
 
 

 

PROJETO BÁSICO 

 

Capacitação para profissionais de saúde da Rede de Atenção Básica de Saúde, do 

estado de Maceió.  

 

1. JUSTIFICATIVA  

O Setor de Regulação e Avaliação em Saúde é responsável pela gestão da oferta, 

processamento de informação assistencial, controle, monitoramento, avaliação e ações afetas 

a contratualização hospitalar com o gestor do SUS, bem como a relação do hospital com a 

Rede de Atenção à Saúde – RAS. 

Com o objetivo de corrigir distorções nas formas de agendamento pelo 

SISREG/CORA para os atendimentos no HUPAA, o Setor de Regulação e Avaliação em 

Saúde do HUPAA, promoverá uma capacitação dialogada com os profissionais da saúde  

que fazem parte deste cotidiano complexo que é a marcação de consultas especializadas e 

exames de média e alta complexidade, cujo foco é construir a comunicação efetiva, com os 

diferentes pontos de atenção, enfatizando que a atenção básica é a porta de entrada 

principal de um sistema de saúde e desta forma necessita  estar devidamente informada do 

fluxo assistencial que o usuário deverá percorrer, de maneira segura, efetiva e responsável. 

 

2. OBJETIVO GERAL  

Melhorar a comunicação entre os diferentes pontos de atenção, dos serviços de saúde e a 

efetividade nos agendamentos via SISREG. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 Reduzir ao máximo as dificuldades causadas aos usuários, quanto aos equívocos 

nas formas de agendamentos via SISREG/CORA; 

3.2  Ampliar o debate sobre a saúde pública entre o Hospital e a rede de tenção 

básica/ especializada e o fluxo assistencial do usuário nas principais linhas de 

cuidado; 



 
 

3.3 Orientar os agendadores das unidades básicas quanto a correta forma de 

agendamento pelo SISREG/CORA; 

3.4  Capacitar os profissionais de saúde da atenção básica quanto a utilização de 

protocolos clínicos para encaminhamento ao HUPAA, a partir das principais 

linhas de cuidado: sobrepeso e obesidade, oncologia (consultas e exames- 

colonoscopia- colposcopia etc.) infectologia (HTLV); 

3.5 Apresentar a importância do fluxo assistencial correto para agilizar o 

atendimento médico e dos serviços de média e alta complexidade;  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

4.1 Política de saúde e sistemas de saúde pública; 

4.2 Política Nacional de Regulação; 

4.3 Linha de Cuidado da  Obesidade; 

4.4 Linha de Cuidado do HTLV; 

4.5 Linha de Cuidado da  proctologia; 

 

 

5. METODOLOGIA 

Será utilizada a metodologia expositiva e dialogada, cujos conteúdos selecionados 

serão apresentados, utilizando-se de técnicas de ensino-aprendizagem, a fim de 

estimular o pensamento crítico-reflexivo sobre as ações, que cada participante 

desenvolve no seu cotidiano. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL: Mini auditório 1 HUPAA 

1ª Turma: 10 de agosto de 2017 – para profissionais da assistência direta ao paciente- 

50 participantes 

2ª Turma: 17 de agosto d e2017- para profissionais da atividade meio: regulação, 

controle e avaliação e agendadores de consultas e exames- 50 participantes. 
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Assinatura do requerente  

Maria  Betânia Fernandes Neto 

 


