
Introdução Resultados

• O presente estudo indicou que a instituição necessita de

aprimoramento principalmente na dimensão de “Recursos Comunitários.”

• Apesar da maior nota na dimensão “Organização do Sistema de Saúde”, o

valor da nota indica capacidade razoável para a mesma.

• A Instituição possui “Razoável Capacidade para atenção às condições

crônicas.”

Conclusão
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Critério ACIC 3.5 Média+DP*

1- Organização do Sistema de Saúde

2- Recursos Comunitários 6,20, ± 2,83***

3-Apoio para o Autocuidado 7,50, ± 2,15

4-Desenho da linha de cuidado 7,50, ± 2,59

5-Suporte para Decisões Clínica 6,90, ± 2,90

Tabela 1. Média e Desvio Padrão (DP) de cada critério do ACIC 3.5

Objetivo

O Brasil caminha velozmente para um perfil demográfico mais

envelhecido, caracterizado por uma transição epidemiológica, onde as

doenças crônicas não transmissíveis - DCNT ocupam lugar de destaque.

Diante disso, novas políticas públicas destinadas a saúde do idoso,

propôs a ampliação da equipe de assistência, para se desenvolver um

melhor trabalho na qualidade de prestação de serviço aos usuários e

principalmente os portadores de DCNT. Surge, então, um novo desafio, a

precisão de estruturar equipes multiprofissionais qualificadas para estes

serviços . Portanto, é fundamental que os serviços de saúde destinados a

assistência de DCNT, possam utilizar um instrumento que norteiem a

qualidade no serviço prestado, apoiando suas atividades e assim ter um

parâmetro no qual possa embasar seus planejamentos para melhoria do

serviço.

DP: desvio padrão; **: Maior pontuação; ***: Menor pontuação.

Geral

• Avaliar a capacidade institucional para atenção às condições crônicas

na perspectiva da equipe multiprofissional em um serviço de saúde de

atenção integral ao idoso na cidade de Manaus.

Específicos

• Descrever a capacidade de assistência de um serviço de saúde segundo

os critérios de: (1) Organização do Sistema de Saúde; (2) Recursos

Comunitários; (3) Apoio para o Autocuidado; (4) Desenho da linha de

cuidado; (5) Suporte para Decisões Clínicas; (6) Sistema de Informação

Clínica; (7) Integração dos componentes do Modelo de Atenção às

Condições Crônicas (MACC).

• Identificar os pontos mais relevantes a serem repensados visando a

incrementar a qualidade de prestação do atendimento integral à pessoa

idosa.
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Foram aplicados 15 questionários para membros de uma equipe

multiprofissional de saúde em um serviço de saúde de Manaus.

Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Estudo conduzido sob o

resgistro CAAE: 098999819.0.0000.5020/2019. A avaliação do instrumento

de Avaliação da Capacidade Institucional para Atenção às Condições

Crônicas versão 3.5, foi realizada entre os profissionais de um Serviço

especializado na atenção à saúde da população idosa de Manaus.
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7,90, ± 2,57**

• As principais fragilidades identificadas foram: (a) Recursos comunitários e

(b) Integração do Modelo de Atenção às Condições Crônicas, com

médias de 6,20± 2,83 e 6,40± 2,87 respectivamente.

• A principal potencialidade identificada foi: (c) Organização do Sistema de

Saúde com média de 7,90± 2,57.
• A média total da equipe foi de 7,04.

Figura 2: Modelo de Atenção às Condições Crônicas
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6- Sistema de Informação Clínica

7- Integração dos componentes

do Modelo de Atenção

às Condições Crônicas (MACC)


