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e todos os outros agentes, gerentes e líderes em saúde que seguem seus
exemplos num esforço para oferecer atenção à saúde de qualidade a todos
que dela necessitam.

Um panorama de PAG APS
O principal propósito do Programa Avançado de Gerenciamento em Atenção
Primária à Saúde (PAG APS) é auxiliar as equipes locais de gerenciamento em APS a
coletarem, processarem e analisarem informações úteis para o gerenciamento.
Iniciado pela Fundação Aga Khan, o PAG APS é um programa de colaboração
entre a Rede de Saúde Aga Khan1 e o projeto PRICOR 2.
Uma equipe de projetos experiente e equipes técnicas de APS igualmente
experientes trabalharam em conjunto para desenvolver, testar e refinar procedimentos
avançados de gerenciamento. Houve participação de projetos APS em diversos países
incluindo projetos de Bangladesh, Chile, Colômbia,
República Dominicana,
Guatemala, Haiti, Índia, Indonésia, Kênia, Paquistão, Senegal, Tailândia e Zaire. Eles
também tiveram um papel ativo no pré teste dos materiais do PAG APS no sentido de
assegurar que eles fossem compreensíveis, fáceis de usar e úteis.
O PAG APS inclui nove unidades chamadas módulos, que focalizam a informação
essencial no ciclo tradicional de gerenciamento de planejar, fazer, avaliar. A relação
entre os módulos e este ciclo é ilustrada abaixo.

Módulos PAG APS e o Ciclo Planejamento - Avaliação

1

A rede inclui a Fundação Aga Khan, Serviços de Saúde Aga Khan e a Universidade Aga Khan. Todos envolvidos
no fortalecimento da atenção primária à saúde.
2
Pesquisa Operacional em Atenção Primária à Saúde, um projeto mundial do Centro para Serviços Humanos
fundado pela Agência para Desenvolvimento Internacional.

Os gerentes podem, com facilidade, adequar esses instrumentos às condições
locais. Programadores iniciantes e experientes podem usá-los. Os gerentes de
organizações governamentais e não governamentais, equipes de gerenciamento e
comunidades podem usar os módulos para coletar informações de acordo com suas
necessidades. Cada módulo explica como coletar, processar e interpretar as
informações que podem ser úteis aos gerentes para um melhor planejamento e
monitoramento. Os módulos contêm guias de usuário, instrumentos de coleta de dados
de amostra e de processamento de dados, programas opcionais de computador e
guias do Facilitador para aqueles que querem desenvolver grupos de treinamento.
Os serviços de saúde e gerenciamento contidos no PAG APS são listados a seguir.

Serviços de Saúde e de Gerenciamento
SERVIÇOS DE SAÚDE
GERAL
Visitas domiciliares em APS
Educação para saúde
CUIDADOS MATERNOS
Pré-natal
Parto seguro
Cuidados pós-natais
Planejamento familiar
ATENÇÃO A CRIANÇA
Aleitamento materno
Monitorização do crescimento
Educação nutricional
Imunização
Infecções respiratórias agudas
Controle das doenças diarréicas
Terapia de reidratação oral

OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE
Suprimento de água, higiene e
saneamento.
Saúde escolar:
Incapacidades na infância
Acidentes e lesões
Doenças sexualmente
transmissíveis HIV/AIDS
malária
tuberculose
Tratamento de problemas simples
Doenças crônicas não
transmissíveis

SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO
Planejamento
Gerenciamento do pessoal
Treinamento
Supervisão
Gerenciamento financeiro
Gerenciamento logístico
Gerenciamento da informação
Organização comunitária

Vários guias do Gerente complementam esses módulos, a saber: Cem Dicas para
um Melhor Gerenciamento, um livro com indicações valiosas na descrição de soluções
efetivas para melhorar o desempenho dos gerentes; Resolvendo Problemas, um guia
para ajudar os gerentes a lidar com problemas cotidianos; Computadores, um guia
com sugestões úteis de compra e operação de computadores, impressoras e outros
hardwares e softwares; o Thesaurus Computadorizado PRICOR, um compêndio de
indicadores PAG.

O Programa Avançado de Gerenciamento em Atenção Primária
à Saúde foi financiado pela Fundação Aga Khan do Canadá, a
Comissão das Comunidades Européias, a Fundação Aga Khan dos
Estados Unidos, o escritório central da Fundação Aga Khan em
Genebra, a Fundação Rockefeller, a Agência Canadense para o
desenvolvimento Internacional, Alberta Aid e a Agência Americana
para o Desenvolvimento Internacional sob duas linhas de repasse
complementares para a Fundação Aga Khan dos Estados Unidos. O
primeiro desses repasses foi para "Fortalecendo o Gerenciamento, a
Monitorização e a Avaliação dos Programas de APS em Países
Selecionados da Ásia e África" (acordo cooperativo número OTR0158-A-00-8161-00, 1988-1991); e o segundo foi para "Fortalecendo a
Eficácia do Gerenciamento e Sustentabilidade dos Programas de
Sobrevivência da Mãe e da Criança/APS na Ásia e África" (acordo
cooperativo número PCD-0158-A-00-1102-00, 1991-1994). O
desenvolvimento dos Módulos 6 e 7 foi parcialmente financiado
através de generosas contribuições em bens do projeto de
Pesquisa Operacional em Atenção Primária à Saúde (PRICOR) do
Centro para Serviços Humanos sob seu acordo cooperativo com
USAID (DSPE-6920-A-00-1048-00).
Este apoio é reconhecido com gratidão. Os pontos de vista e as
opiniões expressas nos materiais PAG APS são aqueles dos autores e
não
refletem
necessariamente
aqueles
dos
organismos
financiadores.
Todo material do PAG APS (arquivos escritos e computadorizados)
é de domínio público e pode ser livremente copiado e distribuído a
outros.
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