ANEXO II
CATEGORIA
1. ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE
(APS) e VIGILÂNCIA
EM SAÚDE (VS)

TEMAS COMPATÍVEIS
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Estratégia da Saúde da Família (ESF) como modelo de fortalecimento e qualificação da APS no DF
 Aplicação dos atributos da APS
 Acesso ampliado e qualificado na APS
 Avaliação para melhoria da qualidade da ESF
 Cuidado integral e humanizado em Saúde Bucal
 Integração da VS e APS como condição para o alcance da integralidade do cuidado
 Ampliação da oferta de imunização na APS
 Desenvolvimento de serviços e de ações de saúde, de forma integral, humanizada e equânime, às pessoas nos
diversos ciclos de vida, incluindo populações vulneráveis e as com necessidades específicas de saúde
 Direitos sexuais e direitos reprodutivos, incluindo planejamento reprodutivo
 Abordagem dos usuários com condições crônicas de saúde na APS
 Abordagem dos usuários com sobrepeso e obesidade, incluindo linha de cuidado
 Segurança alimentar e nutricional
 Programa Saúde na Escola
 Incorporação e implementação das Práticas Integrativas e Complementares em saúde
 Ações de promoção à saúde e prevenção de agravos
 Ações de Atenção Domiciliar com ênfase na desospitalização
 Atenção à saúde de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
 Atenção à saúde das pessoas no sistema prisional
 Processo de Enfermagem (PE) e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na APS
 Implementação da Carteira de Serviços
 Implementação das diretrizes da Política de Nacional de Humanização: acolhimento, ambiência, clínica ampliada e
compartilhada, gestão participativa e cogestão.
 Implementação das Políticas Nacionais e Distritais de Saúde
 Vigilância Epidemiológica, prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis
 Ações de Vigilância Ambiental, com destaque para prevenção e controle da Zika, Dengue e Chikungunya
 Ações de Vigilância Sanitária no DF com favorecimento da segurança e melhorias dos serviços à população
 Ações de vigilância e controle de agravos à Saúde do Trabalhador
 Ações voltadas à prevenção e redução de acidentes e violência. Violência de gênero
 Desenvolvimento de ações/parcerias intersetoriais
 Apoio Institucional
 Investigação do óbito materno e do óbito infantil



2.

REGIONALIZAÇÃO
E CONFORMAÇÃO
DAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE

Uso de ferramentas da gestão da clínica na APS (projeto terapêutico singular, estratificação de risco, matriciamento,
gestão da condição de saúde, auto cuidado apoiado)
 Aumento da competência comunitária da APS por meio do trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
 Outros temas compatíveis à categoria
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 APS como ordenadora das redes de atenção e coordenadora do cuidado
 Fortalecimento da gestão regional, visando o aumento da efetividade e resolubilidade no sistema de saúde
 Planificação de Redes
 Implantação de Protocolos Clínicos
 Implementação das diretrizes da política de Nacional de Humanização e das demais políticas nacionais e distritais
 Rede Cegonha com ênfase nas ações do pré-natal, vinculação a maternidade de referência, humanização do parto,
alta segura e acompanhamento puerperal
 Rede de Urgência e Emergência (RUE) com ênfase no Acolhimento com Classificação de Risco, Leitos de
Retaguarda de enfermaria e Leitos de UTI
 Rede de Atenção às pessoas com Doenças Crônicas, com ênfase nas linhas de cuidado da obesidade, hipertensão,
diabetes e na atenção oncológica
 Rede de Atenção Psicossocial com ênfase na ampliação do acesso à rede, ações intersetoriais para reinserção social
e reabilitação, e ações de prevenção e redução de danos
 Rede de Atenção às Pessoas com Deficiências com ênfase na qualificação do atendimento às pessoas com
deficiência física, visual, auditiva, intelectual e ostomias, articulação dos serviços de reabilitação e ações de
prevenção de deficiência na infância
 Rede de Assistência Farmacêutica com ênfase no aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional
 Implementação de princípios e diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente
 Gestão de leitos nos territórios com ênfase na regulação do acesso à assistência
 Estratégias de otimização do uso de salas cirúrgicas (ocupação, suspensões)
 Mecanismos para ampliação do acesso regulado e humanizado aos serviços de atenção especializada ambulatorial
(média e alta complexidade)
 Ações do Laboratório Central para atender as demandas específicas de saúde pública no DF
 Captação e Transplantes de Órgãos no DF
 Implementação da Política de Sangue e Hemoderivados para população do DF
 Promoção do aleitamento materno, com ênfase na rede distrital de bancos de leite humano e iniciativa hospital
amigo da criança
 Salas de apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta
 Cuidados paliativos
 Outros temas compatíveis à categoria

3.

REGIONALIZAÇÃO
E APLICAÇÃO DAS
FERRAMENTAS DE
PLANEJAMENTO.

4. PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

5. GESTÃO DO
TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

6. DESENVOLVIMENTO
E APLICAÇÃO DE
TECNOLOGIAS PARA
QUALIFICAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA E DA
GESTÃO DO SUS DF

Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Ações de Planejamento, Monitoramento, Controle e Avaliação de Saúde para gerar melhores resultados na gestão
do sistema de saúde
 Uso do Planejamento Estratégico como ferramenta de mesogestão (gestão nas regiões de saúde)
 Ações de planejamento que melhoram a performance de serviços (gestão da clínica / microgestão)
 Mapeamento e melhoria de processos com emprego de metodologias sistematizadas
 Processo decisório informado por evidências
 Boas práticas de gestão orçamentária e financeira dentro do ciclo de planejamento
 Organização de processos logísticos (controle de estoque, dimensionamento de recursos, distribuição)
 Gestão de conflitos com ênfase na resistência as mudanças e na motivação de servidores
 Outros temas compatíveis à categoria
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Acompanhamento da gestão do SUS
 Fomento ao controle social no âmbito das unidades de saúde (conselhos locais de saúde)
 Processos de formação de conselheiros de saúde
 Práticas de Educação Popular em Saúde
 Ativismos de movimentos sociais no campo da saúde
 Efetivação do processo de ouvidoria nos territórios
 Práticas de co-gestão ou gestão compartilhada
 Outros temas compatíveis à categoria
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Desenvolvimento e implantação de processos de educação permanente para profissionais e gestores do SUS/DF;
 Aprimoramento da Gestão do Trabalho na SES;
 Avaliação de desempenho por perfil de competência
 Dimensionamento da força de trabalho em conformidade com a necessidade dos serviços
 Fortalecimento e integração dos serviços com as instituições de Ensino Superior e de Nível Técnico;
 Desenvolvimento de ações de produção do conhecimento e grupos de pesquisa no âmbito do SUS-DF;
 Aprimoramento dos serviços de saúde da SES-DF para atuarem como ambiente de ensino aprendizagem.
 Outros temas compatíveis à categoria
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Criação ou adaptação de soluções tecnológicas para apoiar a gestão e a oferta de ações e serviços de saúde;
 Criação ou adaptação de soluções tecnológicas para ampliar a comunicação entre os serviços de saúde e seus
usuários;
 Iniciativas para qualificar a incorporação de tecnologias na SES.
 Realização de Pesquisas e Estudos para avaliação e incorporação de novas tecnologias em saúde;










7. VOLUNTARIADO e
PARCERIAS COM
ORGANIZAÇÕES
NÃO
GOVERNAMENTAIS

Inovações na tecnologia da informação;
Inovações e modernização do parque industrial e tecnológico da SES;
Inovações nos serviços de engenharia e arquitetura;
Gestão de Custos nas unidades/serviços da SES;
Aperfeiçoamento da captação de recursos e da execução financeira e orçamentária da SES;
Aperfeiçoamento dos processos de aquisições na SES;
Implantação de mecanismos para ampliar a transparência na gestão do SUS DF;
Realização de parcerias intersetoriais, com organismos nacionais e internacionais para aperfeiçoamento da gestão da
SES.
 Criação ou adaptação de soluções tecnológicas para apoiar a gestão e a oferta de ações e serviços de saúde;
 Desenvolvimento de ações de produção do conhecimento e grupos de pesquisa no âmbito do SUS-DF;
 Outros temas compatíveis à categoria
Inclui relatos de experiências nas seguintes temáticas:
 Participação do voluntariado e de organizações não governamentais nas estratégias de ampliação e qualificação da
atenção e da gestão em saúde;
 Atuação das organizações não governamentais na construção de políticas e programas que assegurem os direitos dos
cidadãos no campo do sistema de saúde distrital
 Outros temas compatíveis à categoria

