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BACKGROUND

O Ministério da Saúde pela
Portaria nº 4.279, de 30 de
dezembro de 2010, estabelece
diretrizes para a organização da
Rede de Atenção à saúde no
âmbito do Sistema Único de
Saúde(SUS).
O documento trata da
estruturação da Rede de
Atenção à Saúde (RAS) como
estratégia para:
- superar a fragmentação da
atenção e da gestão nas
regiões de saúde
- aperfeiçoar o funcionamento
político-institucional do SUS,
com vistas a assegurar ao
usuário o conjunto de ações e
serviços que necessita com
efetividade e eficiência.

METHODS

A fim de organizar o serviço
de atendimento as Hepatites
Virais na cidade do Rio de
Janeiro, no ano de 2015, a
Gerência Municipal do Rio de
Janeiro da área técnica de
Hepatites Virais construiu a
Linha
de
Cuidado
em
Hepatites Virais.
O principal objetivo é
nortear o caminho que o
usuário deve percorrer na
rede, desde o diagnóstico,
notificação, acompanhamento,
prevenção, tratamento, cura e
monitoramento.
Além
de
permitir
a
avaliação
de
situações
especiais e gestantes.

Dentro desta realidade as
linhas de cuidado fazem parte
das principais ferramentas de
micro gestão dos serviços.

CONCLUSIONS

Na cidade do Rio de Janeiro
após a implantação da Linha de
cuidado, alcançou-se melhores
números de diagnóstico e
acesso ao serviço de saúde dos
portadores de Hepatite B e C
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Atualmente a linha de cuidado
é a principal ferramenta de
gestão.
Entre
os
benefícios
implantados, vale destacar a
organização do processo de
trabalho,
reproduzindo
a
qualificação dos profissionais
da rede de atenção primária.
Ela está disponível para todos
os profissionais de saúde da
rede municipal de saúde do
município, na plataforma online
da SUBPAV (Subsecretaria de
Atenção Primária, Vigilância e
Promoção da Saúde).
Em conjunto com a linha de
cuidado é possível ainda
acessar todos os formulários e
informações pertinentes a um
atendimento integral e contínuo.
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