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Introdução  
O Município de Diamantina esta localizada no 

nordeste de MG, possui 47.647 habitantes. É 

microrregional de saúde e referência para o Vale 

do Jequitinhonha. No município há 84% da área 

de cobertura da população pela Atenção Primária 

de Saúde (APS). A Estratégia Saúde da Família 

Vila Operária (ESF-VO) é composta por uma 

equipe multiprofissional (fig.1) que atende a uma 

população adstrita de 3.885 pessoas, neste 

existem as Redes de Atenção à Saúde (RAS): 

Viva-Vida, HIPERDIA e Urgência/Emergência. 

As Redes de Atenção à Saúde são descritas 

como sistemas integrados de prestação de 

serviços de saúde caracterizados por foco nas 

necessidades de saúde da população; 

coordenação e integração do cuidado através de 

um continuum; sistemas de informação que 

interliguem consumidores e prestadores de 

serviços; informações sobre custos dos serviços, 

qualidade dos atendimentos e satisfação dos 

usuários; uso de incentivos financeiros e 

estruturas organizacionais e contínua melhoria 
dos serviços prestados (MENDES, 2007). 

Elaborar um plano de intervenção para a equipe 

do Programa de Saúde da Família VO com vistas 

a divulgar a Rede de Atenção em Saúde (RAS) e 

fomentá-la como uma estratégia de saúde na 

prática do fazer saúde na Atenção Primária de 

Saúde. 

Objetivo 

A fundamentação teórica se deu por pesquisa 

bibliográfica com os descritores atenção à saúde, 

sistemas de saúde, educação em saúde nos sites 

de estudos e pesquisas científicas: SciELO, 

BIREME, nos Cadernos de Atenção Básica, site e 

links do MS, bem como de relatos de experiência 

na ESF em estudo.  

Metodologia  
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Referencial Teórico

Considerações finais 
A expectativa é de que o entendimento do 

funcionamento das RAS e formação de equipes-

rede seja o diferencial para APS e que este Plano 

de Intervenção gere uma mudança na realização 

do atendimento, mas principalmente na 

resolutividades das ações práticas de saúde. A 

operacionalização dos grupos conforme a técnica 

de Grupos Operativos de Pichón-Rivière permitirá 

a fixação e reprodução do método às comunidades 

e descentralização do saber. 

O ponto inicial para pensar em rede é integração. 

Mendes (2009) define o conceito de Redes de 

Atenção às Saúdes (RAS) como organizações 

poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 

vinculadas entre si por uma missão única, por 

objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, desta forma, é possível ofertar 

uma atenção continua e integral a uma população 

definida, coordenada pela Atenção Primária à 

Saúde (APS), prestada no tempo certo, com a 

qualidade certa, de forma humanizada e com 

responsabilidade econômica. 

O trabalho de conscientização da existência das 

RAS e a utilização desta como estratégia em 

saúde na APS será realizado sobre a proposta de 

Pichón-Rivére. Trata-se de um grupo operativo 

desenvolvido para o reconhecimento da APS nas 

RAS. 
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