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RESUMO 
 

A Atenção Básica objetiva oferecer ações de promoção e prevenção em saúde, sem 
prejuízo das demais ações assistenciais, devendo ser desenvolvidas de forma mais 
programada e adequada possível às necessidades de saúde da população de sua 
área de abrangência. Para tanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver 
proposta de mudança do processo de trabalho da equipe da Unidade Básica de 
Saúde Santa Rita, de forma a promover melhoria na qualidade da assistência e dos 
indicadores de saúde da comunidade da área de abrangência, bem como 
compreender a dinâmica de trabalho da Atenção Básica, além de ilustrar a dinâmica 
de funcionamento da Unidade Básica de Saúde Santa Rita na atualidade. Este 
estudo foi realizado através de coleta de dados utilizando-se o método Estimativa 
Rápida, além de revisão bibliográfica integrativa recorrendo às bases de dados 
Biblioteca Virtual de Saúde, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, Scientific Electronic Library Online e manuais de atenção à saúde do 
Ministério da Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2019, utilizando critérios 
de inclusão e descritores predefinidos. Após a coleta de dados e a revisão 
bibliográfica foi utilizado o método de planejamento denominado Planejamento 
Estratégico Situacional visando elaborar um plano de ação para a melhoria do 
processo de trabalho na Unidade Básica de Saúde Santa Rita. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 

Primary Care aims to offer health promotion and prevention actions, without 
prejudice to other assistance actions, and should be developed in the most 
programmed and appropriate way possible to the health needs of the population in its 
area of coverage. To this end, this work aims to develop a proposal to change the 
work process of the team of the Basic Health Unit Santa Rita, in order to promote 
improvement in the quality of care and health indicators of the community in the 
coverage area, as well as to understand the work dynamics of Primary Care, in 
addition to illustrating the functioning dynamics of the Basic Health Unit Santa Rita 
today. This study was carried out through data collection using the Rapid Estimate 
method, in addition to an integrative bibliographic review using the Virtual Health 
Library, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Scientific 
Electronic Library Online and manuals databases of health care from the Ministry of 
Health, from January to December 2019, using inclusion criteria and predefined 
descriptors. After data collection and bibliographic review, the planning method called 
Situational Strategic Planning was used to develop an action plan to improve the 
work process at the Basic Health Unit Santa Rita. 
 

Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos Gerais do Município  
 

Santa Luzia é um município localizado na região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais e que de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2018, abrigava 202. 942 mil habitantes 

(IBGE, 2019). 

A história de Santa Luzia surge em 1692, durante o ciclo do ouro. A cidade foi 

implantada inicialmente no formato de uma vila e às margens do Rio das Velhas, o 

qual cruza a cidade, local onde se fazia garimpo de ouro de aluvião. Por outro lado, 

no ano de 1695 houve uma grande enchente que destruiu todo o povoado, e a 

pequena vila mudou-se para o a lto de uma colina, onde atualmente está  localizado 

o Centro Histórico da cidade (IBGE, 2019). 

A região, abriga uma paisagem caracterizada por colinas e fundos de vales, 

sendo que, aos poucos, começaram a surgir fazendas e ranchos nesses vales, onde 

correm os córregos, e que originaram os bairros que hoje compõem a cidade. 

Atualmente, percebe-se também essa paisagem típica de colinas e vales, que 

formam divisas naturais de córregos e matas entre os bairros da cidade. Ao contrário 

de muitas povoações mineiras da época, Santa Luzia cresceu mais em função do 

comércio do que da mineração. Com o fim do ciclo do ouro, Santa Luzia 

desenvolveu a agropecuária e posteriormente indústrias têxteis e malha ferroviária 

(SANTA LUZIA, 2019). 

Santa Luzia está situada a 27 km da capital mineira. Trata-se de uma cidade 

de estilo colonial, com atrações turísticas marcadas pelas construções históricas, 

entre museus, antigos casarões, igrejas e capelas. A Igreja Matriz de Santa Luzia 

edificada no ano de 1701, que após reformas adotou o estilo rococó, as marcas de 

Aleijadinho somado ao estilo neoclássico. Outros pontos turísticos são a Igreja 

Nossa Senhora do Rosário, o Solar da Baronesa dotado de retábulo dedicado à 

Nossa Senhora das Dores (SANTA LUZIA, 2019).
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A cidade de Santa Luzia além do centro histórico abriga os bairros de São 

João Batista, que é um dos mais tradicionais da cidade, cujo crescimento possibilitou 

o surgimento da Rua do Comércio. O bairro 42 que fica nas imediações do Muro de 

Pedras, onde atualmente está o monumento dos revolucionários de 1842, o bairro 

Boa Esperança criado na expectativa de evitar os danos causados no bairro São 

João Batista pelas constantes enchentes do Rio das Velhas. O Ponte Grande que é 

um dos bairros mais antigos da cidade e próximo dele havia um porto no Rio das 

Velhas, sendo então um entreposto comercial e ganhando uma estação em 1893, 

após a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil (SANTA LUZIA, 2019). 

 

A Rua do Comércio, comportando vários estabelecimentos de pequeno e 

médio porte, que enfrentam enchentes em épocas de grandes chuvas por sua 

proximidade do Rio das Velhas. O Bairro Rio das Velhas levou o nome do rio, por 

sua importância e possui logradouros temáticos, sendo as ruas do bairro dotadas de 

nomes de municípios do Vetor Norte de Belo Horizonte (rua Baldim, rua Matozinhos, 

rua Capim Branco e outros) (SANTA LUZIA, 2019). 

 

O bairro Novo Centro foi criado visando o desenvolvimento e crescimento da 

cidade, e vem crescendo significativamente desde 2015, sendo que atualmente 

abriga a sede das Promotorias do Ministério Público, sede da Ordem dos Advogados 

do Brasil, o novo Fórum da Comarca de Santa Luzia e hotel da rede americana 

Super 8; O bairro Parque Nova Esperança mais conhecido como Pantanal, que 

possui logradouros temáticos, e suas ruas possuem nomes de inconfidentes como: 

rua Tomás Antônio Gonzaga, rua Tiradentes, rua Alvarenga Peixoto e outros 

(SANTA LUZIA, 2019). 

 

O bairro São Benedito, foi o primeiro bairro a ser criado no ano de 1954 e em 

1962 foi criado o distrito de São Benedito, tornando-se posteriormente o principal 

centro comercial da cidade, comportando empresas de varejo e comércio local bem 

desenvolvido. Outro bairro importante para Santa Luzia é o Conjunto Habitacional 

Maria Antonieta Mello Azevedo, conhecido por Conjunto Palmital que e em conjunto 

com o bairro Cristina formou um dos maiores conjuntos habitacionais populares da 

América Latina fundado no ano de 1984 através da Companhia de Habitação de 

Minas Gerais (COHAB-MG) e do Governo de Minas Gerais encontrando-se 
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subdividido em setores A, B, sendo o setor A dividido em Setor 6 e Setor 7 (SANTA 

LUZIA, 2019). 

 

Já o Conjunto Habitacional Cristina é subdividido em Cristina A, B e C. O 

Bairro Belo Vale possui conjuntos habitacionais e desenvolvimento razoável pela 

intensa atividade industrial no entorno e finalmente o bairro Monte Carlo é 

abastecido por comércios e pequenas fábricas e está localizado na área de maior 

crescimento urbano e econômico de Santa Luzia, entre os bairros Novo Centro, 

Liberdade e a Avenida Brasília (SANTA LUZIA, 2019). 

 

Entretanto, essa formação da cidade espalhada e polinucleada fez com que 

as atividades comerciais sejam localizadas em bairros polo e a cidade não possui 

um centro comercial-econômico. Para muitos informantes, quando perguntados, e 

que vivem no município, a cidade se parece mais como um conjunto de cidades 

menores do que como uma única unidade, não sendo incomum, moradores de uma 

região transitarem entre uma e outra para suas atividades sociais e comerciais 

(IBGE, 2019). 

 

Por ser uma cidade colonial, Santa Luzia reserva grande patrimônio histórico, 

com museus, igrejas e casarões coloniais que se concentram no centro histórico. O 

turismo da cidade é voltado para o turismo religioso e cultura popular que cultua 

festas religiosas (IBGE, 2019). 

 

O salário médio mensal entre os luzienses  era de 2.3 salários mínimos para 

os trabalhadores formais, representando cerca de 70% da população. Por outro 

lado, aproximadamente 30% dos domicílios abrigam pessoas com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo. Já no setor de educação, a taxa de 

escolarização entre 6-14 anos de idade era 96,7%, mas o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) varia e reduz significativamente entre 

os anos iniciais (6,1) e finais (3,9) do ensino fundamental na rede pública (IBGE, 

2019).
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1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 

Santa Luzia presta serviços de saúde através de 61 estabelecimentos de 

saúde e três estabelecimentos de emergência. Complementar a estes  serviços, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) através da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

promove a atenção primária nas áreas urbanas e rurais. São 26 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) compostas de 45 equipes que prestam serviços de saúde baseado 

na ESF (SANTA LUZIA, 2019). 

 

A taxa de mortalidade infantil média é de 11,15 para 1.000 nascidos vivos e 

aproximadamente 80% dos domicílios são servidos de esgotamento sanitário (IBGE, 

2019). 

 

Para auxiliar os serviços da atenção primária, e pelo baixo número de 

especialistas trabalhando no município, existem os pontos de Atenção à Saúde 

Secundários, onde através de encaminhamentos auxiliam os profissionais das 

equipes com avaliações especializadas nas áreas de Cardiologia, Endocrinologia, 

Pneumologia, Reumatologia, Dermatologia, Ortopedia, Hematologia, Cirurgia Geral, 

Pediatria, Ginecologia, Nefrologia, Gastroenterologista, Urologia, Oftalmologia e 

Angiologia. Esta situação vem gerando longas filas de espera e demora considerável 

para resolução de problemas de média/alta complexidade (SANTA LUZIA, 2019). 

 

Para atendimentos urgentes, na cidade existem duas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) e um Hospital Municipal, que disponibiliza leitos de internação, 

não realizando nenhum tipo de cirurgia, pois, o bloco cirúrgico encontra-se fechado 

há aproximadamente um ano. Quando necessárias, as cirurgias de Urgência e 

Emergência são encaminhados para os hospitais de Belo Horizonte, via SUSFácil e 

as cirurgias eleteivas são agendadas de acordo com a pactuação entre o município 

e a capital. No momento e em volume reduzido apenas pequenas cirurgias eletivas 

estão sendo realizadas (SANTA LUZIA, 2019).
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Complementar ao diagnóstico,  em Santa Luzia existe laboratório que realiza 

exames de análises clínicas. |Para exames de imagem, possui uma rede que realiza 

exames de Raio X, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Tomografia, 

Endoscopia Digestiva Alta e Mamografia. Para proporcionar assistencia 

farmacêutica, em duas farmácias municipais onde são dispensadas medicações 

para os pacientes das UBS (SANTA LUZIA, 2019). 

 

O Serviço de Vigilância à Saúde no município baseia-se em serviços 

de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, verificação de fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e saúde 

ambiental. Já sobre profissionais que atuam na saúde do trabalhador, conforme 

informações de profissionais da  UBS Santa Rita a última avaliação sobre a Saúde 

do trabalhador no Município foi no ano de 2016, e em meados de 2018 houve 

capacitação promovida pela Governo do Estado aos profissionas da rede de atenção 

básica, voltada para o tema, mas até o momento sem aplicações (SANTA LUZIA, 

2019). 

 

Nos casos mais urgentes, como na UBS não existe prontuário eletrônico, os 

encaminhamentos são todos manuscritos havendo certo impacto sobre o processo 

de trabalho. Este também é alterado pois muitos dos usuários não possuem o cartão 

de identificação dos Usuários do SUS, o Cartão Nacional de Saúde (CNS), e 

infelizmente alguns atendimentos de usuários são feitos sem o mesmo. O transporte 

sanitário significativamente insuficiente pois é comum a demora para o atendimento 

das demandas. Quando necessário, a regulação de especialidades é feita via 

telefone visando comunicar os responsáveis técnicos havendo certo sucesso para 

obter a consulta.
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1.3 Aspectos da Comunidade 

A UBS Santa Rita abriga a equipe de Saúde da Família (eSF) 41, onde estão 

adscritos 5407 usuários entre cadastrados e em processo de cadastramento. Neste 

caso, na área de abrangência existem três microáreas que estão descobertas há 

alguns anos, estando em andamento o processo de recadastramento com 

expectativa de aproximar dos 7000 habitantes, com um total de 1585 famílias. 

Assim, no momento, a eSF presta serviços de saúde nos bairros Santa Rita, Padre 

Miguel, Capitão Eduardo e à Avenida das Indústrias.  

Observando a área de abrangência e em conversa com alguns moradores da 

comunidade, foi possível verificar que a mesma conta com duas escolas estaduais: 

Escola Estadual Ephigênia Werneck e Escola Estadual Rose Haas Klabin, onde a 

maioria das crianças do bairro estuda e ainda uma Unidade Municipal de Ensino 

Infantil (UMEI). Na mesma área está localizada a Igreja Católica Santa Rita de 

Cássia onde são realizadas várias atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da  

Família (NASF) que atua nos grupos de psicologia e atividade física. Existem ainda, 

várias igrejas evangélicas (Assembleia do Reino de Deus, Igreja Unida, Igreja 

Filadélfia, Deus é Amor, Igreja Batista da Lagoinha, Herdeiros de Deus, Nazareno, 

Quadrangular entre outras).  

Na área de abrangência da equipe existe Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI), porém encontram-se inativos. Na comunidade, existe um número 

significativo de moradores relativamente carentes e completamente dependentes do 

Sistema Único de saúde (SUS) na obtenção do cuidado. Verificou-se ainda que em 

apenas dois dos bairros são atendidos pela Associação de Moradores e no território 

sob responsabilidade da eSF 41 não foram encontradas opções de lazer. Por outro 

lado, existe uma parte da população que é servida de boa infraestrutura e quase a 

totalidade das moradias contam com sistema de abastecimento de água, esgoto, 

energia elétrica e coleta de lixo.  
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Rita 

 

A UBS Santa Rita abriga as Equipes de Saúde 29 e 41 de Santa Luzia e está 

situada na Rua Remo Salvo, 389 – Bairro Santa Rita. Inaugurada em 03 de outubro 

de 2012, a UBS funciona numa casa antiga, alugada pela Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia e não possui estrutura física adequada para abrigar um serviço de 

saúde alterando de forma negativa o processo de trabalho da equipe. A sala de 

espera dos pacientes é relativamente pequena e com poucas opções de assento, 

deixando muitos pacientes em pé para a espera de atendimento. Somado à esta 

dificuldade,  a área da recepção é ainda menor, sendo o  local, único de atendimento 

das duas equipes, separado por uma pequena janela para realizar o acolhimento 

inicial do paciente e não possui espaço para estacionamento. Outra situação 

observada na UBS, é que no período da manhã os usuários chegam mais cedo à 

recepção, horas antes do horário de atendimento para garantir serem os primeiros a 

serem atendidos. Assim, devido a  grande demanda são formadas filas e as vezes 

algum tumulto, mesmo orientados que o acolhimento embora obedeça a ordem de 

chegada, o atendimento está relacionado às necessidades de cada usuário.  

 

Como as demandas agudas, atendimentos de demanda espontânea, 

demandas crônicas em agendamentos programados não são separados, o resultado 

é a desorganização no fluxo de atendimento das demandas dos pacientes que 

chegam à UBS no período da manhã. Assim, todos são necessariamente atendidos 

pela enfermeira ou médico, independente da queixa. 

 

Na UBS Santa Rita, não existe sala para aferição de dados vitais, acolhimento 

incial ou escuta qualificada, nem local para para assistência técnica de enfermagem. 

Outro problema estrutural é que não existe sala de observação para os pacientes 

que necessitam permanecer na unidade após o atendimento ou administração de 

medicamentos, como intravenoso. Muitas vezes, os pacientes são colocados 

sentados nas cadeiras da sala de espera ou até mesmo no consultório de 

enfermagem, enquanto o profissional de enfermagem realiza acolhimento, reduzindo 

o vínculo do profissional com o usuário. 
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Os consultórios de enfermagem embora pequenos, possuem o espaço 

necessário para realizar um atendimento. Porém, não contam com ponto de água, 

macas sem manutenção, não existe a privacidade ideal e as paredes cobertas de 

mofo. Já os consultórios médicos são dois, sendo um deles bastante amplo, mas 

sem os armários e mesas adequados, não possui banheiro mas possui ponto de 

água e destinado a uma das equipes. O consultório menor é usado pela equipe  41, 

não possui janela,mas possui um banheiro e ponto de água e pelo fato de ser 

formada através de divisórias não há isolamento acústico. Assim, às sextas-feiras à 

tarde, esta sala é utilizada para a realização de preventivos e o atendimento médico 

é feito no consultório de enfermagem onde não possui ponto de água para 

higienização das mãos.  

 

Na UBS existe uma cozinha, uma mesa pequena para comportar todos os 

funcionários, mas não possui utensílios domésticos além de um micro-ondas e no 

momento não há filtro de água. Outra sala, é destinada aos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE), onde estão algumas 

poucas cadeiras e mesas que foram adaptadas para comportar os computadores 

utilizados pelas ACS, para o acesso e inserção dos dados nos Sistemas do SUS. 

Essa sala também é usada para descanso e almoço, além de eventuais reuniões, 

ficando o espaço tumultuado devido às atividades paralelas que são realizadas, e o 

grande fluxo de entrada e saída de funcionários. 

 

Nos fundos da UBS  Santa Rita, existe um quintal e alguns bancos que são 

utilizados nos momentos de descontração e/ou reuniões. Este mesmo espaço 

algumas vezes é utilizado para pequenas palestras do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e/ou dos ACE. 

  

Os dois banheiros existentes na UBS são separados para funcionários e 

usuários, mas um deles há alguns meses mantém a descarga estragada, gerando 

transtornos frequentemente, mas a equipe foi informada que nova estrutura está 

sendo construída. 
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Os problemas da UBS Santa Rita não estão relacionados somente com o 

processo de trabalho, estrutura física da unidade, mas também a problemas da 

gestão, como a troca das lideranças políticas, em prazos inferiores a mandatos 

regulares (4 anos) e os sucessivos escândalos geram principalmente alta 

rotatividade dos profissionais de saúde afetando principalmente a integralidade da 

assistência. A estrutura física da UBS  e os princípios do SUS vem sendo 

prejudicados pela falta de investimento e manutenção, problemas dos gestores e 

sua relação com a políticas partidárias, econômicas e principalmente 

organizacionais. Na cidade de Santa Luzia dificultando o processo de trabalho a 

assistência da atenção primária tem seu fluxo invertido, sendo o processo voltado 

para a demanda espontânea e nos quadros agudos do que no controle e prevenção 

de casos crônicos, gerando alta demanda de trabalho e pouca eficiência no controle 

da saúde da população.  

 

Para atrair médicos para a cidade, a é oferecida remuneração superior à 

média do mercado, entretanto a rotatividade de profissionais permanece alta. 

Coopera para isso, o fato de a cidade não não possuir um sistema integrado entre a 

atenção primária e secundária/terciária, não há prontuário eletrônico, os serviços 

especializados ambulatoriais e hospitalares não realizam contrarreferência, o que 

gera uma falta de comunicação entre os níveis de atenção e afeta de forma 

importante os princípios de longitudinalidade, coordenação e integração.  

 

A cidade, também, conta com poucos profissionais especialistas a nível 

ambulatorial, o que gera uma longa fila de encaminhamentos e uma demora 

considerável para resolução de problemas de média/alta complexidade. Tão 

prejudicial quanto, é a falta de uma maternidade na cidade e de hospitais de alta 

complexidade capazes de realizar cirurgias de urgência e emergência. Assim, 

quando algum usuário necessita, são referenciados para os hospitais de Belo 

Horizonte, comprometendo a integralidade e resolutividade de problemas de saúde 

no município.  
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Por outro lado, para facilitar o processo de trabalho, a sala de curativos é bem 

organizada e está disponível para se examinar as feridas, realizar limpeza, 

desbridamentos e curativos, entre outros. Alem disso, a sala da vacina, está 

adequada  para realização dos procedimentos pertinentes. Além disso, a sala da 

vacina, está adequada  para realização dos procedimentos pertinentes. Em relação 

aos demais  equipamentos, na unidade existe mesa ginecológica, eletrocardiógrafo,  

algumas medicações básicas orais, intramusculares e venosas, equipamentos 

básicos para essas medicações, testes rápidos, sala de vacina com insumos 

adequados. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 41, da Unidade Básica de Saúde Santa Rita 

 

A Equipe 41 da UBS Santa Rita é formada de um médico, um enfermeiro, 

dois técnicos de enfermagem e três ACS, sendo este número de profissionais 

insuficiente e é o motivo de na área de abrangência existirem três microáreas 

descobertas. Assim, a equipe 41 vem enfrentando dificuldades para atender a 

longitudinalidade da atenção necessária aos usuários adscritos. Quando associados 

os problemas enfrentados pela mesma e pela necessidade dos usuários é possível 

considerar a promoção da saúde como falha.  

 

Ao se observar a realidade dos usuários, e estando a qualidade de vida 

associada com a saúde, Carrapato; Correia e Garcia (2017) descrevem os 

determinantes de saúde como biológicos, econômicos e sociais, ambientais. Os 

primeiros são representados pelo sexo, idade ou fatores genéticos, em seguida a 

posição social, emprego, pobreza ou exclusão social e por último a qualidade do ar e 

da água, ambiente social e dos estilos de vida respectivamente. Complementar a 

estes determinantes podem ser considerados o acesso à educação, saúde, serviços 

sociais, transportes e lazer. 
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1.6 O Funcionamento da Unidade de Saúde e da Equipe 41 

 

A UBS Santa Rita, funciona de segunda a sexta feira, exceto feriados, de 

08:00 horas às 17:00 horas, sem interrupção do acolhimento na hora de almoço. 

Pela manhã quase não tem consultas agendadas, a maioria das consultas são feitas 

por demanda espontânea e a unidade funciona prestando exaustivamente 

atendimentos de demanda espontânea, em detrimento das ações programadas. 

 

Diariamente, pela manhã, a partir das 08:00 horas, os pacientes são 

organizados em uma fila por ordem de chegada, passam por avaliação de um dos 

técnicos de enfermagem, realizando aferição da pressão arterial, glicemia capilar (se 

necessário para insulinodependentes), peso e altura, e em seguida encaminhados 

para a avaliação do enfermeiro. Após essa avaliação, baseado na queixa do 

paciente, o paciente é encaminhado para avaliação médica se necessário, no 

mesmo turno (manhã), por ordem de chegada, porém pacientes idosos, gestantes 

ou com condições clínicas agudas mais graves conforme avaliação da mesma são 

priorizados. 

 

No turno da tarde, são realizadas as agendas programadas da equipe, mas é 

importante ressaltar que nesta UBS não são realizados Grupos Operativos como por 

exemplo, de hipertensos e diabéticos. Assim, o espaço fica reservado aos 

atendimentos de idosos, puericultura e gestantes que não são agendadas consultas 

e o paciente deve comparecer pela manhã as 08:00 horas, independente de qual 

seja sua queixa, para ser encaminhado à avaliação médica no mesmo dia. 

 

A organização do fluxo de atendimento na UBS, portanto, ainda conta com 

um enfoque muito maior nas condições agudas do que crônicas. Tanto os 

profissionais que já estão há mais tempo na UBS, quanto os pacientes, estão 

acostumados com uma agenda aberta de demanda espontânea todos os dias pela 

manhã para todas as demandas: eletivas, rotineiras, preventivas, crônicas, etc. 
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Na UBS, os profissionais afirmam que houveram tentativas anteriores de 

implementação de grupos operativos de diabéticos, hipertensos e obesos, por 

exemplo, nas, contaram com baixíssima adesão da população e frustração dos 

profissionais de saúde que tentaram aderir ao projeto.  

 

A reorganização do fluxo espontâneo para agendamentos eletivos focados 

em quadros crônicos e preventivos são vistos com resistência pela população e 

também por alguns profissionais de saúde, porém a gestão da cidade, está 

montando um projeto para adequar as UBS para voltar a atender como ESF. O 

grande fluxo que essa desorganização promove, reduz o tempo para um 

atendimento focado na pessoa, e muitas vezes, obriga os profissionais a valorizarem 

a doença. Recentemente os profissionais da equipe vem buscando implantar 

reuniões de equipe após sugestão do médico, para se discutir o processo de 

trabalho e melhorar os pontos negativos, e a expectativa é que se discuta, avalie e 

programe melhorias em todos os problemas encontrados. Na figura 1 uma breve 

descrição do modelo assistencial atual da UBS Santa Ritaé apresentada. 

 

Figura 1. UBS Santa Rita, Santa Luzia - MG, Fonte: Próprio autor.
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1.7 O dia a dia da Equipe 41 

 

No turno da manhã, como citado anteriormente são realizados atendimentos 

por demandas espontânea. No turno da tarde, são realizados agendamentos para 

pacientes com condições crônicas, ou que necessitam de acompanhamento, 

conforme descrito abaixo .  

 

Na segunda-feira é o dia destinado ao estudo médico. A enfermagem se 

encarrega de realizar atendimentos para pacientes que precisam realizar testes 

rápidos e curativos de feridas crônicas. 

 

Nas terça-feiras, são agendadas consultas de pré-natal com a médica e a 

enfermeira da equipe.  

 

Nas quarta-feiras, são realizadas consultas de puericultura e puerpério, 

também com a médica e a enfermeira. 

 

Nas quinta-feiras, são realizados grupo de renovação de receitas, intercalado 

com Visita Domiciliar (VD) e uma vez ao mês reuniões com o NASF. Vale a pena 

ressaltar que a prefeitura muitas vezes não provê o transporte impedindo a equipe 

41 de fazer VD  por dois meses.  

 

Nas sexta-feiras, são realizadas consultas de controle aos idosos pelo 

médico, enquanto a enfermeira realiza preventivos.  

 

Caso a agenda não seja preenchida totalmente sempre são realizados 

encaixes na parte da tarde para demandas que aparecem ao longo dos dias, 

principalmente para confecções de relatórios, e consultas de hipertensos e 

diabéticos.  
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1.8 Estimativa Rápida: Problemas de Saúde do Território e da Comunidade 

(Primeiro Passo) 

 

Abaixo estão relacionados os principais problemas levantados após a 

realização do diagnóstico situacional e durante reunião de equipe. São aspectos que 

vem dificultando a assistência à saúde dos usuários adscritos à área de abrangência 

sob responsabilidade da equipe 41. 

• Elevada demanda espontânea, com baixa adesão às atividades 

coletivas e consultas agendadas; 

• Número de funcionários insuficiente pra cobertura da área de 

abrangência, resultando em cadastramento ineficaz da área de abrangência 

• Grande número de hipertensos e diabéticos descompensados (lesões 

de órgãos-alvo); 

• Risco de doenças cardiovasculares aumentada (Obesidade e síndrome 

metabólica); 

• Alta prevalência nas consultas de queixas de transtornos 

ansiosos/depressivos,  

• Acolhimento inadequado: Consultas agendadas que não se adéquam a 

todas as necessidades de saúde da população, atendimento voltado as 

condições agudas em detrimento as condições crônicas; 

• Planejamento das ações ineficaz pela equipe de saúde 

 

1.9 Priorização dos Problemas – A Seleção do Problema para Plano de 

Intervenção (Segundo Passo) 

 

O quadro 1 demonstra a síntese dos problemas levantados pela Equipe 41 da 

UBS Santa Rita no diagnóstico situacional e que afetam diretamente a eficiência e a 

qualidade da assistência à saúde prestada aos usuários adscritos à área de 

abrangência. 
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Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 41, Unidade Básica de 

Saúde Santa Rita, município de Santa Luzia, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevada demanda 
espontânea, com baixa 
adesão às atividades 
coletivas e consultas 
agendadas; 

Alta 5 Total 1 

Número de funcionários 
insuficiente pra 
cobertura da área de 
abrangência, resultando 
em cadastramento 
ineficaz da área de 
abrangência 

Alta 5 Total 2 

Grande número de 
hipertensos e diabéticos 
descompensados 
(lesões de órgãos-alvo); 

Alta 5 Parcial 3 

Risco de doenças 
cardiovasculares 
aumentada (Obesidade 
e síndrome metabólica); 

Alta 4 Parcial 4 

Alta prevalência nas 
consultas de queixas de 
transtornos 
ansiosos/depressivos,  

Alta 3 Parcial 5 

Acolhimento 
inadequado: Consultas 
agendadas que não se 
adéquam a todas as 
necessidades de saúde 
da população, 
atendimento voltado as 
condições agudas em 
detrimento as condições 
crônicas; 

Alta 3 Parcial 6 

Planejamento das ações 
ineficaz pela equipe de 
saúde 

Alta 
 

5 Parcial 7 

Fonte: Relatórios de reunião de Equipe UBS Santa Rita 
*Alta, média ou baixa. 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30. 
*** Total, parcial ou fora. 
**** Ordenar considerando os três itens. 
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Observando-se a capacidade de enfrentamento e a urgência de ações 

voltadas à resolução dos problemas, foi selecionada pela equipe como prioridade 

para intervenção, a falta de agendas programadas que se adequem às 

necessidades de saúde da população, principalmente por ser esse um dos 

desencadeantes para outros problemas elencados no quadro de trabalho da equipe. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436, de 21 de 

setembro de 2017, preconiza em seu artigo 2º que: 

 

“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio 

de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária.” (BRASIL, 2017, p. 01) 

 

Sendo a Atenção Básica um serviço voltado principalmente às ações de 

promoção e prevenção em saúde, sem deixar as demais responsabilidades de lado, 

as ações da atenção básica devem ser em maior parte desenvolvidas de forma 

programada e adequada às necessidades de saúde da população de sua área de 

abrangência. 

 

Na UBS Santa Rita, conforme foi verificado pela equipe através da avaliação 

do trabalho durante reunião, que as agendas programadas da equipe ocupam 40% 

do tempo da equipe, enquanto as demandas espontâneas os outros 60%, na 

contramão do que se espera de um serviço de atenção primária. 

 

Esse projeto se justifica devido à inversão que hoje encontramos na UBS 

Santa Rita, onde atualmente suas atividades estão mais voltadas ao atendimento de 

demandas agudas e desorganizadas, em detrimento das ações organizadas de 

promoção e prevenção em saúde.
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3 OBJETIVO 
 
3.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma proposta de intervenção visando à reorganização do processo de 

trabalho de forma a promover melhorias na qualidade da assistência e dos 

indicadores de saúde da comunidade adscrita à equipe de saúde 41 da Unidade 

Básica de Saúde Santa Rita em Santa Luzia, Minas Gerais. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

Compreender a dinâmica de trabalho da Atenção Básica; 

Ilustrar a dinâmica de funcionamento da UBS Santa Rita na atualidade.
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4 METODOLOGIA 
 

Para a elaboração desta proposta de intervenção foi realizado o diagnóstico 

situacional da área de abrangência da equipe 41 e também a avaliação do processo 

de trabalho da equipe na UBS Santa Rita. Utilizando-se o método de Estimativa 

Rápida, e após reuniões de equipe, foram levantados os problemas prioritários que 

afetam a assistência aos usuários da área de abrangência. Após esta identificação 

selecionou-se um problema prioritário e os nós críticos que o norteiam, considerando 

sua importância e capacidade de enfrentamento pela equipe. 

 

Lançou-se mão do método de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

desenvolvido pelo chileno Carlos Matus, por meio do qual, após processados os 

problemas identificados no diagnóstico situacional da área de abrangência da UBS 

Santa Rita, será proposto um plano de intervenção em dez passos, a saber: 

definição dos problemas; priorização de problemas; descrição problema 

selecionado; explicação do problema, seleção dos “nós críticos”; desenho das 

operações; identificação dos recursos críticos, análise de viabilidade do plano; 

elaboração do plano operativo e finalmente, o último passo que é a gestão do plano 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Para conferir embasamento teórico a este trabalho foi realizada ainda uma 

revisão da literatura sobre o tema nas seguintes bases de dados como a Biblioteca 

Virtual de Saúde( BVS) Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online(SciELO) e os manuais de 

atenção à saúde redigidos pelo Ministério da Saúde, utilizando critérios de inclusão e 

descritores predefinidos, que são: Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde 

da Família.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

Conhecida como eixo estruturante do SUS, a Atenção Primária à Saúde 

(APS) ou a Atenção Básica (AB) desde o acesso e o acolhimento, até a efetividade e 

resolutividade das suas práticas. Sendo assim, o SUS disponibiliza políticas públicas 

de saúde capazes de atuar sobre todos os níveis de determinação da saúde e do 

determinante social da saúde, bem como a forma de organização dos serviços de 

saúde, resultando em melhoria da condição de saúde da população. A APS possui 

caráter estruturante e estratégico na constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), já que sua característica básica é a proximidade com o cotidiano da vida das 

pessoas que vivem num determinado território, sendo as UBS as prestadoras de 

serviços de saúde capazes de proporcionar a descentralização e a capilaridade 

(BRASIL, 2013). O caderno de atenção básica 28 que trata do acolhimento à 

demanda espontânea refere ao papel dos profissionais: 

[...] As equipes da atenção básica têm a possibilidade de se vincular, se 
responsabilizar e atuar na realização de ações coletivas de promoção e 
prevenção no território, no cuidado individual e familiar, assim como na (co) 
gestão dos projetos terapêuticos singulares dos usuários, que, por vezes, 
requerem percursos, trajetórias, linhas de cuidado que perpassam outras 
modalidades de serviços para atenderem às necessidades de saúde de 
modo integral (BRASIL, 2013, p. 14) 

 

De acordo com Lavras (2011), ao citar o termo APS, é possível remeter que 

se refere a uma prática análoga à atenção ambulatorial não especializada, realizada 

em unidades de saúde de um sistema, onde são desenvolvidas diversas atividades 

clínicas de baixa densidade tecnológica, efetivando atividades de saúde pública. 

Essas unidades são espaços destinados a proporcionar o primeiro contato dos 

pacientes com o sistema de saúde, sendo um local onde parte dos problemas 

demandados pelos usuários são, de alguma forma, resolvidos. Já de acordo com 

Oliveira & Pereira (2013) é evidente que, onde se adotou a APS como base do seu 

sistema de saúde, resultou em significativo impacto na saúde e no desenvolvimento 

da população pela consolidação de melhores indicadores de saúde, tratamento mais 

efetivo de condições crônicas, ações preventivas, entre outros. Verifica-se assim, um 
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novo modelo assistencial que se orienta por atributos conhecidos como a atenção ao 

primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar e 

comunitária. Além disso, as autoras consideram que: 

 
[...] A APS apresenta dois aspectos distintos e interdependentes: é uma 
estratégia de organização e reorganização dos sistemas de saúde, nos 
quais representa o primeiro nível de atenção, e também um modelo de 
mudança da prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde 
(OLIVEIRA & PEREIRA, 2013, p. 159). 

 

De acordo com Cecilio; Reis (2018), a APS vem protagonizando o processo 

de reestruturação, fortalecimento e racionalização do sistema de saúde através de 

cuidados ofertados pela rede de serviços básicos do SUS. São esforços destinados 

a promover a transformação e regulação do sistema de atenção à saúde, visando a 

universalidade e a proteção social em saúde, dando respostas às necessidades dos 

usuários e promovendo o cuidado estimulando estilos de vida saudáveis reduzindo 

danos sociais e ambientais sobre sua saúde. 

 

[...] Tal tarefa deve ser cumprida por equipes de saúde dispostas em 
unidades básicas de saúde distribuídas por territórios definidos e 
com clientela adscrita, com a missão de facilitar o acesso e fazer o 
uso apropriado de tecnologias e medicamentos que proporcionem o 
cuidado necessário à saúde das pessoas e coletividades. Mais, uma 
atenção básica à saúde ordenadora e coordenadora de uma 
resposta ampla de cuidados em todos os níveis de atenção, 
responsável, ainda, por articular a participação institucionalizada da 
sociedade civil no diálogo político e nos mecanismos de 
accountability (CECILIO; REIS, 2018, p. 2). 

 
O desenvolvimento individual é proporcional às boas condições de saúde e 

está associado à realização de atividades básicas, como produtividade no trabalho e 

desempenho acadêmico. Ao se observar os países industrializados, os serviços de 

saúde vêm obtendo vantagens quando os sistemas nacionais de saúde são 

orientados a partir de serviços de atenção primária, embora tenha sido citada a 

considerável complexidade e da necessidade de valorizar aspectos 

multidimensionais na avaliação do seu impacto. Posteriormente veio a associação 

entre a APS e melhores indicadores de saúde na população, marcadas por menores 

taxas hospitalizações desnecessárias e desigualdades socioeconômicas na saúde, 

cujo impacto sobressaiu entre pessoas portadoras de doenças crônicas (MACINKO 

& MENDONÇA, 2018). 
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5.2 A Estratégia Saúde da Família 

Na década de 90 a AB passou a se destacar na ocasião pela criação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e pelo Programa de Saúde da 

Família (PSF), nos anos de 1991 em 1994 respectivamente. Tendo este último sido 

reordenado, no ano de 1996 passou a se chamar ESF. Assim, surgiu, um novo 

mecanismo de reorientação do modelo assistencial e não apenas uma nova 

organização da AB (MELO et. al., 2018). A implantação do PSF foi fortemente 

influenciada pelas abordagens e cuidados primários ampliando a APS. 

Assim, dadas suas potencialidades o PSF passou a ser reconhecido como 

ESF, pois, é capaz de levar aos usuários orientações e a organização do sistema de 

saúde, visando dar respostas para todas as necessidades de saúde da população. 

Então, a ESF utiliza princípios norteadores para o desenvolvimento das práticas de 

saúde, visando centralidade na pessoa/família, vínculo com o usuário, integralidade, 

coordenação da atenção, articulação com a rede assistencial, participação social e 

intersetorialidade (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016).  

A ESF passou a ser o modelo preferencial de organização da APS no Brasil, 

além de ser a responsável por parte significativa do acesso dos usuários aos 

serviços de saúde. Como estratégia, deve ser capaz de abordar o processo de 

saúde-doença dos indivíduos de modo singular e articulado ao contexto familiar e 

comunitário (BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018a).  

Os autores, no mesmo trabalho, também descrevem que: 

[...] para além da ampliação em números e da melhoria de indicadores de 
saúde, espera-se que a ESF impulsione, também, um movimento de 
mudança no modo de se produzir o cuidado em saúde. Nesse sentido, 
demanda das equipes de saúde da família envolvidas uma nova 
organização da dinâmica de trabalho. Cabe à ESF a desafiadora missão de 
transformar o modelo brasileiro tradicional de assistência à saúde – 
caracterizado pela centralidade da figura do médico, medicamentoso, 
curativo, individual e hospitalocêntrico – em um modelo de assistência 
coletivo, multi e interdimultiprofissional e baseado na família e no contexto 
social onde os indivíduos vivem e trabalham. Trata-se de mudar o foco do 
procedimento para o do sujeito, e de enfrentar o desafio de construir novas 
práticas sanitárias que levarão a uma assistência à saúde solidária, 
acolhedora e, consequentemente, mais efetiva e resolutiva (BRITO; 
MENDES; SANTOS NETO, 2018a, p. 78). 
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A tentativa de se reduzir problemas decorrentes do modelo biomédico e a 

busca pela implementação dos princípios do SUS resultou na formulação da ESF 

pela APS, que seria um eixo estruturante do processo de reorganização do sistema 

de saúde. Citado nas Conferências Nacionais de Saúde (CNS), a construção do 

novo modelo de atenção modificaria a qualidade de vida, efetividade, equidade e 

necessidades prioritárias de saúde. Para isto, valorizou-se a efetivação do direito à 

saúde e o acesso aos serviços, necessitando de se reorganizar a atenção e a forma 

de prestar o cuidado, que são elementos constituintes do modelo assistencial 

(FERTONANI et al., 2015). 

 

De acordo com Soratto et al. (2015), a ESF adotou um trabalho ampliado em 

saúde, com foco nos determinantes do processo saúde-doença e para propor este 

novo modelo, utilizou-se de saberes técnicos, populares, mobilização de recursos 

institucionais e comunitários na tentativa de enfrentar os problemas de saúde, 

através da responsabilização integral. Os autores esclarecem que: 

 
[...]Essa nova proposta gera um resultado assistencial diferenciado ao 
incorporar um novo conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, incluindo promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. O tratamento e a 
cura não são mais o core da assistência (SORATTO et al., 2015, p. 589). 

 

Em duas décadas de sua implantação, a ESF vem sendo defendida como 

primordial na agenda política de organização dos serviços e ações de APS no Brasil, 

resultando em melhorias para a saúde da população (ARANTES; SHIMIZU; 

MERCHÁN-HAMANN, 2016). Estes últimos, ainda comentam que: 

[...]devido à sua inserção em cenários complexos e diversificados, 
permeados por interesses políticos, econômicos e sociais, algumas de suas 
potencialidades podem ser minimizadas, o que tem trazido questionamentos 
quanto à sua credibilidade como reorganizador dos serviços e ações de 
saúde, e substitutivo do modelo tradicional de APS no Brasil(ARANTES; 
SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016, p.1500). 
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A ESF se consolidou através das eSF, composta por médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem e ACS podendo agregar a equipe de saúde bucal. Esta 

estratégia foi implantada no Brasil de forma progressiva, principalmente nos 

municípios menores, mais pobres e da região Nordeste, expandindo-se futuramente 

para as grandes cidades contemplando o princípio da descentralização do SUS 

(MELO et al., 2018). Assim, de acordo com Araujo; Rocha (2007), a eSF fica 

responsável por: 

[...] conhecer a realidade das famílias; identificar os problemas de saúde e 
situação de risco; realizar o planejamento e programação local com a 
participação comunitária; estabelecer vínculo de confiança com os usuários 
através de uma conduta ética; resolver os problemas de saúde em nível de 
atenção básica; garantir o acesso à comunidade dentro de um tratamento 
de referência e contrarreferência; prestar atendimento integral à demanda 
adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada; 
coordenar e/ou participar de grupos de educação em saúde; promover 
ações intersetoriais e outras parcerias com organizações formais e informais 
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas 
identificados; fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade 
conceitos de cidadania, de direito à saúde e suas bases legais; incentivar a 
participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde, no 
conselho municipal de saúde e auxiliar na implantação do cartão nacional 
de saúde(ARAUJO; ROCHA, 2007, p. 458). 

De acordo com Nunes et al (2014)  para aumentar a qualidade dos serviços 

dispensada pelas eSF, foi implantada a avaliação dos serviços prestados sendo útil 

para os  trabalhadores que executam as ações, aperfeiçoamento de atividades, 

motivação de equipe, aferição do índice de satisfação da população. Além disso, 

permite analisar a competência e o compromisso dos executores da ação, e 

principalmente medir a capacidade do serviço de comportar atividades de ensino.  
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5.3 Processo de Trabalho em Saúde 

 

Conforme descrito, a ESF funciona através do trabalho multiprofissional das 

equipes e voltado para uma população definida territorialmente, onde se considera o 

indivíduo em suas particularidades e inserido em seu contexto sociocultural. A 

estratégia serve como a preferencial porta de entrada dos usuários do SUS e o 

centro de comunicação da rede de atenção à saúde, buscando cumprir os princípios 

da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade, 

corresponsabilização, humanização, equidade e participação social (BRITO et al, 

2016). 

 

Cabe aos gestores e aos trabalhadores do setor saúde implantar, 

implementar e avaliar a execução das políticas públicas de saúde em sua área de 

atuação. São estes trabalhadores que devem propor o planejamento e a 

organização dos sistemas locais de saúde, adotando no seu processo de trabalho, 

os princípios organizativos e doutrinários do SUS (BRITO; MENDES; SANTOS 

NETO, 2018b). 

 

De acordo com Marqui et al. (2010), a ESF utiliza os princípios básicos do 

SUS contribuindo com seu fortalecimento, além de constituir-se de pilares como a 

família, o território e a responsabilização com apoio do trabalho em equipe. Assim, o 

processo de trabalho deve envolver aspectos centrais, como a qualificação e perfil 

profissional, uma vez que o trabalho da equipe, baseia-se na inter-relação da equipe 

com a comunidade, família e membros da equipe (MARQUI et al, 2010). 

 

Na PNAB editada no ano de 2012, estão descritas as características do 

processo de trabalho das equipes de atenção básica, as quais baseiam-se em: 

Definição do território de atuação e de população sob sua responsabilidade; 

Programação e implementação de atividades de atenção à saúde conforme as 

necessidades de saúde da população; Desenvolvimento de ações priorizando 

grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou 

ambientais, estimulando a prevenção e evitando a prevalência de doenças e danos 

evitáveis; realização do acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, 
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entre outros; Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 

realizar atenção à saúde na UBS, no domicílio, em locais do território; Desenvolver 

ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população; 

implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão; participar 

do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e avaliação das 

ações na sua equipe, desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes 

de apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral; apoiar as 

estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social e Realizar atenção 

domiciliar (BRASIL, 2012).  

 

O processo de trabalho pode ser entendido por “conjunto de ações 

coordenadas, desenvolvidas pelos trabalhadores, onde indivíduos, famílias e grupos 

sociais compõem o objeto de trabalho, e os saberes e métodos representam os 

instrumentos que originam a atenção em saúde” (FONTANA; LACERDA; 

MACHADO, 2016, p. 65).  

 

Os profissionais das equipes enfrentam o desafiador trabalho em equipe, 

devendo identificar e manejar cada necessidade da população adscrita nos 

territórios sob sua responsabilidade propondo a reorganização do processo de 

trabalho (BRITO, 2016). Em relação aos atores, Brito; Mendes; Santos Neto (2018b) 

descrevem que: 

 

[...] trabalho em saúde, devido as suas características específicas de 
prestação de serviços, detém aspectos bastante específicos, consequentes 
de sua dimensão intelectual (saberes e autonomia dos seus agentes). As 
particularidades do objeto de trabalho (as necessidades de saúde) 
demandadas pelos usuários, e que são interpretadas pelos agentes, 
atribuem ao trabalho em saúde um caráter reflexivo (BRITO; MENDES; 
SANTOS NETO, 2018b, p.78). 

 

No processo de trabalho em saúde, os profissionais são os sujeitos da ação, 

e são os agentes responsáveis pela integração entre os elementos que constituem o 

processo, intermediando as relações entre os instrumentos e os sujeitos-objetos da 

intervenção propondo um projeto que ao mesmo tempo deve ser definido 

socialmente e mediado pelas capacidades dos sujeitos envolvidos (CARRAPATO; 

CASTANHEIRA; PLACIDELI, 2018). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Através do método de Estimativa Rápida, parte integrante do PES, durante 

reunião de equipe, foi levantado o problema prioritário que afeta a assistência à 

comunidade da área de abrangência discriminado como “Consultas agendadas que 

não se adequam às necessidades de saúde da população, que leva ao atendimento 

voltado às condições agudas em detrimento as condições crônicas”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção dos nós 

críticos que o norteiam, conforme descrito por Faria; Campos; Souza (2018). 

 

6.1 Descrição do Problema Selecionado (Terceiro Passo) 

 

A população da área de abrangência tem dificuldade de compreender a 

modalidade assistencial da AB e a sua função de conferir proteção, promoção e 

prevenção em saúde. Foi apontado por toda equipe durante a reunião que a maioria 

dos usuários procura atendimento médico de urgência ao invés de ter um momento 

de atendimento pela equipe multiprofissional com a intenção de evitar situações de 

agravo à saúde. 

 

Observou-se ainda que na demanda espontânea da ESF cerca de 35% são 

hipertensos e diabéticos, de 20 a 59 anos, que não são contemplados nas agendas 

programadas da equipe, e que procuram o serviço exclusivamente para atendimento 

médico, o que ocasiona longas filas de espera por atendimento médico e grande 

sucateamento das ações de proteção, promoção e prevenção em saúde 

multidisciplinares. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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6.2  Explicação do Problema (Quarto Passo) 

 

O grande número de portadores de doenças crônicas no município de Santa 

Luzia, acrescido do percentual dessas condições na área de abrangência da equipe 

41 torna esse tema como prioritário para o projeto de intervenção. Dentre as 

condições crônicas foram elencadas as prioritárias e de maior incidência que são a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Melito (DM), visto que esses 

elevam atendimento de demanda espontânea na UBS Santa Rita devido à 

agudização e controle ineficaz desses pacientes. 

 

Observada a procura por atendimento, por demanda espontânea de 

dezembro de 2018 a março de 2019, excluindo-se as demandas relacionadas às 

doenças endêmicas (Arboviroses e Estomatites virais), foi identificado que cerca de 

35% dessa demanda eram de pessoas portadoras de doenças crônicas que 

desejavam atendimento para controle e ou agudização dos quadros crônicos. 

 

As queixas e ou necessidades mais frequentes desses usuários eram: 

• Renovação de receita. 

• Inadequação a medicação prescrita. 

• Realização de consulta de controle através da demanda espontânea. 

• Alterações de níveis glicêmicos e pressóricos. 

 

6.3 Seleção dos Nós Críticos (Quinto Passo) 

 

Visando o direcionamento das ações propostas nesse projeto de intervenção, foi 

realizada a identificação dos seguintes nós críticos a partir do problema prioritário: 

 

• 1º Nó crítico: Adequação da agenda programada à necessidade de saúde da 

população de abrangência. 

• 2º Nó crítico: Dificuldade de adaptação da população ao modelo de saúde 

preventiva, assim como o entendimento que atividades coletivas também são 

meios de assistência à saúde, além da aceitação de que sua condição pode ser 

resolvida em uma demanda agendada.
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• 3º Nó crítico: Melhoria do processo de trabalho da equipe e orientação ineficaz 

da demanda espontânea. 

 

6.4 Desenho das Operações sobre Nó Crítico – Operações, Projeto, Resultados 

e Produtos Esperados, Recursos Necessários e Críticos (Sexto Passo) e 

Viabilidade e Gestão (7º a 10º Passo) 

 

Visando amenizar o problema levantado “Consultas agendadas que não se 

adequam às necessidades de saúde da população, que leva ao atendimento voltado 

às condições agudas em detrimento as condições crônicas” foi elaborado o desenho 

das operações propostas para cada um dos três nós críticos relacionados ao 

problema supramencionado da população da área de abrangência da eSF 41 da 

UBS Santa Rita, município de Santa Luzia, estado de Minas Gerais. 
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Consultas agendadas 

que não se adéquam às necessidades de saúde da população, que leva ao 

atendimento voltado às condições agudas em detrimento as condições 

crônicas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

41 da Unidade Básica Santa Rita, município de Santa Luzia, estado de Minas 

Gerais. 

1º Nó Crítico  Adequação da agenda programada a necessidade de saúde 
da população de abrangência. 

6º passo - 
Operação 

Alterar agenda da unidade, aumentando o número de 
consultas programadas, com ênfase na agenda para 
pacientes portadores de doenças crônicas, reduzindo assim a 
busca de atendimento desorganizado e por demanda 
espontânea. 

6º passo - Projeto “Novos caminhos...” 

6º passo - 
Resultados 
Esperados 

• Melhoria da assistência à comunidade; 

• Melhorar indicadores em saúde; 

• Aumento da adesão aos grupos operativos e consultas 
agendadas em 50%; 

• Reduzir em 30% a agudização de HAS e DM e 
consequentemente diminuir o risco cardiovascular. 

6º passo - 
Produtos 
Esperados 

• Aumento da adesão de consultas agendadas e grupos 
operativos; 

• Maior número de atendimentos programados; 

• Redução da demanda espontânea; 

• Reduzir agudizações de HAS e DM; 

• Melhorar qualidade de vida da comunidade; 

• Aumentar conhecimento sobre prevenção e hábitos 
saudáveis. 

6º passo - 
Recursos 
Necessários 

• Estrutural → organizar a demanda do serviço, 
aumentar divulgação sobre atividades programadas da 
equipe; 

• Cognitivo → informações sobre o tema e estratégias de 
comunicação (para orientar a população) e 
pedagógicas; 

• Político → articulação entre equipe da UBS, 
comunidade; 

• Financeiro → verbas para produção de materiais de 
orientação, audiovisuais. 

7º passo – 
viabilidade do 
plano – recursos 
críticos 

• Político → adequação da equipe, aceitação da 
comunidade; 

• Financeiro → verbas para produção de materiais de 
orientação, audiovisuais. 

 



41 
 

  

8º passo - 
Controle dos 
Recursos Críticos 
– ações 
estratégicas 

• Equipe: Favorável; 

• População: Indiferente. 

• Elaborar e apresentar o projeto para a equipe; 

• Organizar a agenda; 

• Apresentar o projeto e mobilizar a comunidade 

9º passo – 
acompanhamento 
do plano - Prazos 
e responsáveis  

03 meses. 1º mês: Elaboração do projeto e apresentação 
do projeto para a equipe. 2º mês: Organização da 
agenda. 3º mês: apresentação do projeto e mobilização 
da comunidade. 

Médica e enfermeira  

10º passo -  
gestão do plano -  
Monitoramento e 
Avaliação das 
Ações 

• Avaliar adesão as atividades e consultas programadas;  

• Avaliar proporção de consultas por demanda 
espontânea e de cuidado continuado.  

Frequência da avaliação: A cada 03 meses, com 
readequação da agenda se necessário. 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Consultas agendadas 

que não se adéquam às necessidades de saúde da população, que leva ao 

atendimento voltado às condições agudas em detrimento as condições 

crônicas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

41 da Unidade Básica Santa Rita, município de Santa Luzia, estado de Minas 

Gerais. 

2º Nó Crítico  Dificuldade de adaptação da população ao modelo de saúde 

preventiva, assim como o entendimento que atividades coletivas 

também são meios de assistência à saúde, além da aceitação de 

que sua condição pode ser resolvida em uma demanda 

agendada. 

6º passo - 
Operação 

Aumentar o número de atividades em grupo. Realizar orientação 

à comunidade em sala de espera informando sobre as mudanças 

pretendidas. Aumentar número de consultas agendadas e 

programadas. 

6º passo -  
Projeto 

“Prevenir é melhor que remediar! 

6º passo - 
Resultados 
Esperados 

• Reorganização da demanda da unidade; 

• Entendimento da população do objetivo do serviço de 

saúde como local de promoção e prevenção; 

• Reduzir a demanda espontânea; 

• Melhoria da assistência à comunidade; 

• Aumento da adesão aos grupos operativos e consultas 

agendadas. 

6º passo - 
Produtos 
Esperados 

• Redução da demanda espontânea; 

• Aumento da adesão de consultas agendadas e grupos 

operativos; 

• Maior número de atendimentos programados; 

• Reduzir agudizações de HAS e DM; 

• Melhora do conhecimento acerca da prevenção e de 

hábitos saudáveis. 
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6º passo - 
Recursos 
Necessários 

• Estrutural → organizar a demanda espontânea e a 

demanda geral do serviço, adequar a agenda da equipe 

e do NASF; 

• Cognitivo → informações sobre o tema e estratégias de 

comunicação (para orientar a população) e 

pedagógicas; 

• Político → articulação entre equipe da UBS, 

comunidade, NASF e Secretaria Municipal de Saúde; 

• Financeiro → verbas para produção de materiais de 

orientação, audiovisuais. 

7º passo – 
viabilidade do 
plano – recursos 
críticos 

• Estrutural → direcionamento da demanda para ações de promoção 

e prevenção e adequar agenda do NASF à da unidade; 

• Cognitivo → elaboração do projeto; 

• Político → adequação da equipe, aceitação da comunidade e 

apoio da Secretaria Municipal de Saúde.  

• Financeiro → verbas para produção de materiais de orientação e 

divulgação, audiovisuais. 

8º passo - 

Controle dos 

Recursos 

Críticos – ações 

estratégicas 

• Equipe: Favorável; 

• População: Indiferente. 

• Elaborar e apresentar o projeto para a equipe; 

• Organizar a agenda; 

• Apresentar o projeto e mobilizar a comunidade. 

 

9º passo – 

acompanhamento 

do plano - Prazos 

e responsáveis 

03 meses. 1º mês: Elaboração do projeto e apresentação do projeto para 

a equipe. 2º mês: Organização da agenda. 3º mês: apresentação do 

projeto e mobilização da comunidade. 

Médica e enfermeira 

10º passo -  

gestão do plano -  

Monitoramento e 

Avaliação das 

Ações 

• Avaliar adesão as atividades e consultas programadas;  

• Avaliar proporção de consultas por demanda espontânea e de 

cuidado continuado.  

 

Frequência da avaliação: A cada 03 meses, com readequação da agenda 

se necessário. 

Fonte: Próprio autor (2020)
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Consultas agendadas 

que não se adéquam às necessidades de saúde da população, que leva ao 

atendimento voltado às condições agudas em detrimento as condições 

crônicas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

41 da Unidade Básica Santa Rita, município de Santa Luzia, estado de Minas 

Gerais. 

3º Nó Crítico  Melhoria do processo de trabalho da equipe e orientação ineficaz 

da demanda espontânea. 

6º passo - 
Operação 

Realizar reunião de equipe, propor mudanças nos processos de 

trabalho em conjunto com a equipe. Realizar orientação à 

comunidade em sala de espera informando sobre as mudanças 

pretendidas. 

6º passo - 
Projeto 

“Mudar é Preciso!” 

6º passo - 
Resultados 
Esperados 

• Capacitação da equipe para orientação e reorganização 

da demanda; 

•  Organização da atividades programadas; 

•  Adesão da população as atividades; 

•  Baixo absenteísmo. 

6º passo - 
Produtos 
Esperados 

• Reduzir demanda espontânea; 

• Melhorar a qualidade da informação fornecida à 

população; 

• Equipe colaborativa. 

6º passo - 
Recursos 
Necessários 

• Estrutural → organização da agenda da equipe, adequar à 

demanda, promover atividades coletivas; 

• Cognitivo → orientar população sobre as atividades planejadas 

da equipe, estratégias de comunicação e pedagógicas, 

concordância dos profissionais; 

• Político → articulação entre profissionais da equipe da UBS, 

comunidade e apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 
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7º passo – 

viabilidade do 

plano – recursos 

críticos 

• Estrutural → direcionamento da demanda para ações 

de promoção e prevenção; 

• Cognitivo → concordância dos profissionais; 

• Político → articulação entre profissionais da equipe e 

apoio da Secretaria de Saúde. 

8º passo - 

Controle dos 

Recursos 

Críticos – ações 

estratégicas 

• Equipe: Favorável; 

• População: Indiferente; 

• Secretaria de Saúde: Favorável. 

• Elaborar e apresentar o projeto para equipe e 

comunidade; 

• Organizar a agenda; 

• Mobilizar comunidade. 

9º passo – 

acompanhamento 

do plano - Prazos 

e responsáveis 

03 meses. 1º mês: Elaboração do projeto e apresentação do 

projeto para 

a equipe. 2º mês: Organização da agenda. 3º mês: 

apresentação do projeto e mobilização da comunidade. 

Médica e enfermeira 

10º passo -  

gestão do plano -  

Monitoramento e 

Avaliação das 

Ações 

• Avaliar o número de atendimentos agendados e de 

demanda espontânea; 

• Avaliar a demanda dos grupos operativos. 

• Avaliações a cada 03 meses, com adaptação da 

agenda durante o processo se necessário. 

Fonte: Próprio autor (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A APS é considerada uma estratégia de organização e reorganização dos 

sistemas de saúde e um modelo de mudança da prática clínico-assistencial da eSF. 

Esse modelo assistencial orienta-se por pela atenção ao primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar e comunitária.  

 

Visto isso, entende-se que a AB deva ofertar ações de promoção e prevenção 

em saúde, sem prejuízo das demais ações assistenciais, devendo ser desenvolvidas 

de forma mais programada e adequada possível às necessidades de saúde da 

população de sua área de abrangência, abordando o processo de saúde-doença da 

população e atenuando danos e sofrimentos, além de garantir a efetividade do 

cuidado e sua integralidade. 

 

O trabalho na ESF deve ser desenvolvido em equipe, de forma que ocorra a 

interdisciplinariedade e a soma de saberes, culminando em cuidados efetivos 

dirigidos à população. 

 

Conforme descrito por Carrapato; Castanheira; Placideli (2018) os 

profissionais são os agentes responsáveis pela integração entre os elementos que 

constituem o processo de trabalho em saúde e sujeitos de ação, intermediando as 

relações entre os instrumentos e os sujeitos-objetos da intervenção propondo um 

projeto que ao mesmo tempo deve ser definido socialmente e mediado pelas 

capacidades dos sujeitos envolvidos. 

 

Diante do exposto, e do cenário da UBS Santa Rita, exposto neste estudo, 

nota-se a urgência da reorganização dos processos de trabalho da equipe de forma 

a promover melhoria na qualidade da assistência e dos indicadores de saúde da 

comunidade da área de abrangência, tendo como principais pontos a sensibilização, 

qualificação e treinamento de ACS, organização de processos de trabalho da 

unidade, a saber: agenda da equipe, comunicação eficaz da equipe e 

estabelecimento de fluxos, normas e rotinas, visando garantir uniformidade do 

cuidado prestado e ações de sensibilização e mobilização da comunidade, 

objetivando a compreensão do processo assistencial na AB. 
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