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Resumo da Proposta:
Trata-se de um projeto articulado nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão, a ser desenvolvido ao longo de 9 meses,
incluindo 06 discentes de cursos de graduação e dois de pós-graduação, com foco na Avaliação de Tecnologias em Saúde
como Ferramenta para a Gestão da Qualidade do SUS, considerando para isto a análise de indicadores e processos
gerenciais nas Unidades de Atenção Básica, sendo estas definidas mediante diagnóstico situacional, por prioridades. A
carga horária semanal será de 12 horas, com avaliação mensal através de relatórios escritos. Cabe destacar que as que
Tecnologias em saúde são “todas as formas de conhecimento que podem ser aplicadas para a solução ou a redução dos
problemas de saúde de indivíduos ou populações” (Panerai; Peña-Mohr, 1989). Portanto, vão além dos medicamentos,
equipamentos e procedimentos usados na assistência à saúde. Neste sentido, o projeto prevê a utilização de uma
abordagem inovadora para avaliação de tecnologias em saúde e estima-se contribuir com o aprimoramento da gestão de
qualidade, gerenciamento de risco e segurança do paciente e facilitar o desenvolvimento das habilidades profissionais
dos alunos extensionistas, bem como dos profissionais envolvidos sobre a temática.

Objetivos Gerais:
Realizar diagnóstico situacional para definição de prioridades relacionadas à gestão da qualidade;
Avaliar a incorporação de tecnologias em saúde relacionadas à segurança do paciente;
Subsidiar as decisões políticas no âmbito dos municípios de Vitória de Santo Antão e Lagoa do Carro quanto ao impacto
das tecnologias em saúde na Gerenciamento de riscos e Segurança do paciente;

Objetivo Específicos:
a) Instrumentalizar gestores e profissionais em saúde envolvidos no projeto com ferramentas de gerenciamento de
risco, com foco na avaliação de indicadores de saúde;
b) Desenvolver habilidades gerenciais dos graduandos envolvidos através da prática em gestão.
c) Avaliar o impacto das ações desenvolvidas a partir do mapeamento dos indicadores de risco ao longo do período,
validando o progresso das ações extensionistas na Instituição de Saúde alvo deste projeto.

