necessário e obrigatório para
todos os órgãos e entidades públicas, da
administração direta ou indireta. Foi descrita pelo artigo 7º da Lei Federal nº13.460,
a também chamada de Lei da Qualidade dos Serviços Públicos, e se apoia nos
princípios da Participação, Informação e
Transparência e Aprendizagem do cidadão. A Carta de Serviço deve trazer linguagem simples e clara para que toda a
população compreenda como acessar os
serviços públicos. Além disso é importante contemplar informações como:

•

Quem somos e o que fazemos
(mapeamento dos processos de trabalho
ligados ao atendimento ao cidadão);

•

Horário de Funcionamento;

•

Localização (de todas as UBS e hospital);

•

Informações de contato;

•

Como o usuário espera ser atendido;

•

Como, onde e quando o usuário pode
solicitar serviços (passo a passo);

•

O que é preciso para solicitar os serviços
(documentos e elegibilidade);

•

Prazos e prioridades para a realização
do serviço.

A JORNADA DO USUÁRIO
A aplicação da metodologia da Jornada do Usuário, dentro do Programa de Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde de Terra Santa, envolveu
momentos de escuta com usuários do sistema de
saúde. Na ocasião, tiveram a oportunidade de expor para os servidores da Secretaria Municipal de
Saúde suas experiências, como chegaram até o
serviço, como foram tratados, o que identificaram
de bom e de ruim durante seus atendimentos.
Com mediação da Agenda Pública, foram organizados diálogos entre as partes com o objetivo de
que os servidores pudessem entender a percepção
e o ponto de vista das pessoas que utilizam os serviços de saúde.

Como o foco era trabalhar com um plano
de melhoria da qualidade da saúde e saber,
pela visão do usuário, o que eles achavam
que precisava melhorar, era essencial
promovermos esse encontro. Até porque a
melhoria do serviço público está diretamente
conectada com a escuta do usuário, que às
vezes é bem diferenciada do que os gestores
e servidores pensam,
explica Heloisa Kavinski, coordenadora regional para a Amazônia da Agenda Pública.
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Humanização do
Serviço Público
A pesquisa de satisfação realizada com os usuários das Unidades Básicas de Saúde e do Hospital
Municipal revelou que a maior fonte de insatisfação dos munícipes era o tratamento despendido
pelos servidores públicos. Quase ¼ dos entrevistados relatou falta de receptividade dos profissionais, e cerca de 20% atentou para falta de atenção do atendente para ouvir o problema relatado.
Uma parcela dos entrevistados informou ainda
não ter recebido todas as informações de que precisava para seu tratamento.

O resultado da pesquisa revelou que
os usuários queriam ser recebidos com
carinho, até por estarem numa situação
frágil. Queriam que os enfermeiros
conversassem e explicassem a situação
de forma mais evidente, que os médicos
olhassem nos olhos, comenta Heloisa.

uma UBS não sabia da agenda da outra e que havia pouco diálogo e cooperação.
Diante disso, os próprios servidores criaram uma
reunião mensal para poder dialogar. Além disso,
as informações foram unificadas e, agora, todos
sabem o que ocorre em todas as UBS. Além da integração das equipes, essa medida permite que
se algo legal for desenvolvido em uma unidade,
haja o compartilhamento da ideia para que, de repente, possa ser replicada em outras

É importante ressaltar que quando
fazemos estes projetos, a Agenda Pública
funciona como um ator que fomenta os
diálogos e as soluções, mas o que acontece

é um dos pontos altos de todo o processo.

mesmo, as coisas que melhoram, é muito

A partir dessa troca, é possível auxiliar

mais mérito de quem está no dia a dia

os órgãos públicos na personalização e

do equipamento. Não fazemos as coisas

simplificação dos serviços oferecidos, na

sozinhos e o envolvimento da Secretaria
Em contrapartida, após os resultados da primeira
pesquisa de satisfação, os servidores apontaram
alguns aspectos que dificultavam a tão almejada
humanização requerida por parte dos usuários.
A maioria disse que, às vezes, se sentiam trabalhando sozinhos. Também pontuaram que cada
unidade básica de saúde tinha a sua agenda, mas

O diálogo promovido pela Agenda Pública

Municipal de Saúde foi fundamental.
Sem esse envolvimento, as melhorias não
teriam acontecido. O que fizemos foi deixar
um ambiente mais propício, um terreno
mais fértil para mudanças, menciona a

organização dos processos, na análise das
necessidades dos usuários, e na construção
e fortalecimento do relacionamento com
os cidadãos, estabelecendo indicadores
simples e inteligentes.

coordenadora da Agenda Pública.
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Legado
O trabalho colaborativo realizado pela Agenda
Pública com o município deixa uma lista de melhorias para o sistema de qualidade do serviço
de saúde de Terra Santa.

Personagem da campanha de comunicação da Ouvidoria

Em fevereiro de 2020, cerca de um ano após a finalização dos projetos que surgiram a partir da criação de grupos de trabalho visando
o aprimoramento da gestão das UBS e do hospital, foi aplicada uma
nova pesquisa para entender a satisfação dos usuários dos serviços
públicos em questão.
Notou-se um aumento da satisfação do usuário, com destaque para
o salto de qualidade em relação aos maiores problemas levantados
na primeira pesquisa.

O total de respondentes que considerava a baixa
receptividade dos atendentes um problema passou de

24%

para apenas

6%.

Além disso, a satisfação em relação à escuta e compreensão
dos problemas relatados pelos usuários passou para

100%.

A pesquisa de avaliação da satisfação ainda mostra que a percepção de que o
usuário obteve todas as informações necessárias para o tratamento adequado
também subiu para 100%. Esta informação é relevante ao considerarmos que,
por falta de informações corretas, pode haver retornos desnecessários e, portanto, ineficiente utilização de recursos públicos.

Conseguimos melhorar muito na informação, na parte
de gestão, tivemos alguns cursos como atendimento
humanizado, comunicação assertiva, liderança, onde cada
servidor teve a sua parcela de contribuição, da mesma forma
que a Agenda Pública entrou para fazer o diferencial, com
implementação de estratégias e apresentando um modelo
adequado e simplificado,
explica Adriana Costa Barbosa, Coordenadora da Atenção Básica de
Terra Santa, e completa,

tínhamos um plano a ser seguido, trabalhamos em conjunto,
de forma colaborativa. A Agenda Pública trouxe pessoas para
dar palestras, pessoas da comunidade para falar conosco,
promoveram rodas de conversa, tudo isso foi muito positivo e
fez a diferença no projeto.

O foco no aprimoramento do atendimento aos
usuários tornou o acesso à saúde mais humanizado, ou seja, qualificando o atendimento,
aportando mais informação e transparência,
ampliando a escuta das necessidades do usuário e incorporando “soluções” para melhorar o
atendimento a partir dessa escuta.
Outros dois pontos importantes foram o
fortalecimento da ouvidoria SUS, amplificando um relevante canal de diálogo e promovendo qualificação da escuta, transparência e segurança da informação, e a Carta de Serviços, que
unificou as informações das UBS e do Hospital
Municipal, oferecendo aos usuários dados que
podem parecer simples, mas que fazem toda
a diferença para o sistema como telefones de
contato, horário de atendimento, documentos
a ser levados em consultas etc.
Vale destacar também as diversas formações oferecidas, desde gestão a atendimento humanizado, até e-SUS, plataforma usada para enviar os dados dos atendimentos em saúde ao Ministério da
Saúde de forma correta e, assim, permitir que os
serviços executados sejam pagos ao município.
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Cuidados
com a mulher

“Em conversa de escuta com usuários,
uma das usuárias do sistema
sugeriu que a gente desmembrasse
alguns consultórios para esse
atendimento exclusivo. Então, em
conjunto, estudamos como isso
poderia ser feito e decidimos seguir
adiante para oferecer um melhor

Após a passagem da Agenda Pública pelo território, os avanços continuaram. Um deles se refere à
criação de um serviço 100% voltado à mulher nas
três maiores UBS da região. Os exames passaram
a ser realizados em salas exclusivas e equipadas
adequadamente.
A ação vai ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número cinco, que
traz como tema “Alcançar a igualdade de gênero
e empoderar todas as mulheres e meninas”. Os
ODS integram a Agenda 2030 da Organização

das Nações Unidas, aprovada por 193 países, inclusive o Brasil, e que apresenta 169 metas que contribuem para um mundo mais justo e igualitário.
Dentro do ODS 5, uma das metas está intrinsecamente ligada ao trabalho desenvolvido em Terra
Santa e fala sobre assegurar o acesso universal à
saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, além, de empoderar as mulheres, criando
um ambiente mais favorável e acolhedor para o
atendimento, que anteriormente era realizado
em espaços coletivos dentro das UBS.

acolhimento às mulheres, para que
elas pudessem ter maior privacidade
no momento de fazer os seus exames
preventivos. Essas salas contam
com maca ginecológica e todo o
material necessário para coletar
esse exame. Além disso, é um espaço
que utilizamos para dar palestras e
transmitir informações relevantes a
esse público”, finaliza Adriana.

O Programa de Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde ocorreu no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis, iniciativa integrada da Agenda Pública, Equipe de Conservação
da Amazônia (Ecam), Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Mineração Rio do Norte (MRN) e Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) que busca contribuir com o
desenvolvimento territorial dos municípios de
Faro, Terra Santa e Oriximiná.
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Fazendo acontecer ser viços
públicos mais inteligentes,
simples e humanos.

