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Software livre desenvolvido pelo Ministério da Saúde
ajuda a implantar a gestão por resultados

O software Programação para Gestão por Resultados
na Atenção Básica (Prograb) foi desenvolvido pelo
Departamento de Atenção Básica do Ministério da
Saúde do Brasil com o objetivo de auxiliar gestores e
equipes de Atenção Básica/Saúde da Família na
definição de ações que visem otimizar a organização
do processo de trabalho das equipes de atenção
básica. Seu eixo estruturante é a integralidade da
atenção, através do planejamento das ações no
território de atuação e a programação da continuidade
do cuidado nos casos que necessitarem de
referenciamento para outros níveis na rede de saúde. www.saude.gov.br/dab



O Prograb é uma ferramenta de base populacional. Para
iniciar-se o seu uso, deve-se definir primeiramente a
população do território que será acompanhada pela equipe de
saúde. Esta população será inserida no sistema, por faixas
etárias e sexo, e servirá de referência para cálculos
automáticos realizados conforme parâmetros de cobertura
definidos pelo gestor ou equipe local.

>
Tela para inserção dos números da população do território da equipe

Com o uso de indicadores e parâmetros, o aplicativo,
construído em uma estrutura modular, com código-fonte
aberto, permite programar e acompanhar metas, como o
número ideal de consultas e procedimentos nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS), ações de promoção e prevenção à
saúde, de forma ágil e adequada à realidade de cada
comunidade assistida.

>
Tela contendo as áreas programáticas a serem trabalhadas pela equipe

Em sua versão original, já se encontram inseridas as áreas
programáticas de saúde da criança, adolescente, mulher,
adulto, idoso, saúde bucal, saúde mental, saúde do
trabalhador, tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, demanda
espontânea e áreas transversais (incluindo nessa área a
vigilância em saúde), entre outras, que fazem parte da
realidade brasileira. Devido a sua flexibilidade, a ferramenta do
Prograb permite modificações, inclusões e exclusões de áreas,
atividades e parâmetros, possibilitando adequação à realidade
local das equipes de atenção primária em cada região ou país.

O aplicativo também permite a emissão de relatórios
consolidados, que indicarão a necessidade de consultas
básicas, encaminhamentos, exames complementares e outras
atividades, conforme os parâmetros programados.

>
Consolidado de ações programadas

Após encerrada toda a programação, a equipe irá assinar um
documento chamado “Termo de Compromisso”, onde se
responsabilizará junto ao gestor local a executar as ações por
ela definidas para o seu território e população.

O PROGRAB possui um manual de instruções completo,
onde estão definidas as configurações mínimas de hardware
para sua instalação e as explicações passo a passo para
seguir as etapas de programação. Por ser um software livre,
está disponível para download gratuito no sítio eletrônico do
Departamento de Atenção Básica (DAB)
(www.saude.gov.br/dab).

>
Consolidado da demanda esperada de exames e cobertura

>
Ações transversais


