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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A gestão da Atenção Básica tem passado por várias mudanças desde a implantação do Sistema Único de
Saúde (SUS). Nesta perspectiva, para o gerenciamento dos equipamentos de saúde mostra-se cada vez
mais necessário um modelo de gestão que possa entender este papel de uma forma mais ampliada,
considerando que a tarefa gerencial deve se dar em redes gerenciais. As instâncias decisórias,
anteriormente centralizadas, passaram por um processo de descentralização deslocando a resolução dos
problemas identificados para os níveis locais, mais próximos dos usuários, aumentando
consequentemente, as responsabilidades desses profissionais. “Tais responsabilidades implicam no
aprendizado de novos conhecimentos, habilidades, atitudes relacionadas à eficiência administrativa e
capacidade de respostas ágeis e eficazes pelos gerentes locais, para um atendimento resolutivo às
demandas de saúde da população. A descentralização é uma das principais estratégias de construção do
SUS, pois com a municipalização as instâncias de poder locais devem assumir para si a tarefa de
construção de um novo modelo assistencial que não deve se restringir às demandas da doença, mas
desenvolver ações que melhorem a qualidade de vida e saúde da população” (SILVA, 1996). “Assim os
profissionais que hoje assumem a gerência das UBS necessitam fazer o que sabem e aprender aquilo
que ainda não têm habilidades para fazer, o que indica um processo de constante aprendizado e
enfrentamento de novos desafios. Eles fazem com que a gerência se torne um instrumento importante
para se efetivar políticas, pois ela ao mesmo tempo é condicionante e condicionada pelo modo como se
organiza a produção de serviços” (CAMPOS,1992). Considerando os indicadores de morbidade e
mortalidade do distrito administrativo de Perus e Anhanguera e a necessidade de organizar um
planejamento estratégico que pudesse considerar o território em sua totalidade com todos os seus
serviços de saúde, articulados entre si e com construção de cogestão no coletivo, foram construídas
estratégias pelos gestores que pudessem contemplar os desafios gerenciais do território, criando
vínculos entre as unidades de saúde e construindo ações e projetos unificados. Desta forma, trata-se de
ampliar a concepção das redes de saúde para uma organização de coletivo gerencial organizado para a
produção de processos gerenciais.
OBJETIVOS
Discutir os problemas do território e as dificuldades encontradas na gestão das unidades e traçar
estratégias de resolução dos problemas do território Perus/ Anhanguera, sob a perspectiva da gestão
dos serviços e da gestão das redes de saúde.
METODOLOGIA
Encontros mensais entre os gerentes das unidades de saúde do território Perus/ Anhanguera,
antecedendo as reuniões de gerentes da STS com organização das discussões visando direcionamento
de processos de trabalho cotidiano dos serviços e buscando resolubilidade nos processos de trabalho
local. Os temas presentes nestes espaços são: fluxos, organização interna administrativa, produção de
processos de trabalho nas unidades e fortalecimento da rede local. Além das organizações e
estruturações dos microprocessos, os gestores organizam e pautam as necessidades de organização e
mobilização de macroprocessos a serem articulados em conjunto com a supervisão técnica local de
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saúde. Trata-se de um espaço horizontal e democrático onde é possível construir e deliberar sobre as
demandas dos distritos administrativos.
RESULTADOS
• Integração entre os gerentes do território de Perus /Anhanguera.
• Produção de um processo de gestão e de processo de trabalho nas unidades na perspectiva do
trabalho como valor de uso para os gestores e trabalhadores de saúde e produção de serviços aos
usuários.
• Construção de projeto de relevância pública, com abrangência intersecretarial, com foco na promoção
de saúde de crianças e adolescentes, conforme levantado através do PES (Ex:Susdance).
• Ações de articulação de rede, integrando os serviços sócio-assistenciais do território (Ex: reuniões da
Resape)
• Integração entre os profissionais das unidades para discussões de caso, compartilhamentos de
experiências e fortalecimento dos vínculos entre as unidades.
• Encontros de redes assistenciais de Perus /Anhanguera.
• Encontros dos Enfermeiros Responsáveis Técnico de Perus Anhanguera. Os encontros mensais geram
troca de saberes e aprendizagem entre os gestores dos serviços de saúde, demostrando que os desafios
da gestão são compartilháveis e que coletivamente é possível construir um processo de trabalho de
qualidade e continuidade para os profissionais e para os usuários dos territórios. A comunicação como
instrumento de articulação é fundamental para um trabalho de construção da rede local e a troca das
dificuldades e potencialidades entre os sujeitos envolvidos faz ampliar a análise e as intervenções.
Entende-se nesta perspectiva que o processo gerencial não é um processo individualizado, mas pode ser
construído junto aos seus pares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gerentes se sentem de maneira geral apoiados, acolhidos, promovendo troca de experiências,
enriquecimento profissional e resolução dos desafios das unidades e do território. Este dispositivo
fortaleceu a construção de uma gestão democrática dos serviços de saúde em nível local.
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