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RESUMO  
 
Por motivo de aposentadoria da agente que realizava o trabalho, 12% da população 
adstrita de uma das microáreas ficou sem assistência por um ano. O propósito 
desse estudo é avaliar o impacto da falta de assistência do agente comunitário de 
saúde sobre a saúde da população no território sob a responsabilidade da Equipe 
Mococa no município de Monte Sião, Minas Gerais. O objetivo principal desse 
trabalho é elaborar um projeto de intervenção para melhorar a assistência do agente 
comunitário de saúde sobre a saúde da população do território sob a 
responsabilidade da Equipe da Mococa, no município de Monte Sião, Minas Gerais. 
Como metodologia será usada o planejamento estratégico situacional, necessário 
para avaliar a complexidade das variáveis envolvidas na questão da saúde, bem 
como para fornecer ferramentas para elaboração de projetos que permitam o 
enfrentamento os problemas levantados. Dentre os vários problemas levantados 
destacamos os que a equipe considerou como “nós críticos”: falta de reposição de 
agentes comunitários de saúde, precariedade das estradas, ausência de transporte 
público, população não se mobiliza, processo de trabalho da equipe. E o próximo 
passo foi fazer uma revisão bibliográfica utilizando os seguintes descritores em 
ciências da saúde: agentes comunitários de saúde; indicadores de 
morbimortalidade; estratégia de saúde da família, planejamento estratégico 
operacional. Os dados foram obtidos das anotações nas pastas das agentes 
comunitárias de saúde e da secretaria de saúde do município de Monte Sião. A 
análise de dados de morbimortalidade das diferentes microáreas nos permitirá 
comparar possíveis diferenças entre as regiões atendidas por esses profissionais e 
aquela que ficou desassistida. Espera-se avaliar o papel do agente comunitário de 
saúde e sua importância como elo entre os usuários da unidade de saúde e os 
profissionais de saúde, bem como a sua relevância como agente transformador.  
 
Palavras-chave: agente comunitário de saúde, indicadores de morbimortalidade, 

estratégia de saúde da família, planejamento estratégico situacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Due to the retirement of the agent who performed the work, 12% of the adjoined 
population in one of the micro areas were left without assistance for one year. The 
goal of this study is to evaluate the impact of the lack of assistance from the 
community health agent on the health of the population in the territory under the 
responsibility of the Mococa Team in the municipality of Monte Sião, Minas Gerais. 
The final objective of this work is to elaborate an intervention project to improve the 
assistance of the community health agent on the health of the population of the 
territory under the responsibility of the Mococa Team, in the municipality of Monte 
Sião, Minas Gerais. Situational strategic planning will be used as methodology, 
necessary to assess the complexity of the variables involved in the health issue, as 
well as to provide tools for the elaboration of projects that allow coping with the 
problems raised. Among the various problems raised, we highlight those that the 
team considered as “critical nodes”: lack of replacement of community health agents 
(CHA), precarious roads, absence of public transportation, lack of population 
mobilization, team work process. And the next step was to do a bibliographic review 
using the following descriptors in health sciences: community health agents; 
morbidity and mortality indicators; family health strategy, strategic operational 
planning. The data were obtained from notes in the folders of community health 
agents and the health department of the municipality of Monte Sião. The analysis of 
morbidity and mortality data from the different micro areas will allow us to compare 
possible differences between the regions served by these professionals and the one 
that was left unattended. We expected to evaluate the role of the community health 
agent and its importance as a link between users of the health unit and health 
professionals, as well as its relevance as an agent of transformation. 

Keywords: community health agent, morbidity and mortality indicators, family health 

strategy, situational strategic planning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos gerais do município de Monte Sião 
 

O município de Monte Sião está localizado no sul do estado de Minas Gerais, 

pertence à microrregião de Poços de Caldas e está situado a aproximadamente 500 

km de Belo Horizonte. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE) a população estimada em 2019 foi de 23.803 pessoas, com densidade 

demográfica de 72,71 hab./km2 (BRASIL, 2017). A religião predominante é a católica 

(71%), seguida pelos evangélicos (19%) e espíritas (1%). São oito os 

estabelecimentos de ensino fundamental e dois os estabelecimentos de nível médio.  

 

A taxa de escolarização em 2010 foi de 95,5% para crianças de 6 a 14 anos. Já o 

Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) para rede pública em 2017 

foi de 6,4 para os anos iniciais. O mesmo índice para os anos finais foi de 4,7. 

(BRASIL,2017). 

 

Por ser considerada a “Capital Nacional do Tricô”, a cidade atrai turistas do país 

todo, principalmente no inverno. Nessa estação há vários eventos: festival de 

inverno, Feira nacional do Tricô, Encontro de fuscas, Trilha das malhas, Festa do 

peão. Existe também a tradicional porcelana azul e branca, pintada à mão, fabricada 

na cidade.  As águas de Monte Sião são conhecidas por suas propriedades 

medicinais, principalmente úteis para lesões de pele (BRASIL, 2017).  

 

Em relação ao trabalho e rendimento em 2017, o salário médio mensal era de 1,7 

salários mínimos. E a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 27,5%. O município possui destaque na indústria têxtil, sendo considerada a 

capital nacional do tricô. A atividade teve início artesanalmente com os 

colonizadores e imigrantes italianos e se tornou a principal fonte de economia da 

cidade. Possui um índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,745 ocupando a 

110ª entre os municípios mineiros e um Produto Interno Bruto (PIB) de 8.559,64 

(BRASIL, 2017).  
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1.2 O sistema municipal de saúde 
 

A saúde está a cargo do sistema público e privado, porém não existe hospital no 

município, e dessa forma a população se sente fragilizada, principalmente porque 

existe a promessa da construção de um hospital, porém fica apenas nas falas em 

campanhas políticas. A mortalidade infantil é de 8,85 a cada 1000 nascidos vivos 

(BRASIL, 2017). 

 
O sistema municipal de saúde conta com a atenção primária que é realizada por seis 

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Central, Tijuco, São Simão, Batinga e Mococa e 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O percentual da população coberta 

pelas equipes é de 74,23 %. Os consultórios particulares da cidade oferecem a 

maioria das especialidades médicas, com exceção das cirúrgicas. Alguns 

profissionais são contratados para assistência aos usuários do Sistema único de 

Saúde (SUS).  

 

A atenção de urgência e emergência é realizada por uma UPA, sendo os casos mais 

complexos encaminhados para outros municípios. E o sistema municipal de saúde 

também conta com assistência farmacêutica localizada na sede do município, na 

UBS da Mococa e da Batinga.  

 

É importante destacar que na UPA existe uma classificação de riscos para priorizar 

os atendimentos e alguns problemas ficam evidentes: UPA sempre lotada, 

dificuldade de internação, dependência de ambulâncias, ausência de atendimento 

especializado, lotação no serviço de urgência de paciente de baixo risco. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 
 

Mococa é uma comunidade de cerca de 3.500 habitantes e está localizada na zona 

rural; dista 10 km da sede do município. É formada por casas e por sítios e muitos 

de seus moradores vieram de outras regiões, atraídos pelas oportunidades de 

trabalho nas fábricas ou lojas de malhas na sede do município. Outros se dedicam à 

atividade agrícola (café, milho, frutas e hortaliças).  
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Os índices de violência e uso de drogas na Mococa é mais alto do que na cidade. O 

saneamento básico é precário, principalmente em se tratando de zona rural. O 

esgoto, quase em sua totalidade, é lançado em rio e a coleta de lixo também é 

precária.  

 

A qualidade das moradias é boa e não há carência de alimentos. O analfabetismo é 

moderado e não se observa evasão escolar. A comunidade conta com uma creche 

de boa qualidade e duas escolas de primeiro grau. E existe o Instituto REAVIDA, 

que é um centro de recuperação de dependentes químicos, atende a população de 

Monte Sião e de municípios vizinhos. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Avelino Borges  

A UBS do bairro rural da Mococa é bem estruturada e apresenta as seguintes 

divisões: recepção geral, onde é feito o acolhimento, a orientação e agendamento de 

consultas, realizada por uma recepcionista. Farmácia: onde são dispensados 

medicamentos (exceto psicotrópicos) e onde uma farmacêutica orienta os pacientes 

sobre posologia das medicações. Recepção de vacina e uma sala de vacinação, 

onde uma técnica de enfermagem faz o atendimento inicial, verifica o cartão e dá as 

devidas orientações. A vacina fica sob a responsabilidade de uma enfermeira. Uma 

sala de nebulização onde são ministrados medicamentos específicos para pacientes 

com problemas respiratórios. Uma sala para triagem de pacientes (peso, altura e 

oximetria) e para medidas antropométricas de crianças (peso, altura e circunferência 

craniana). Uma sala de espera para vinte e cinco pacientes e dois banheiros dão 

acesso a dois consultórios (um clínico e outro de enfermagem). Há uma ampla sala 

para os agentes comunitários de saúde (ACS), que se presta também às reuniões. 

Além dessas salas, há mais dois banheiros para os servidores, uma sala de depósito 

de material de limpeza, um depósito de materiais de consumo e uma cozinha.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde da Mococa 
 

A Equipe de Saúde da Família da UBS é formada pelos seguintes profissionais: seis 

ACS, duas auxiliares de enfermagem, uma médica, uma enfermeira e duas 
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recepcionistas. Contamos ainda com uma enfermeira, um psicólogo, um 

fonoaudiólogo da prefeitura.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Mococa 
 

A UBS funciona das 7:00 horas às 17:00 horas. Duas recepcionistas coordenam o 

arquivo, a marcação de consultas e os encaminhamentos após o atendimento. Duas 

técnicas de enfermagem cuidam das vacinas, curativos (na sede e domicílio), da 

triagem pré-consulta (peso, altura, pressão arterial e glicemia dos diabéticos) e a 

enfermeira realiza as consultas de enfermagem e a coordenação das atividades.  

Os ACS se dedicam às suas funções específicas. A médica do Programa Mais 

Médicos está na unidade todos os dias, exceto às sextas-feiras. Divide seu tempo 

entre atendimento às consultas, visitas domiciliares, palestras em escolas e na sala 

de espera dos pacientes. Também presta assistência aos internos do Instituto 

REAVIDA.  

 

A sede da Estratégia de Saúde da Família é cedida para outros profissionais 

contratados pela prefeitura: duas vezes por semana um médico atende consultas de 

livre demanda das 17:30 horas às 19:30 horas. Tal procedimento se justifica por 

facilitar as consultas de trabalhadores que somente chegam em casa após as 17:00 

horas. Também são contratados da prefeitura um nutricionista, uma psicóloga, 

dentistas, ginecologista. Com exceção do atendimento odontológico que é diário, os 

demais profissionais atendem uma vez por semana.  

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde da família da Unidade Básica de Saúde da 
Mococa 
 

O tempo de trabalho da equipe da Mococa é bem dividido, levando em conta que o 

espaço é partilhado com outros profissionais. As consultas atendem principalmente 

à demanda espontânea. Existe atendimento odontológico todos os dias nos períodos 

da manhã e da tarde. E semanalmente existe atendimento aos grupos de 

hipertensos e diabéticos, crianças, gestantes e controle do câncer ginecológico.  
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Palestras são realizadas com frequência pela enfermeira ou pela médica nas salas 

de espera antes das consultas. Duas manhãs por semana parte da equipe se dedica 

às visitas domiciliares de pacientes que não conseguem chegar à sede. As palestras 

em escolas e creche fazem parte da programação do ano, bem como exame de 

acuidade visual dos alunos. Uma vez por mês é prestado assistência aos internos do 

REAVIDA. 

 

Lamentavelmente não há a prática de planejamento ou avaliação do trabalho de 

forma sistemática. Poucos membros da equipe parecem sentir falta de maior 

envolvimento nessas etapas. As decisões são centradas na pessoa da 

coordenadora.  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Em reunião de equipe e em encontros informais foram definidos os seguintes 

problemas de saúde. 

- Dificuldade no relacionamento com outros níveis além da atenção básica e 

ausência de contra referência. 

- Ausência da ACS na microárea cinco há um ano, por motivo de aposentadoria da 

agente que lá trabalhava. 

- Não há planejamento participativo na unidade. 

- Não há prática de análise sistemática dos resultados, nem uso das informações 

para influenciar futuras ações. 

- Não há ações específicas planejadas para os idosos (representam 21% da 

população adscrita). 

- Não há ações específicas planejadas para adolescentes: estão expostos a riscos 

ambientais e a influências negativas de comportamento. Muitos bares no bairro, uso 

abusivo de álcool e outras drogas ilícitas. Não planejam prosseguir os estudos além 

do primeiro grau. 

- Divergência entre dados reais e dados cadastrados, por limitações técnicas de 

algumas ACS. 
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- Deficiências no saneamento básico: parte do lixo a céu aberto; dejetos lançados no 

rio; água tratada somente nas vilas, população de sítio usa água de mina ou rio. 

- Pouca consciência sobre o meio ambiente e sua influência sobre a saúde. 

- Baixa taxa de analfabetismo, mas não há valorização do estudo. 

- Poucas parcerias (apenas escolas e o instituto REAVIDA). 

- Falta de projetos envolvendo a comunidade. 

- Dificuldade de acesso à várias localidades em época de chuva, quando estradas 

de terra ficam intransitáveis. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 
(segundo passo) 
 

No quadro 1 foram listados os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade. Num trabalho conjunto com toda a equipe e outros líderes da 

comunidade, foi estabelecida a seleção de prioridades. Destacaram-se: ausência de 

ACS numa microárea, ausência de planejamento participativo e falta de análise das 

informações. 

 

Quadro 1. Classificação de prioridades para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da zona rural da Mococa da 
Unidade Básica de Saúde do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 
 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Ausência de ACS 
em uma micro 
área 

Alta 6 parcial 1ª 

Sem contra 
referência 

Alta 3 fora 4ª 

Sem planejamento 
participativo 

Alta 4 total 2ª 

Sem análise das 
informações  

Alta 3 total 3ª 

Trabalho com 
idosos 

Médio 3 total 6º 

Trabalho com 
adolescentes 

Médio 2 total 7ª 

Divergências entre 
dados reais e 
cadastrados 

Médio 3 total 5ª 

Deficiências no 
saneamento 
básico 

Médio 2 parcial 8ª 

Pouca consciência Médio 1 parcial 9ª 
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sobre o meio 
ambiente 

Poucas parcerias Médio 1 parcial 10ª 

Falta de projetos 
envolvendo a 
comunidade 

Médio 1 parcial 11ª 

Dificuldade de 
acesso à várias 
localidades em 
época de chuva  

Médio 1 fora 12ª 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
*Alta, média ou baixa. 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O tema proposto para investigação nesse trabalho revela-se importante por se tratar 

do impacto da assistência do ACS pode causar em uma população.  

 

Os princípios constitucionais e operacionais do SUS também são afetados, já que a 

cobertura de 100% do território deixa de ser cumprida. As tarefas atribuídas ao ACS, 

tais como atualização de cadastro, orientação da utilização dos serviços de saúde, 

acompanhamento das famílias, ações de prevenção e promoção de saúde não são 

realizadas.  

 

E com isso também é perdida a promoção de educação e a mobilização comunitária 

relacionada ao meio ambiente. A desinformação sobre a saúde dessa população e 

suas possíveis consequências precisa ser avaliada.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a assistência do agente 

comunitário de saúde sobre a saúde da população do território sob a 

responsabilidade da Equipe da Mococa, no município de Monte Sião, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as condições de saúde da população das microáreas com e sem 

assistência do agente comunitário da saúde.  

 

Diagnosticar as oportunidades perdidas por essa população. 

 

Analisar a importância do trabalho das ACS. 
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4 METODOLOGIA 

 

Foi utilizada a estratégia de estimativa rápida para levantamento dos problemas de 

saúde da UBS.  E o plano de ação foi elaborado seguindo o método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), conforme Faria, Campos e Santos 

(2018). 

 

Serão avaliados indicadores de morbimortalidade entre as microáreas. Esses dados 

serão obtidos junto à Secretaria de Saúde do Município e dados arquivados na ESF 

da Mococa. No presente estudo vamos considerar a taxa de mortalidade geral no 

ano de 2019 na população adstrita à ESF da Mococa: 

 

O próximo passo foi fazer uma revisão bibliográfica utilizando os seguintes 

descritores em ciências da saúde: agentes comunitários de saúde, estratégia de 

saúde da família.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Estratégia de Saúde da Família 

 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do SUS, por meio da Lei Orgânica 

da Saúde nº 8.080/90. Esse direito possibilita o acesso universal a serviços e ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde. Também garante a integralidade da 

atenção, uma vez que os profissionais de saúde vão ao encontro das diferentes 

realidades e necessidades de saúde da população e de cada pessoa (BRASIL, 

2017). 

 

5.2 Agente Comunitário de Saúde 
 
 
O programa de Agentes comunitários de Saúde (PACS) foi implantado oficialmente 

pelo Ministério da Saúde em 1991, com o objetivo de melhorar as condições de 

saúde da população de determinada área, sendo que os ACS são formados por 

pessoas da própria comunidade. Esses trabalhadores constituem um importante elo 

entre o governo e a comunidade, eles possuem um papel fundamental no 

acolhimento das pessoas e, portanto, um impacto direto na criação de vínculos 

(BRASIL, 2020).  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012, p.48-50), as principais 

atribuições dos ACS são: 

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 
definida, a microárea.  
II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados.  
III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis.  
IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea.  
V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias 
e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, considerando os 
critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de uma visita/família/mês.  
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VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando 
as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade.  
VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por 
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, 
combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, 
mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das 
situações de risco.  
VIII - Estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 
saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das 
pessoas com problemas de saúde.  
 

 
Para trabalhar com adscrição de uma população o ACS precisa mapear toda a 

comunidade e manter o cadastro atualizado. A identificação de risco constante 

nesse cadastro auxilia o restante da equipe em relação a cada família. A orientação 

das famílias quanto ao acesso aos serviços de saúde e quanto aos programas que 

podem melhorar a qualidade de vida da comunidade é de fundamental importância 

(BRASIL, 2009). 

 

O ACS possui um papel fundamental na implementação do SUS e desempenha 

papel importante no acolhimento das pessoas, pois ele faz parte da comunidade, o 

que permite criar confiança e vínculo (BRASIL, 2009). Os ACS fazem parte de 

estratégia de consolidação da estratégia de saúde da família, tendo, portanto, a 

família como de atenção. Somente assim é possível aproximar-se da avaliação dos 

fatores biopsicossociais relacionados à saúde e permite propor intervenções além da 

prática curativa (BRASIL, 2003; SILVA J.A.; DALMASO A.S.W., 2006). 

 

 



23 
 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 
O problema selecionado como prioridade pela equipe de saúde da Mococa foi a falta 

de assistência por parte do ACS em uma de suas microáreas. Cerca de 700 

pessoas que vivem na microárea 5 estão desassistidas de ACS por um ano. A ACS 

anterior se aposentou e não foi feita a reposição da profissional. Não existem dados 

atualizados dessa população.  

 

Os indivíduos residem em sítios, localizados em locais de difícil acesso, 

principalmente em época de chuva, já que as estradas são de terra. Essa população 

também não usufrui das ações e atividades de prevenção e promoção de saúde, 

como por exemplo, palestras e vacinação e, portanto, não há o elo de ligação entre 

o ACS e o restante da equipe.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Tão importante quanto a identificação e priorização do problema é identificar e 

entender as causas que estão envolvidas na sua gênese. Na figura 1 foi descrito 

nossa percepção sobre essa situação.  

 

Percebemos que nossa capacidade de atuar nas causas é limitada, uma vez que os 

atores que controlam os recursos estão na administração do município. Contudo, 

devido a importância da cobertura do trabalho da ACS e porque estamos 

angustiados com essa situação, optamos por tratá-lo como nossa prioridade 

principal. 
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Figura 1. Causas e consequências do problema “falta de assistência por ACS em 
uma microárea da ESF Mococa, Monte Sião, Minas Gerais”. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

 

6.3 Seleções dos nós críticos (quinto passo)  

 
A equipe Mococa selecionou os seguintes “nós críticos”. 

 Ausência de reposição de ACS. 

 Precariedade das estradas de acesso. 

 Ausência de transporte público. 

 População não se mobiliza. 

 Processo de trabalho da equipe.  

 
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) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 

 
 
 

 

Consequência
s  

causas 
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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 “falta de reposição de ACS”, 
na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Avelino Borges, 
do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 1 Falta de reposição de ACS 

6º passo: operação  Apresentar dados do estudo mostrando o quanto a população 

dessa região está prejudicada 

6º passo: Projeto  Buscando solução 

6º passo: resultados 

esperados  

Motivar atores que controlam recursos críticos 

6º passo: produtos 

esperados  

Reposição de ACS 

6º passo: recursos 

necessários  

Estrutural: profissional para dialogar com atores que controlam 

recursos 

Cognitivo: informações sobre os empecilhos 

Financeiro: recursos necessários para reposição 

Político: adesão do gestor municipal e secretário de saúde  

7º passo: viabilidade do 

plano – recursos críticos   

 

Estrutura: profissional para interlocução entre partes 

Cognitivo: entender a importância do trabalho do ACS 

Político: Adesão do gestor municipal 

Financeiro: Proposta financeira  

8º passo: controle dos 
recursos Críticos  - ações 
estratégicas 

Gestor municipal / motivação indiferente 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Coordenadora da ESF  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações.  

Reuniões periódicas para avaliação  



26 
 

Quadro 3. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “precariedade das estradas de 
acesso”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Avelino 
Borges, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 2 Precariedade das estradas de acesso 

6º passo: operação  Apresentar dados do estudo mostrando o quanto a população 

dessa região está prejudicada 

6º passo: Projeto  Acessibilidade  

6º passo: resultados 

esperados  

Garantir acessibilidade dos moradores à sede da UBS e a ida da 

equipe a espaço escolhido para atendimento (palestras, 

consultas, vacinação, etc.) 

6º passo: produtos 

esperados  

Estradas em boas condições de tráfego 

6º passo: recursos 

necessários  

Estrutural: profissional para acompanhar situação das estradas e 

alertar para necessidade de reparos 

Cognitivo: fluxo de informações 

Financeiro: já determinados 

Político: mobilização social para cobrança da manutenção 

7º passo: viabilidade do 

plano – recursos críticos   

 

Estrutural: profissional que forneça dados sobre situação das 

estradas  

Cognitivo: apresentação de proposta de melhoria  

Político: adesão do gestor municipal  

Financeiro: otimização do uso de verbas públicas 

8º passo: controle dos 
recursos Críticos - ações 
estratégicas 

 
Gestor municipal / favorável 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Formação de comissão mista (moradores e profissionais) para 
reunião com gestor municipal. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações.  

 
Continuamente 
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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 “ausência de transporte 
público”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Avelino 
Borges, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 3 Ausência de transporte público  

6º passo: operação  Apresentar dados do estudo mostrando o quanto a população 

dessa região está prejudicada 

6º passo: Projeto  Mais mobilidade 

6º passo: resultados 

esperados  

 

Acessibilidade aos serviços de saúde 

6º passo: produtos 

esperados  

 

Condução semanal (ida e volta) para moradores da micro área  

6º passo: recursos 

necessários  
Estrutural: profissional para acompanhar viabilização do 

transporte regular  

Cognitivo: comissão formada por moradores e equipe técnica para 

acompanhamento do projeto  

Financeiro: remanejamento de recursos públicos 

Político: mobilização social 

7º passo: viabilidade do 

plano – recursos críticos   

 

Estrutural: profissional para implementação do projeto 

Cognitivo: comissão formada por moradores e equipe técnica para 

acompanhamento do projeto 

Político: adesão do gestor municipal 

Financeiro: otimização do uso de verbas públicas 

8º passo: controle dos 
recursos Críticos - ações 
estratégicas 

Gestor municipal / indiferente 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Mobilização da comunidade para cobrança e controle 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações.  

3 meses para implantar  
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Quadro 5. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “população não se mobiliza”, 
na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Avelino Borges, 
do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 4 População não se mobiliza  

6º passo: operação  
Estabelecer canais de informação sobre riscos e agravos e sobre 

direitos sociais 

6º passo: Projeto  
Juntos somos mais 

6º passo: resultados 

esperados  
Conscientização da população; mobilização para melhorias 

6º passo: produtos 

esperados  
Formação de associação de moradores 

6º passo: recursos 

necessários  
Estrutural: profissional para acompanhar o plano operativo 

Cognitivo: conhecimento de riscos e direitos sociais 

Financeiro: já existente 

Político: mobilização social 

7º passo: viabilidade do 

plano – recursos críticos   

 

Estrutural: profissionais que motivem a população, esclarecendo 

sobre direitos. 

Cognitivo: visão da importância das informações 

Político: adesão da coordenação  

Financeiro: material para palestras 

8º passo: controle dos 
recursos Críticos - ações 
estratégicas 

Coordenação da ESF / favorável 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Motivação das demais ACS 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações.  

3 meses 
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Quadro 6. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema processo de trabalho da 
equipe”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Avelino 
Borges, do município de Monte Sião, estado de Minas Gerais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 5 Processo de trabalho da equipe 

6º passo: operação  
Estabelecer canais de informação sobre riscos e agravos e sobre 

direitos sociais 

6º passo: Projeto  
Juntos somos mais 

6º passo: resultados 

esperados  
Conscientização da população; mobilização para melhorias 

6º passo: produtos 

esperados  
Formação de associação de moradores 

6º passo: recursos 

necessários  
Estrutural: profissional para acompanhar o plano operativo 

Cognitivo: conhecimento de riscos e direitos sociais 

Financeiro: já existente 

Político: mobilização e conscientização da população 

7º passo: viabilidade do 

plano – recursos críticos   

 

Estrutural: Profissionais de saúde que colaborem na 

conscientização e formação de associação 

Cognitivo: visão da importância das informações 

Político: adesão da coordenação  

Financeiro: material para palestras 

8º passo: controle dos 
recursos Críticos  - ações 
estratégicas 

Coordenação da ESF/ favorável 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos.  

Motivação das demais ACS 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações.  

3 meses 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os dados apresentados nesse estudo nos permitem verificar a importância do 

trabalho dos ACS nas condições gerais de saúde de uma comunidade. Vale lembrar 

que sem essa assistência, a população fica sem cadastro atualizado, as famílias 

ficam sem orientação sobre os serviços de saúde disponíveis para a comunidade 

bem como sem avaliação de riscos e vulnerabilidade. Não há a integração da equipe 

de saúde e a população adstrita sem o trabalho dos ACS. E pessoas com problemas 

de saúde ficam sem acompanhamento.  

 

Acreditamos que os achados ressaltam a importância de corrigir essa deficiência e 

se tornam mais relevantes para uma população rural, que já encontra maior 

dificuldade de deslocamento e de acesso às informações em saúde. 
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