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O Sistema Único de Saúde foi configurado para atender aos princípios básicos da 

equidade, universalidade e integralidade da atenção a saúde. O Planejamento em Saúde 

constitui uma ferramenta indispensável para uma boa gestão desta proposta, pois busca 

melhoria no desempenho das políticas, na eficiência e efetividade dos serviços e no 

cumprimento de seus objetivos, além de propor e avaliar metas. Esta experiência teve 

como objetivo contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no 

Município de Sapeaçu através de um planejamento sólido, buscando através da 

educação permanente, das rodas de conversas, dos relatos de experiências e do 

planejamento em equipe e garantir a eficácia das ações e serviços de saúde, através de 

uma assistência acolhedora e humanizada. Para execução da I jornada, foi elaborado e 

encaminhado um projeto para aprovação do gestor e após aprovação foi realizado em 2 

dias, no Colégio Municipal Eraldo Tinoco, onde podemos contar com um auditório e 10 

salas para atender um público de 181 servidores da Atenção Primária. Na execução 

foram realizada palestra sobre acolhimento e atendimento humanizado na Atenção 

Básica, para todas as categorias profissionais, também foram divididos dois momentos 

de oficinas, o primeiro com temáticas especificas para as diferentes categorias 

profissionais, e o segundo momento com os membros das Equipes de Saúde da Família 

desenvolveram planejamento das ações e estratégias a serem executadas em suas 

respectivas unidades nos próximos seis meses. Após a I jornada de Planejamento em 

Saúde,verificou-se que os profissionais da ESF, estão mais satisfeitos, engajados e 

motivados com a nova metodologia de trabalho implantada, também esta contribuindo 

para o trabalho em equipe pautada nos princípios do SUS, nos indicadores municipais e 

do PMAQ. Constatou-se que o trabalho foi fundamental, impactando nos serviços 

oferecidos a comunidade, com relevante impacto na disponibilidade de serviços, a partir 

da definição de metas e o acompanhamento dos indicadores mensalmente pela gestão da 

Atenção Básica. Contudo, nota-se que essa prática contribuiu para a troca de 

experiência, transformação de práticas, além de manter aberto o diálogo, a interação da 

equipe, a valorização profissional, aspectos que culminam na atenção a saúde 

promotora, igualitária, acolhedora e Humanizada. 
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