
Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família  

INTRODUÇÃO  

METODOLOGIA 

OBJETIVO 

SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ENFRENTAMENTO DO AUMENTO 
DA DEMANDA ESPONTÂNEA EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

O sistema de saúde de Sarzedo local é composto pela 
Atenção Primária, policlínica municipal (atenção secundária) 
e por pactuações com municípios circunvizinhos. A atenção 
primária é a porta de entrada dos usuários na rede. Por 
ocasião do diagnóstico situacional, destacou-se que o 
problema que mais prejudicava o bom funcionamento do 
serviço era o aumento da demanda espontânea local. 

Propor um plano de ação com vistas a sensibilizar e 
aumentar o conhecimento da comunidade sobre o fluxo e 
especificidades de atendimento na ESF Imaculada Conceição. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
documentos do Ministério da Saúde e na Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO), utilizando os descritores atenção 
primária à saúde, acolhimento, necessidades e demanda de 
serviços de saúde. O plano de ação pautou-se no Método do 
Planejamento Estratégico Situacional – PES (CAMPOS; FARIA; 
SANTOS, 2010). 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A proposta de intervenção foi bem avaliada pela Secretaria 
de Saúde de Sarzedo e pelos profissionais de saúde da 
unidade. As ações se encontram em fase de execução e já 
mostram bons resultados. O material educativo está 
contribuindo por ressaltar as práticas saudáveis de vida em 
contrapartida à constante medicalização das patologias. Já 
se percebe a redução do número de atendimentos de 
demanda espontânea, favorecendo maior tempo para 
atividades educativas promocionais e preventivas. 

Apoio: Prefeitura de Sarzedo 

A mudança do paradigma de medicalização da saúde torna-se 
imprescindível no cenário brasileiro, sobretudo no que se 
refere à prevenção e promoção da saúde e à redução do 
volume excessivo de demanda espontânea (SANTOS, 
WESTPHAL,  1999). A realização de grupos operativos tem 
diversos pontos diferenciais que adéquam e aprimoram a 
rotina de trabalho nas UBS (SOARES, FERRAZ; 2007). 

PROBLEMA 

PRIORITÁRIO 

AUMENTO DA DEMANDA ESPONTÂNEA NA 

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

IMACULADA CONCEIÇÃO, SARZEDO-MG 

NÓ CRÍTICO 1 Visão medicalocêntrica do cuidado 

PROJETO 1 

Modificar cultura local onde impera a figura 

do médico como único capaz de resolver seu 

problema de saúde, apresentando as 

funções dos outros profissionais da Atenção 

Básica, bem como o perfil de atuação dos 

grupos operativos ofertados na unidade. 

NÓ CRÍTICO 2 Terapêutica amplamente medicamentosa 

PROJETO 2 

Propor um material educativo (cartilha de 

sensibilização) para a população acerca das 

práticas alternativas à medicalização, 

objetivando minimização das consultas 

médicas desnecessárias e maior adesão aos 

grupos operativos ofertados. 
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