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RESUMO 

 
 

Ao realizar o levantamento dos dados de saúde da população assistida pela equipe 
de saúde Collen, município de Cambuí/Minas Gerais foi identificado que para além 
dos problemas reais de saúde, a principal situação de saúde que merecia 
intervenção mais imediata era a falta de conhecimento com relação aos cuidados 
gerais com a saúde tanto por parte dos usuários quanto por parte das agentes 
comunitárias de saúde (ACS´s). Para amenizar o impacto do conhecimento limitado 
em relação aos cuidados de saúde, propõe-se como objetivo desse trabalho 
elaborar um projeto de intervenção para melhorar o nível de conhecimento sobre os 
cuidados gerais com a própria saúde da população assistida pela equipe de saúde 
Collen do município de Cambuí/ Minas Gerais. Como metodologia de efetivação do 
projeto seguiu-se o Planejamento Estratégico Situacional (PES) realizando o 
diagnóstico situacional por meio da estimativa rápida e evidenciando os principais 
problemas de saúde que afetam os usuários adscritos à UBS Collen, além da 
definição do problema prioritário e dos nós críticos que causaram este problema. 
Espera-se que com a implementação deste projeto, com preparo adequado dos 
agentes comunitários de saúde e sensibilização dos usuários, toda população 
assistida pela equipe de saúde Collen possa se conscientizar da importância dos 
cuidados gerais com a saúde para alcance de uma consequente melhoria de 
qualidade de vida. 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Promoção da Saúde.  



 

  

ABSTRACT 
 
 

When surveying the health data of the population assisted by the Collen health team, 
Cambuí / Minas Gerais municipality, it was identified that in addition to the real health 
problems, the main health situation that deserved more immediate intervention was the 
lack of knowledge with relation to health care by users. To mitigate the impact of limited 
knowledge regarding health care, it is proposed as an objective of this work to elaborate 
an intervention project to improve the level of knowledge about the general health care of 
the population assisted by the health team Collen of the municipality of Cambui / Minas 
Gerais. As a methodology for project implementation, the Situational Strategic Planning 
(PES) was carried out by performing a situational diagnosis by means of a rapid estimation 
and highlighting the main health problems affecting users of UBS Collen, as well as the 
definition of the priority problem and the nodes that caused this problem. It is hoped that 
with the implementation of this project, with adequate preparation of community health 
agents and user awareness, all population assisted by Collen health team can raise 
awareness of the importance of general health care to reach a consequent quality 
improvement of life. 
 
 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município Cambuí 

 

Cambuí é uma cidade situada no sul do estado de Minas Gerais a 151 

quilômetros de distância da cidade de São Paulo e 451 quilômetros da capital do 

estado, Belo Horizonte. Localizada na região da Serra da Mantiqueira, possui uma 

altitude máxima de 2.050 metros a mínima de 680 metros de altitude, no maciço da 

Serra da Mantiqueira. De topografia montanhosa e clima agradável, tropical de 

altitude, a cidade apresenta um potencial turístico que pode ser explorado. Possui 

porções de Mata Atlântica e cachoeiras, sendo o principal ponto turístico 

a Cachoeira do Andorinhão. A Pedra de São Domingos, uma das mais famosas da 

região, que alcança 2.050 metros de altitude, e é das únicas que se pode ir de carro 

até o topo, fica em Córrego do Bom Jesus, fronteiriço com Cambuí. A cidade tem 

ainda diversas festas como o famoso Carnaval, a Festa do Peão de Boiadeiro, o 

Festival de Inverno e festas religiosas como a da padroeira da cidade, Nossa 

Senhora do Carmo (IBGE, 2018). 

 A população estimada é de 29.278 pessoas segundo dados do IBGE 2018. 

Sua pirâmide etária se apresenta com a base um pouco mais estreita, conforme os 

países em desenvolvimento.  A maior faixa da população encontra-se entre 24-44 

anos e, a religião prevalente é a católica, seguida da evangélica. Na gastronomia, 

Cambuí é conhecida pelo famoso doce de leite fabricado tanto artesanalmente 

quanto industrialmente e pelo virado de banana, iguaria local preparada com 

banana, farinha de milho e queijo sendo essa última tombada como patrimônio 

histórico da cidade, além da rica comida típica mineira (IBGE, 2018). 

Em 2015, o salário médio dos trabalhadores era de 1,9 salários mínimos. 

Cerca de 27% da população exercia algum emprego fixo, com carteira assinada. No 

que diz respeito à educação, a taxa de escolarização de 6-14 anos de idade era de 

98,6% (IBGE, 2018). Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB 2015, os anos iniciais do ensino fundamental obtiveram nota 6,5 e os anos 

iniciais de ensino fundamental, nota de 5,3. As matrículas do ensino fundamental em 

2017 correspondiam a 3055, e do ensino médio 1080. O número de docentes do 

ensino fundamental era de 195 e do ensino médio 86. Há no município 13 escolas 

com ensino fundamental e quatro com ensino médio (IBGE, 2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cachoeira_do_Andorinh%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_de_S%C3%A3o_Domingos
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_do_Bom_Jesus
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A economia de Cambuí possui como principais setores econômicos o Serviço 

autônomo e a Indústria. Em relação aos índices econômicos pode-se relatar que a 

renda per capita (2015) foi de 30.228,77 e o IDH (2010) 0,751. Próximo ao IDH 

brasileiro (IBGE, 2018). 

Na infraestrutura, 85.1% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário 

adequado, 52.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 9.6% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2018). 

Pela proximidade do estado de São Paulo, e por estar à margem da rodovia 

Fernão Dias, é usada como rota de fuga de muitos traficantes de droga e criminosos. 

Há dois bairros em que a situação é pior: Santo Expedito e Frei Damião, lá a taxa de 

criminalidade é alta e muitas prisões são realizadas (IBGE, 2018). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Sobre as redes de serviço de saúde o município conta com 10 equipes de 

saúde da família abrangendo toda zona urbana e rural. A taxa de mortalidade infantil 

média da cidade é de três para 1000 nascidos vivos. Na atenção especializada, 

existe uma policlínica que atende as seguintes especialidades médicas: cardiologia, 

dermatologia, otorrinolaringologista, neurologia, gastrologia, cirurgia geral, pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, urologia e ortopedia. É disponível na cidade o serviço de 

SAMU, além de hospital de urgência e emergência. O apoio diagnóstico é realizado 

pelo laboratório da policlínica e três outros conveniados na cidade. Ademais, Cambuí 

dispõe de apoio da cidade de Pouso Alegre para exames mais complexos. A 

vigilância em saúde é composta por oito profissionais de saúde.   

Há ainda um hospital que não é municipal, mas recebe recursos para 

prefeitura para exercer a assistência secundária. Neste hospital há o atendimento de 

clinico geral, pediatra, maternidade e especialista sobre aviso.  

 A referência é Pouso Alegre, porém não se encontra facilmente vagas para 

transferências. As equipes de saúde de família atendem uma demanda maior que o 

pronto atendimento, mostrando efetividade no serviço.  

Observa-se no município a falta de uma boa relação entre o serviço primário e 

secundário o que facilitaria os encaminhamentos de referência e contra-referência. 

Por vezes o paciente retorna à Unidade Básica de Saúde (UBS) sem ter sido 
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devidamente atendido. Ou retoma após alta hospitalar para acompanhamento na 

UBS, sem sumário de alta. Contudo, a relação com outros municípios é boa. A 

assistência social autoriza solicitações médicas (exames em geral) para diminuir o 

valor se paciente decide fazer particular, assemelhando a consórcio em saúde.  

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Collen, seu território e sua população 

adscrita 

A equipe de Saúde da Família Collen é formada por quatro ACS´s, Um 

técnico de Enfermagem, Uma dentista, uma auxiliar de dentista, uma médica e uma 

enfermeira. A maior parte do trabalho da equipe se concentra na demanda 

programada que são consultas agendadas em média de 10 por período, realizando 

triagem e acolhimento pela enfermeira e/ou pelo técnico de enfermagem. Após 

acolhimento e triagem os usuários são encaminhados para atendimento do dia ou 

para a marcação de consultas.  

Em média cinco atendimentos médico são realizados, por período de 

demanda espontânea. Há também, as reuniões de grupos realizados às terças-feiras 

no período da tarde (quinzenalmente), palestras de promoção a saúde que são 

temas programados de acordo com o interesse e necessidade da população. Os 

usuários são informados com antecedência sobre a data e tema, e geralmente se 

realizam quinzenalmente às terças-feiras, no período da tarde, seguindo calendário 

montado pela equipe.  

O atendimento à saúde do trabalhador é voltado aos pacientes que trabalham 

durante o dia, e acontece das 18 às 20h, na segunda, quarta e quinta-feira do mês. 

Nesse período são agendados seis pacientes e há atendimento a demanda 

espontânea também. As quartas-feiras pela manhã são destinadas as trocas de 

receitas e no período da tarde são realizadas reuniões de equipe e capacitação de 

ACS´s. Também no período da tarde há visitas domiciliares aos pacientes acamados 

e com dificuldade de locomoção, matriciamento de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Famiília (NASF) e cardiologia, uma vez ao mês cada uma delas. Na segunda-feira 

de manhã e na quinta-feira à tarde são destinadas aos atendimentos em zona rural, 

uma vez que temos seis zonas rurais diferentes. 

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Collen: o dia a dia da unidade e da equipe 
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A UBS Collen foi inaugurada em 2014 e tem uma área de abrangência que 

abarca 2228 habitantes e 343 famílias do bairro urbano Jardim Américo e os bairros 

rurais: Manoel, Silva, Rosas, Serra dos Rodrigues, Vazes e Santo Expedito. A maior 

parte da população rural é formada pelo êxodo de São Paulo e do Nordeste. Na 

zona rural a base é plantio para subsistência.  A estrutura de saneamento básico no 

bairro Jardim Américo é satisfatória, com coleta de lixo e tratamento de esgoto. 

Entretanto, na zona rural a coleta de lixo nem sempre ocorre e o saneamento básico 

é precário. O analfabetismo é elevado, sobretudo nas zonas rurais e entre os 

maiores de 40 anos. Não há creches na região, porém encontra-se uma em 

construção. Para atender a comunidade existem duas escolas sendo uma rural e 

outra no bairro urbano.  

No que diz respeito à infraestrutura física a unidade funciona em uma casa 

alugada, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A casa é antiga, com escada, o 

que dificulta o acesso para pessoas com deficiência e com limitação ao movimento. 

A recepção é grande, sendo o ponto central da unidade, mas a falta de uma 

recepcionista dificulta o trabalho. A cada dia uma das agentes comunitária de saúde 

(ACS) revezam no serviço de recepcionista. Isso faz com que interfira diretamente 

nas visitas das agentes, que ficam atrasadas pelo desvio de função. Não temos sala 

de reunião e, as salas de medicação e observação são inadequadas ao atendimento 

de qualidade para o paciente. As palestras e orientações a população se restringem 

ao espaço da recepção, que nem sempre suporta todas as pessoas sentadas e 

confortáveis. Quanto aos materiais de apoio para assistência a unidade possui mesa 

ginecológica, glicosímetro, nebulizador, medicações para aplicação via 

endovenosas, vacinas, oxímetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, computadores, 

sistema eletrônico do prontuário, dentre outros.  

 A Unidade de Saúde funciona das 07h30minh às 17 horas e é necessário o 

apoio dos ACS’s que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em 

atividades relacionadas à assistência e recepção e arquivo, pois na unidade 

estamos sem recepcionista há mais de um ano. Isso tem sido motivo de algumas 

discussões, pois as ACS’s ficam com as visitas domiciliares atrasadas. Essa 

necessidade já foi discutida várias vezes com o gestor municipal, mas infelizmente a 

situação ainda não foi resolvida 
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1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(Primeiro Passo) 

 

Após a análise do funcionamento da unidade de saúde, da rede e do município 

pertencente e das condições de saúde da população assistida, foi possível elencar 

os principais problemas enfrentados pela comunidade:  

1. Rede de urgência e emergência não eficaz; 

2. Demora nos resultados dos exames anatopatológicos; 

3. Estrutura do posto, casa alugada e com acesso dificultado para os usuários; 

4. Falta de saneamento básico na maioria dos bairros na zona rural. 

5. Falta de recepcionista; 

6. Pouca educação em saúde por parte dos usuários da área adstrita; 

7. Analfabetismo; 

8. Despreparo das agentes de saúde com relação ao atendimento da 

população; 

9. População com alimentação inadequada e sedentarismo. 

 

1.6 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (Segundo Passo) 

 

Ao realizar o levantamento de dados da comunidade e elaborar o diagnóstico 

da realidade de saúde do local, observa-se que o principal problema identificado foi 

“Falta de conhecimento com relação aos cuidados gerais com saúde por parte dos 

usuários dos serviços quanto por parte dos ACS´s”. 

Torna-se fundamental que exista um nível adequado de conhecimento geral 

sobre os cuidados com a saúde para que se consiga realizar abordagens 

preventivas para controle das doenças, em especial, as doenças crônicas não 

transmissíveis como Hipertensão Arterial sistêmica (HAS) que atinge cerca de 

12,28% da população assistida pela ESF Collen e Diabetes Mellitus (DM) 4,38% da 

população assistida .  

Além disso, a falta de capacitação dos ACS´s limita a eficácia e a efetividade 

das orientações repassadas aos usuários no sentido de aquisição de hábitos 

saudáveis de vida. Desse modo, os usuários não recebem atualmente, por parte dos 

profissionais, estratégias para implantar atitudes na comunidade na questão da 
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redução do agravo de doenças, como, por exemplo, a prática de atividades físicas e 

alimentação adequada. A ausência do profissional Educador Físico também é um 

dificultador na questão da divulgação dos riscos do sedentarismo e a necessidade 

de praticar atividades físicas com regularidade. 

Evidencia-se ainda que a ausência de um líder comunitário dificulta as ações 

e atitudes coletivas em benefício da própria comunidade como por exemplo: a 

implantação de uma horta comunitária onde todos podem se beneficiar com uma 

alimentação mais saudável.  

Quadro 1 Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da família Collen, 

Unidade Básica de Saúde Collen, município de Cambuí, estado de Minas 

Gerais. 

Principais Problemas Importância 
* 

Urgência 
** 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção**** 

Estrutura física da 
unidade inadequada 

dificultando o acesso dos 
usuários 

Alta 4 Fora  4  

Agentes de Saúde sem 
capacitação adequada 

Média 5 Dentro 3 

Ausência do profissional 
recepcionista 

Média 1 Fora 7 

Falta de conhecimento 
sobre cuidados gerais 
com a Saúde por parte 

dos usuários e das 
ACS´s  

Alta 7 Dentro  1 

População hábitos de 
vida inadequados 

Alta 6 Dentro  2 

Demora no resultado dos 
exames anatopatológicos 

Media 1 Parcialmente  9 

Altos índicies de 
Analfabetismo da 

população assistida 

Baixo 3 Parcialmente  5 

Falta de saneamento 
básico em grande parte 

na zona rural. 

Médio 1 Fora  8 

Rede urgência e 
emergência ineficaz 

Alta 2 Fora  6 

Fonte: Própria Autoria 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

A Promoção da Saúde possui conceitos amplos que vão em direção de um 

bem-estar global. Muitos destes conceitos estão associados a um conjunto de 

valores: vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação e campos de ação conjunta. Refere-se também a 

uma combinação de ações de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes 

saudáveis, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais, e 

reorientação do sistema de saúde (WHO, 1986). 

Assim sendo, verifica-se que um dos requisitos fundamentais para a saúde é 

a educação (WHO, 1986), sendo que a promoção da saúde apóia o 

desenvolvimento pessoal e social através da divulgação de informações, educação 

em saúde e intensificação das habilidades vitais. 

Este estudo se justifica, pois por meio da educação, pode promover o 

conhecimento sobre práticas de saúde, a fim de capacitar os profissionais envolvidos 

e levar o paciente a entender a importância de fazer boas escolhas alimentares e de 

praticar atividades físicas a fim de prevenir e controlar doenças crônicas como por 

exemplo, DM e HAS.    

 A opção em desenvolver este estudo ocorreu pelas dificuldades rotineiras 

encontradas na UBS, em especial pela dificuldade de educação em saúde para os 

usuários. Fato que diretamente interfere na qualidade do atendimento, assistência e 

a promoção da saúde para a comunidade. 

 A capacitação dos profissionais da unidade de saúde e a implantação de 

programas de promoção de um estilo de vida mais saudável aos usuários poderá 

contribuir significativamente na rotina da unidade e na qualidade de vida das 

pessoas. 
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3 OBJETIVO 
 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar o nível de conhecimento 

sobre os cuidados gerais com a própria saúde da população assistida pela ESF 

Collen da Unidade Básica de Saúde Collen, município de Cambuí, estado de Minas 

Gerais. 

 

 
 
 
 
 



17 
 

  

4 METODOLOGIA 
 

  

Para desenvolvimento deste projeto foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) e realizou-se o diagnóstico situacional por meio da estimativa 

rápida e evidenciou-se os principais problemas de saúde que afetavam os usuários 

adscritos à UBS Collen, além da definição do problema prioritário e dos nós críticos 

que causam este problema (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Os dados para 

análise foram retirados das fontes do e-SUS e discutidos em reuniões com a equipe. 

Entre os problemas Identificados “Falta de conhecimento sobre cuidados básicos 

com a própria saúde por parte dos usuários e das ACS´s” foi definido como principal 

problema de saúde da população assistida pela equipe de saúde que necessita de 

intervenção. 

Para embasamento científico foram realizadas buscas na literatura disponível 

nas seguintes bibliotecas virtuais e bases de dados: biblioteca virtual em saúde 

(BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, além dos 

livros específicos da área .  A busca por publicações nas bases de dados se deu 

através dos descritores em saúde: Promoção a saúde, Atenção Primária á Saúde 

Básica, Autocuidado em Saúde e Educação em saúde. 

O projeto consistirá em preparar os ACS´s com  aulas a cada 15 dias, de 

forma direta e objetiva, promovendo discussão do assunto abordado “Cuidados 

básicos com a própria Saúde”. Palestras e grupos de discussão abertos a população 

a cada 15 dias na unidade de saúde, com temas variados e auxílio da nutricionista e 

da educadora física quando for disponibilizada pela prefeitura. Programa “caminhada 

com as agentes” segunda, quartas e sextas, e ginástica as terças com a educadora 

física. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
5.1 Autocuidado em saúde 
 
 
 Com os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos tempos, muitas mudanças 

radicais aconteceram no modo e no estilo de vida da população. Tal fator influenciou 

significativamente na elevação da expectativa de vida das pessoas quando associado 

com a evolução tecnológica na assistência à saúde (MARCON et al., 2004). 

 Verifica-se no decorrer desta transformação uma série de possibilidades de 

intervenção elaboradas no meio ambiente para contribuir na redução de doenças 

infectocontagiosas, apesar de ainda serem frequentemente encontradas em 

comunidades mais carentes. Entretanto, observam-se também, muitas repercussões 

decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico como influenciadores na 

condição de vida da população, acarretando mudanças significativas na pirâmide 

populacional. Dessa forma, com o crescimento progressivo da população adulta e 

idosa, estas ficam expostas a um maior risco de desenvolver doenças crônicas e 

degenerativas, sendo que as mesmas têm ocupado as primeiras posições nas 

estatísticas de mortalidade no Brasil (MARCON et al., 2004). 

 Pelo fato de deixar sequelas pelo resto da vida, e também pelas suas 

características crônicas e incapacitantes, as doenças crônicas tem se tornado 

preocupante para a população mundial. No Brasil, cerca de 40% das aposentadorias 

precoces decorrem das doenças crônicas e 60 a 80% dos casos podem ser tratados na 

rede básica. Observa-se que o DM, obesidade, câncer, doenças cardiovasculares e 

doenças respiratórias, estão entre as principais causas de morte em todo o mundo. 

Entre estas doenças, verifica-se que a hipertensão arterial sistêmica é um dos 

problemas de saúde mais prevalentes na população (BRASIL, 2012). 

 Sob este aspecto, o autocuidado nas doenças crônicas está associado ao 

controle do nível adequado do bem-estar físico e psicológico, redução da 

morbimortalidade e da utilização e do custo dos serviços de saúde, melhora da 

satisfação do paciente, aumento da percepção do nível da qualidade de vida, o que faz 

com que o autocuidado seja preocupação central no cuidado às pessoas com doenças 

crônicas (SCHNELL-HOEHN; NAIMARK; TATE, 2009).  
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 O autocuidado também se define como um componente do modo de viver das 

pessoas, em que o modo comportamental reflete na forma de interação com o contexto 

social (BAQUEDANO et al., 2010).  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha a educação do autocuidado, 

como meio de prevenção e tratamento das doenças crônicas, gerenciamento e suporte 

para habilidades de autocuidado que irão consequentemente, resultar a um melhor 

convívio com a doença. Desse modo, é utilizado como uma estratégia de redução de 

custos em saúde. Pode-se, então, definir autocuidado neste contexto como o sujeito 

que, individualmente, protege o seu bem-estar físico, mental e social (BAQUEDANO et 

al., 2010). 

 As doenças crônicas necessitam de cuidados contínuos e adaptações por conta 

do paciente, por causarem alterações de ordem orgânicas, emocionais e sociais. Ou 

seja, é preciso que a pessoa adapte-se a algumas limitações, frustrações e perdas. 

Desse modo, por conta dessas alterações, faz-se necessário a importância do 

equilíbrio emocional do paciente. Assim, para o tratamento de doenças crônicas, são 

necessários alguns aspectos, como recursos psicológicos e ambientais, tendo em vista 

a viabilização da convivência que a pessoa terá com os mesmos (OROZCO; ALVES, 

2017). 

 Observa-se que a definição de autocuidado tem se desenvolvido ao longo do 

tempo. Está relacionado à autonomia, independência e responsabilidade individual 

para comportamento saudável, assim como para o desenvolvimento de atividades 

essenciais para administrar e monitorar as condições de saúde (RIEGEL, et al.,  2009; 

WILKINSON; WHITEHEAD, 2009). A experiência da doença exige que as pessoas 

utilizem práticas e recomendações ao autocuidado, para que consigam manter o 

melhor bem-estar possível. A promoção do autocuidado é primordial na doença crônica 

por abranger atividades e habilidades que uma pessoa deve aprender e usar para 

melhorar a sua qualidade de vida (WILKINSON; WHITEHEAD., 2009). De acordo com  

a organização mundial de saúde (2010) “as doenças crônicas são as principais causas 

de mortalidade no mundo, sendo que a insuficiência cardíaca se destaca como uma 

das principais causas de hospitalização, além de elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade em vários países”.  

 
A manutenção do autocuidado envolve a adesão às recomendações 
farmacológicas, ao consumo de uma dieta com pouco sal, cessação do uso de 
tabaco, consumo limitado de álcool, monitoração diária do peso e de sinais ou 
sintomas e descompensação da IC. Nessa perspectiva, autocuidado é um 
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processo de tomada de decisão que os pacientes usam na escolha de 
comportamentos que mantêm a estabilidade fisiológica, e a resposta aos 

sintomas quando eles ocorrem (RIEGEL et al., 2009, p. 486) 
 
 
 
5.2 Educação em saúde 
 
 
 

 De acordo com o Ministério da Saúde, a educação em saúde é: 
 

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que 
contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate 
com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção 
de saúde de acordo com suas necessidades (BRASIL, 2006, p.45). 

 

 Para que a educação em saúde aconteça, faz-se necessário a integração de 

três segmentos de sujeitos prioritários que são: os profissionais de saúde que da 

prevenção e promoção tanto quanto as práticas curativas; os gestores que oferecem 

apoio a esses profissionais; e a população que tem necessidade de construir seus 

conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente. 

Apesar da definição do Ministério da Saúde apresentar elementos que pressupõem 

essa relação entre estes três segmentos que busca o desenvolvimento desse 

processo, ainda existem muitas dificuldades a serem enfrentadas para que a prática 

aconteça (MACHADO et al., 2012). 

 
A educação em saúde como processo político pedagógico requer o 
desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a 
realidade e propor ações transformadoras que levem o indivíduo à sua 
autonomia e emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e 
opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e de sua 
coletividade (MACHADO et al., 2012, p. 337). 

 

 Esta questão deve envolver a compreensão de projetos de sociedades e 

perspectivas de mundo que se atualizam nas formas de oferecer e organizar os 

discursos e as práticas de educação no campo da saúde.  As práticas de educação 

em saúde são específicas ao trabalho em saúde, porém muitas vezes estão deixadas 

em segundo plano no planejamento e organização destes serviços, na realização das 

ações de cuidado e na própria gestão (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2008) 

 A expressão “Educação em Saúde” vem sendo utilizado desde as primeiras 

décadas do século XX e expandiu-se por meio da medicina preventiva para algumas 



21 
 

  

regiões do país, a partir da década de 1940.  Nesta época eram utilizados como 

parâmetros as ações do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que apresentava 

estratégias de educação em saúde autoritárias, tecnicistas e biologicistas, em que as 

classes populares eram vistas e tratadas como passivas e incapazes de iniciativas 

próprias. Neste período, as ações se davam por meio das campanhas sanitárias e por 

ações verticais de caráter informativo com o intuito de transformar hábitos de vida, 

colocando o indivíduo como o responsável pela sua saúde (VASCONCELOS, 2001). 

 De acordo com ALVES; AERTS, 2016, p. 319: 

 
[...] com o apogeu do paradigma cartesiano e da medicina científica, as 
responsabilidades referentes às ações de educação em saúde foram divididas 
entre os trabalhadores da saúde e os da educação. Aos primeiros, cabia 
desenvolver os conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a doença, 
diagnosticando-a e tratando-a o mais rapidamente possível. Ao educador, 
cabia desenvolver ações educativas capazes de transformar comportamentos. 
Essa lógica, além de fragmentar o conhecimento, não levava em consideração 
os problemas cotidianos vivenciados pela população. 
 
 

 Assim, a Educação em Saúde, pode ter se originado dessa prática, 

evidenciando um paralelismo entre as áreas educação e saúde com separação 

explícita dos seus instrumentos de trabalho: a educação ocupando-se dos métodos 

pedagógicos para transformar comportamentos e a saúde dos conhecimentos 

científicos capazes de intervir sobre as doenças (VASCONCELOS, 2001). 

 Como Menendez (1998) esclarece em análise crítica da Educação em Saúde, 

nos últimos anos há um avanço crescente no sentido das reflexões teóricas e 

metodológicas neste campo de estudo. Porém a educação propriamente dita ainda é 

um desafio para todas as áreas, em especial para a saúde quando se espera que o 

resultado seja mudanças de hábitos de vida.  

 De acordo com Alves; Rabelo (1998) verifica-se que as reorientações em 

educação não vêm acontecendo em forma de intervenções educativas concretas, uma 

vez que os estudos das ciências Sociais, não tem acompanhado o desenvolvimento 

dos estudos do campo da saúde, que ainda continuam utilizando métodos e estratégias 

dos modelos teóricos da psicologia comportamental, causando um grande abismo 

entre a teoria e a prática.  Enquanto os estudos sociais permanecem pautados em 

“concepções behavioristas e deterministas, a teoria demonstra superação dessas 

concepções em detrimento de uma abordagem da doença mais compreensiva e 

interpretativa” (ALVES; RABELO, 1998, p.110). 
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 As práticas de saúde aplicadas nos serviços do SUS também são criticadas por 

Ceccim; Feuerwerker (2004); Carvalho; Ceccim (2006) e Amâncio Filho (2004) que 

questionam tanto a formação de novos profissionais quanto as universidades que 

preconizam modelos conservadores, compartimentando o indivíduo e investindo alto 

em tecnologias e especialidades. Concordam que estes procedimentos e atualizações 

técnicas constantes são importantes na formação, porém aspectos como produção de 

subjetividade, habilidades de pensamento e conhecimento do SUS também são 

essenciais. Na observação dos serviços é possível perceber ações em saúde na lógica 

da medicalização, verticalização de programas e ações fragmentadas entre 

profissionais e comunidade. 

 Nota-se que há dificuldade de implantar ações concretas que preconizam a 

mudanças de comportamentos, como, por exemplo, controle do tabagismo, vacinar-se, 

higiene corporal adequada, entre outros. Contudo, salienta-se que é de principal 

responsabilidade das pessoas informadas sobre os riscos de adoecimento, modificar o 

estilo de vida para hábitos mais saudáveis, não ficando esta atitude dependente 

exclusivamente do profissional que orienta (SMEKE; OLIVEIRA, 2001). 

 Também de acordo com os mesmos autores, o princípio de se educar para 

saúde e para o ambiente tem sua base de condução equivocada quando entende que 

grande parte dos problemas se de deve à baixa escolaridade da população, e por isso, 

precisam de medidas “corretivas” e/ou educativas. Segundo Freire (1979) não há um 

único caminho para que a educação para a saúde se efetive e é um engano entender 

que somente  é possível essa efetivação quando se trata o público alvo como o objeto 

de transformação. Uchoa et al. (2000), demonstraram em seu estudo realizado na zona 

rural, em Minas Gerais,  com base em um programa de Educação em Saúde, que a 

informação sobre esquistossomose não mudou o comportamento da população de 

modo a ter hábitos de vida preventivos acerca desta moléstia. Constatando, em 

determinados momentos, a ineficácia da Educação em provocar mudança de 

comportamentos e práticas, na Educação em Saúde, que se estabelece o 

distanciamento entre o discurso e a prática pedagógica em saúde (FALKENBERG et 

al., 2014).  

 Em pesquisa desenvolvida por Araújo; Dias; Bustorff (2011), junto dos 

profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde da Família em Campina 

Grande/PB, mostraram que, no que se refere aos tipos de ações educativas, ações 

direcionadas para a saúde mental, num total de um pouco mais de 22%, planejamento 
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familiar com mais de 16% das ações implementadas e finalmente um pouco mais de 

22% das ações educativas direcionadas para a saúde da criança, além de outras ações 

não identificadas pelos profissionais questionados, totalizando mais de 83% do total.  

Porém, destaca-se ainda, a conscientização do profissional quanto ao seu dever de 

informar e educar os usuários através de seus conhecimentos, que contribuem para 

resultados benéficos nesse sentido. Desse modo, concluíram que a educação em saúde 

operacionalizada consegue atingir satisfatoriamente os usuários, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

  Salci et al., 2013, com objetivo de refletir teoricamente acerca da temática 

educação em saúde e suas interfaces na promoção da saúde realizaram estudo 

teórico-reflexivo, realizando inter-relações das vertentes teóricas e suas aproximações 

com as práticas de promoção da saúde, observaram  possibilidades de ampliação do 

cuidar, embasadas na premissa de que todos os momentos que compreendem 

interação com os usuários dos serviços de saúde devem ser considerados propícios 

para desenvolver ações de educação em saúde.  

 De acordo com Araújo (2010), as ações educativas oferecem aos profissionais 

de saúde um espaço de descobertas, partilha de experiências, escuta e diálogo, que 

fortalecem o vínculo entre eles e os idosos, e provocam um feedback positivo, além de 

facilitar no mecanismo de ensino-aprendizagem. Essa troca de informações ajudará na 

identificação e análise crítica dos problemas que permeiam a vida dos usuários e na 

elaboração de estratégias de ação em busca da melhoria da sua qualidade de vida. 

 Desse modo, os grupos que tem interesse em trabalhar com ações educativas, 

como no caso dos profissionais da área de saúde, podem e devem contribuir para 

mediação entre os diferentes interesses, em relação à saúde, existente na sociedade. 

Verifica-se que a Educação em Saúde deve oferecer condições para que as pessoas 

desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto por sua própria saúde, como pela 

saúde da comunidade, merecendo consideração como um dos mais importantes elos 

entre as perspectivas dos indivíduos, os projetos governamentais e as práticas de 

saúde (LEVY et al., 2000).  

 Um exemplo de educação em saúde citado por Soares et al., (2009), pode 

ocorrer por meio do grupo terapêutico denominado como um conjunto de pessoas 

reunidas com problemas semelhantes, este com a finalidade de promover a troca de 

saberes e experiências, além da aquisição de novas habilidades. Assim considera-se 

que as estratégias de educação em saúde podem ser favorecidas pelo trabalho na 
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modalidade grupal, o que possibilita o aprofundamento em questões referentes a 

saúde, sendo que no grupo os participantes podem combater melhor suas limitações, 

pelo resgate da autonomia e possibilidade de um melhor conviver com sua condição de 

saúde (SOARES et al., 2009).  

 A educação representa elemento fundamental no tratamento de pessoas com 

doenças crônicas, sendo essencial para a obtenção de resultados satisfatórios com o 

tratamento instituído, devendo ser um processo contínuo de promoção e facilitação do 

conhecimento. A transmissão de ensinamentos para o conhecimento acerca da 

patologia, de suas complicações e inter-relações provoca a necessidade de mudanças 

no estilo de vida o que corrobora para controle e tratamento das doenças crônicas 

(FERNANDES et al., 2013).  

 A Organização Mundial de Saúde recomenda que o educador de saúde passe a 

ser aluno e facilitador e os membros da comunidade sejam professores e também 

alunos. Fazendo com que haja uma troca de experiências e ensinamentos entre os 

profissionais de saúde e a comunidade e entre os próprios usuários, que chegam a ser 

mediadores e contribuintes reais das ações de educação (BRASIL, 2006).  

 
5.3 Promoção a saúde 
 
 

 Com a publicação da Declaração de Alma Ata em 1978, deslanchou-se o 

desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) mundial que tinha por intuito a 

sua defesa como núcleo central de um sistema de saúde, o qual suas ações iriam 

contribuir para resultados mais favoráveis e equitativos em saúde, maior eficiência, 

efetividade e satisfação do usuário (PAHO, 2007). 

 De maneira geral, em alguns países, a APS é tida como um programa focalizado 

e seletivo, que oferece serviços reduzidos a populações mais carentes; em outros, é o 

nível mais elevado de um sistema de saúde com a oferta de serviços clínicos, 

responsável pela coordenação do cuidado e pela sua organização, e ainda como uma 

política de reorganização do modelo assistencial (PAIM, 2012; CONILL, 2008). 

 Na trajetória da APS no Brasil, dos anos 20 até os dias atuais, ocorreram 

diversas de organizá-las. Diversos modelos foram implantados em diversas regiões do 

país, direcionadas para interesses e concepções específicas em cada uma delas. 

Porém, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), com sua concepção 

pautada em abordagens internas e externas de cuidados primários aproximou-se mais 
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como uma proposta mais abrangente de APS (PAIM, 2012; LAVRAS, 2011; MENDES, 

2012). 

 Como consequência de suas características e potencialidades, o PSF começou 

a ser visto como Estratégia Saúde da Família (ESF) pela sua grande capacidade de 

orientação e organização do sistema de saúde, visando a busca de respostas para 

todas as necessidades de saúde da população e contribuição que trouxe para a 

mudança do modelo assistencial vigente até então. Para tanto, a eSF norteia-se em 

princípios voltados para o desenvolvimento das práticas de saúde, como por exemplo, 

a centralidade na pessoa/família, o vínculo com o usuário, a integralidade e a 

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

atuação intersetorial (GIOVANELA et al., 2009; MACINKO; ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2003).  

 Considerando que ao longo de 20 anos de existência, essa estratégia é vista 

como o principal elemento da agenda política para a organização dos serviços e ações 

de APS no Brasil, trazendo muitos resultados favoráveis à saúde da população 

(HARRIS; HAINES, 2010). Porém, com à sua atuação em cenários complexos e 

diversificados, mediados por interesses políticos, econômicos e sociais, algumas de 

suas potencialidades podem ser diminuídas, 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.  

 Sendo a ESF considerada um modelo de atenção à saúde capaz de organizar 

as ações e de dispor de meios técnico-científicos para intervir sobre os problemas e 

necessidades de saúde (PAIM, 2012), observa-se desafios sob o aspecto de três 

dimensões que norteiam a estrutura desse cenário tão complexo: político-institucional, 

organizativa e técnico-assistencial (TEIXEIRA, 2006). 

 Na dimensão político-institucional encontram-se os mecanismos de condução do 

processo de reorganização das políticas, ações e serviços, sobretudo os investimentos 

empreendidos para o aprimoramento da APS. Na dimensão organizacional verifica-se o 

estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de serviços, levando em 

conta a interação entre os níveis de atenção no processo de cuidado. Além disso, 

observa-se a forma de organização dos serviços de saúde com a finalidade de prover a 

integralidade da atenção. Na dimensão técnico-assistencial, também denominada de 

operativa, encontram-se as relações estabelecidas entre os sujeitos das práticas e 

seus objetos de trabalho em vários planos (promoção da saúde, prevenção de riscos e 
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agravos, recuperação e reabilitação), mediadas pelo saber e tecnologia que operam no 

processo de trabalho. 

 Sob este aspecto, é estruturada a Estratégia Saúde da Família que visa a 

reorganização da atenção básica no País, atua com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, 

representados respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 

relação custo-efetividade (BRASIL, 2012). 

 A promoção da saúde é traçada como uma política voltada para as ações de 

saúde que devem direcionar o olhar e a escuta dos profissionais de saúde da doença 

para os sujeitos (CAMPOS; BARROS, 2004). Busca, assim, aumentar a autonomia e o 

poder de decisão dos usuários durante o processo do cuidado à saúde. Assim, a 

promoção à saúde é percebida como um processo dialético cujos princípios baseiam-

se em viabilizar meio para que as pessoas exerçam maior controle sobre a própria 

saúde e sejam protagonistas na organização do processo saúde-doença-cuidado 

(ALMEIDA; MELO, 2007; TEIXEIRA et al., 2010).    

A ESF, ao tomar a promoção da saúde como um de seus eixos de ação, 

considera outros componentes além dos determinantes biológicos. Reconhece como 

fatores importantes no processo saúde-doença o modo como as pessoas vivem, 

valorizando o ambiente, o estilo e a qualidade de vida. Essa estratégia elege a família e 

seu espaço social como núcleo básico de abordagem, pautando-se no princípio da 

integralidade da assistência à saúde (MATTOS, 2004).  

Nesse sentido, a produção da saúde é um processo construído e vivido 

socialmente por vários atores que se responsabilizam por sua promoção e 

manutenção.  

A Primeira Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde de 
Alma-Ata, realizada em 1978, reconheceu a saúde como direito de todos e que 
seus determinantes estão relacionados a várias ações intersetoriais. Por sua 
vez, o relatório final da Oitava Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
1986, reafirmou esse reconhecimento e apontou a saúde como um processo, 
produzido socialmente e determinado por fatores biológicos, ambientais, 
sociais, econômicos e culturais. Realizada no ano 2000, a Décima Primeira 
Conferência Nacional de Saúde traz à tona a importância de reverter os 
indicadores de saúde e causar impacto na qualidade de vida da população 
(BRASIL, 2001, p. 48).  
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Assim, percebe-se a necessidade de atuação não somente do setor saúde, mas 

também como um resultado de ações intersetoriais e multidisciplinares (BRASIL, 2001; 

OMS, 1997). Sob este aspecto histórico, a Décima Terceira Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 2007, tem como um dos temas principais a saúde como qualidade 

de vida e a participação da sociedade como direito humano a saúde (CONASS, 2009). 

Nesse aspecto, a saúde, interpretada como algo coletivo, não pode ser benefício 

apenas por uma parcela da sociedade, ou seja, insere-se como um processo 

participativo e democrático construído de forma compartilhada (ZANCAN; ADESSE, 

2004; CAMPOS; TEIXEIRA, 2010).     

 

5.4 Equipe de Saúde da família  
 
 Como já visto anteriormente, em forma de modelo para substituir a rede básica 

tradicional, a ESF vem buscando remodelar o modo tradicional que é caracterizado por 

uma assistência à saúde médico-centrada com enfoque mais curativista, para um 

modelo mais abrangente, centrado no usuário em família, predominantemente voltado 

para a promoção da saúde e prevenção de agravos (BRASIL, 2005; TRENTINI et al., 

2003).  

 Corroborando com essa afirmativa, Araújo; Rocha (2007) esclarecem que na 

organização dos processos de trabalho do modelo tradicional, era predominante a 

hegemonia do poder técnico e político dos médicos, ocorrendo conflitos com os demais 

profissionais de nível superior, e apesar das categorias de nível médio fossem mais 

numerosas, eram menos qualificadas e mais desvalorizadas em termos salariais. 

Afirma ainda os autores que o trabalho, de maneira geral, era feito de forma 

fragmentada, não se correlacionando ao objetivo do trabalho em saúde. Para mudar as 

práticas de saúde tornou-se necessário redefinir o modelo de atenção, abordando o 

modo como estas práticas eram produzidas.  

 Já o processo de trabalho das ESF, de acordo com Brasil (2006) é identificado, 

dentre outros fatores, pelo trabalho interdisciplinar e em equipe, valorização dos 

diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, e 

pelo acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando a 

readequação do processo de trabalho.  
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 O método de trabalho dispõe de objeto, instrumentos e agentes como seus 

elementos constituintes. O agente é peça fundamental no interior das relações entre 

objeto de intervenção, instrumentos e atividades, bem como deve estar inserido no 

processo de divisão do trabalho. Por meio da realização de atividades específicas de 

sua área profissional, cada um trabalha a transformação de um objeto em um produto, 

resultante daquele trabalho específico. A divisão técnica do trabalho, por um lado, 

introduz o fracionamento de um mesmo processo de trabalho originário do qual outros 

trabalhos fragmentados surgem. Por outro lado, introduz os aspectos de 

complementaridade e de interdependência entre os trabalhos especializados referentes 

a uma mesma área de produção (PEDUZZI, 2005).  

 Ainda de acordo com o mesmo autor, o trabalho em equipe é inserido como 

proposta estratégica para encarar o grande processo de especialização na área da 

saúde. Esse processo caracteriza-se pelo aprofundamento vertical do conhecimento e 

da intervenção em processos personalizados das necessidades de saúde, sem 

abranger a articulação das ações e dos saberes de forma conjunta.  

 Frente à heterogeneidade da definição sobre trabalho em equipe, o conceito de 

equipe sobrepõe duas concepções diferentes: a equipe como agrupamento de agentes 

e a equipe como integração de trabalhos. A primeira é caracterizada pela divisão das 

ações, e a segunda pela articulação consoante à proposta da integralidade das ações 

em saúde e a necessidade atual de recomposição dos saberes e trabalhos 

especializados (PEDUZZI, 2005).  

 A partir desta perspectiva de mudança de paradigma do sistema de saúde, 

proposta pela Estratégia de Saúde da Família, emerge a necessidade de conhecer 

como estão ocorrendo os processos de trabalho, verificar como os profissionais de 

saúde estão organizando seu trabalho, quem assume as atividades administrativas e 

de coordenação na equipe, bem como, averiguar se há integração no planejamento e 

realização das atividades da ESF. 

  

5.4.1 Agentes Comunitários de Saúde  

 

 A eficiência na ESF é conseqüente ao trabalho multiprofissional e a interação 

entre os profissionais com competências e habilidades individualizadas (SHIMIZU; 

CARVALHO JUNIOR, 2012). O Agente Comunitário de Saúde (ACS), membro da 

equipe de saúde da família tem como funções realizar atividades de prevenção de 



29 
 

  

doenças e promoção da saúde, utilizando as ações educativas seja do usuário, família 

ou comunidade, nos domicílios e na comunidade. 

 Os ACS´s são essenciais nesse modelo de assistência a saúde pois são os 

porta vozes das necessidades da população para a equipe de profissionais como um 

todo, que irá propor formas de abordagens a fim de minimizar os problemas de saúde 

encontrados. E claro, também o ACS´s leva à população informações de saúde 

(NUNES, 2002). 

 Realizam os cadastros das famílias durantes as visitas domiciliares e , possibilita 

identificam a realidade vivenciada pelas pessoas residentes na área de atuação da 

saúde da (SANTOS et al., 2011; SCHNEIDER; HLOPHE; RENSBURG, 2008). O 

cadastramento viabiliza o levantamento dos os principais problemas de saúde das 

famílias, contribuindo para que os serviços de saúde possam oferecer uma atenção 

mais voltada para as demandas individualizadas de cada comunidade. 

 O ACS tem um papel importante nas ações de saúde que visam a ampliação da 

cobertura em saúde com controle de custos, o acolhimento da comunidade e a 

identificação, a captação e a resolução das demandas de saúde (SILVA; DALMASO, 

2002). 

 Dessa maneira, os ACS´S em contato com a família fazem o diagnóstico local 

da comunidade e podem orientar os cuidados e adequar o uso racional dos recursos da 

saúde (HARRIS; HAINES, 2012).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Falta de conhecimento sobre 

cuidados gerais com a Saúde por parte dos usuários e Agentes Comunitários de 

Saúde”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (Terceiro passo) 
 
 
 Educação é por definição ato ou ação de educar-se; aplicação dos métodos 

próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral 

de um ser humano; pedagogia, didática, ensino (AURÉLIO, 2019). Em se falando de 

saúde, podemos explanar que nesse sentido a educação em saúde se configura 

como um conjunto de atividades que sofrem influência e modificação de 

conhecimentos, atitudes, religiões e comportamentos, sempre em prol da melhoria 

da qualidade de vida e de saúde do indivíduo. 

 Promover educação em saúde na comunidade assistida pela ESF do Collen, 

na qual a população em sua maioria tem baixa instrução educacional e alto índice de 

analfabetismo, se torna essencial, embora seja um desafio para a sua execução. Na 

rotina diária de assistência, enquanto médica da ESF percebo, que muitos pacientes 

não sabem ler as prescrições médicas, nem rótulos de alimentos e nem têm 

condições cognitivas para assimilar informações e orientações fornecidas durante a 

assistência à saúde. Esse desconhecimento sobre a própria saúde se configura nas 

atitudes tomadas pelo usuário relatadas em consulta médica. Como exemplo pode-

se citar a fala dos pacientes diabéticos que relatam “trocar pão por torradas”, “cortei 

o açúcar, mas como macarrão”.  

Nos pacientes portadores de doenças crônicas como DM e HAS, ao explanar 

o assunto relatando a fisiologia, patologia, farmacologia, complicações e prevenção, 

de maneira clara, com uma linguagem fácil e acessível, aumentam em muito as 

chances de maior adesão ao tratamento, seguimento das orientações de 

necessidade de mudança de hábitos de vida provendo efetivamente a saúde.  



31 
 

  

 Registra-se que em visitas domiciliares, as ACS’s orientavam os pacientes de 

forma equivocada, com base nos usos e costumes da comunidade, demonstrando a 

ausência e/ou limitações de conhecimento técnico sobre o assunto.   

 
6.2 Explicação do problema selecionado (Quarto passo) 
 

Acredita–se que as causas da falta de educação em saúde por parte dos 

usuários e das ACS´s é caracterizada pela ausência de políticas públicas instituídas 

pelo gestor do município para promover informação, como por exemplo, campanhas 

de conscientização, cartilhas informativas e disposição de um espaço físico para que 

essas ações sejam realizadas em local de fácil acesso para os usuários. 

Além disso, a falta de programação da própria ESF Collen em orientar a sua 

população com palestras/grupos somada a ausência de ações de profissionais 

multidisciplinares focadas na prevenção, agrava o quadro de pouca promoção em 

saúde. O despreparo das ACS’s é um ponto importante também a ser abordado, 

visto que, são as profissionais de maior contato com a população.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (Quinto passo) 
 
 
 Os nós críticos que favorecem a falta de conhecimento tanto dos usuários 

quanto das ACS´s estão descritas a seguir: 

Com relação às ACS´s: 

 Desmotivação das profissionais;  

 Falta de capacitação ao assumirem o cargo; 

 Desvio de funções da equipe de saúde da UBS; 

Com relação aos usuários 

 Muitos residem na Zona Rural distantes da UBS 

 Altos índices de baixa escolaridade e analfabetismo 
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6.4 Desenho das operações (Sexto passo) 
 

Quadro 2: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Falta de 
conhecimento sobre cuidados básicos com a Saúde por parte dos usuários e 
Agentes Comunitários de Saúde” , na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Collen, do município Cambuí, estado de Minas 
Gerais 

Nó crítico 1 Desmotivação por parte dos ACS’s 

Operações  Levantamento das dificuldades relatadas pelos ACS’s; 

 Levantamento das reclamações relatadas pelos usuários da ESF 
Collen; 

 Enfatizar a importância do trabalho dos membros da equipe na ESF 
com foco no trabalho dos ACS’s. 

 Trabalhar com toda a equipe as reivindicações dos ACS’s; 

 Apresentar resultados do trabalho dos ACS’s. 

Projeto 
Programa de Motivação profissional - ACS 

Resultados 

esperados 

 Aumento da produtividade, comprometimento e eficácia das ações 
com relação às atividades de promoção e prevenção à saúde, tanto 
no âmbito individual como coletivo; 

 Melhorar o entrosamento da equipe com os demais profissionais da 
ESF. 

Produtos 

esperados 

Atividades com periodicidade regular: 

 Grupos de conversa para levantamento de dados; 

 Palestras motivacionais / Importância do trabalho do ACS; 

 Rodas de Conversa com equipe da unidade. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para desenvolvimento das palestras educativas e 
material didático ilustrativo. 
Cognitivo: equipe capacitada em motivação e com informação sobre 
importância do ACS. 
Financeiro: recursos para disponibilização de meios audiovisuais, 
materiais didáticos ilustrativos e folhetos de apoio.  
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre equipe de saúde e presidente da 
associação de moradores e secretaria da saúde do município. 
Financeiro: verbas para aquisição de material didático, audiovisual e 
folhetos. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Médico e/ou enfermeiro responsável 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

 Elaboração de Plano de Ação com conteúdo motivacional e 
apresentação do projeto para os gestores públicos com 
discussões dos benefícios advindos da efetivação do projeto; 

 Roda de Conversa com equipe ESF sobre os objetivos do projeto; 

 Convocação dos ACS’s. 

Prazo  Levantamento dificuldades/fatores desmotivacionais – dois meses 

 Grupos de Conversa – uma vez ao mês por um ano 

 Palestras motivacionais – semestralmente por tempo indefinido 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 

Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos integrantes da 
secretaria de saúde 
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 Espera-se que com um trabalho de motivação dos ACS’s, em que os 

profissionais poderão ser ouvidos, aumente o nível de satisfação e motivação no 

trabalho a ser desenvolvido. Buscar a compreensão de que cada profissional possui 

as suas atribuições específicas e que cada um é responsável pelo bom desempenho 

da mesma, e principalmente, que este desempenho influencia diretamente no 

sucesso das atividades da unidade de saúde que é a prevenção e a promoção da 

saúde. 

  

das ações 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

 Serão realizadas entrevistas individuais e em grupo com os 
ACS’s; 

 Os ACS’s serão convidados a realizar relatos de experiência, 
avaliando a efetividade do projeto. Esta etapa ocorrerá sempre no 
final do semestre. 
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Quadro 3: Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta de 
conhecimento sobre cuidados básicos com a Saúde por parte dos usuários e 
Agentes Comunitários de Saúde”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Collen, do município Cambuí, estado de Minas 
Gerais 

Nó crítico 2 Falta de capacitação das ACS’s ao assumirem o cargo  

Operações  Levantamento das deficiências técnicas das ACS’s; 

 Implantação de Educação Continuada na equipe. 

Projeto 
Programa de Capacitação profissional - ACS 

Resultados 

esperados 

 ACS’s com maior domínio sobre os cuidados gerais com a saúde; 

 Melhora na qualidade do atendimento á população; 

 Credibilidade do trabalho técnico desenvolvido pela equipe; 

 Melhora na rotina da Unidade de Saúde 

Produtos 

esperados 

 Aplicação de instrumento de coleta de dados para mapeamento da 
capacidade técnica de trabalho; 

 Capacitações desenvolvidas com base nos resultados coletados; 

 Avaliação contínua da capacidade de trabalho. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para desenvolvimento dos treinamentos e material 
didático. 
Cognitivo: equipe capacitada técnica e didaticamente; 
Financeiro: recursos para disponibilização de meios audiovisuais, 
materiais didáticos ilustrativos e folhetos de apoio.  
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre equipe de saúde e Secretaria da saúde 
do município. 
Financeiro: verbas para aquisição de material didático, audiovisual e 
folhetos. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Equipe ESF. 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

 Elaboração de Plano de Ação e apresentação do projeto para os 
gestores públicos com discussões dos benefícios advindos da 
efetivação do projeto; 

 Cooperação da equipe da Unidade com relação aos horários 
reservados para capacitações– remanejamento de atividades; 

  Readequação de atividades – Comunicação aos usuários. 

Prazo  Levantamento dificuldades (áreas temáticas) -  um mês 

 Capacitação Contínua – Início após levantamento – duração por 
tempo indeterminado. 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos integrantes da 
secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

 Avaliação por meio da demanda/rotina da Unidade de Saúde; 

 Avaliações periódicas – no final de cada capacitação e 
semestralmente com conteúdo ministrado no período. 
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 O trabalho do ACS, na Atenção Básica, é de grande importância para a 

concretização da estratégia saúde da família e efetivação do conceito ampliado de 

saúde. O profissional realiza atividades diferenciadas junto à comunidade e, por isso, 

pode ser considerado um elemento central das ações em saúde, com atividades de 

prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio das visitas em 

domicílios e educação em saúde, individual e coletiva. Além disso, o ACS tem por 

atribuição, tanto orientar a comunidade como informar a equipe de saúde sobre a 

situação das famílias, principalmente aquelas em situação de risco, assumindo o 

papel de sujeito articulador.  

 Contudo, as diferentes dimensões de atuação dos ACS exigem 

instrumentalização adequada para qualificar o profissional, e assim fortalecer o 

vínculo com a comunidade. A formação profissional torna-se necessária, mesmo que 

seja nos espaços cenários de prática, em atividade de educação permanente, para 

que eles possam dar conta das suas reais atribuições junto à equipe saúde da 

família e comunidade. Sendo necessário também que haja investimentos não 

somente no treinamento específico desses profissionais, mas na manutenção da 

qualidade do processo de trabalho executado por eles, em atividades de supervisão 

e de reflexão em equipe. Assim, eles poderão enfrentar os desafios de sua função 

com mais segurança e assumir a corresponsabilidade com o SUS e com a atenção 

básica, integrando melhor ao sistema de administração de saúde (COSTA et al., 

2012). 
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Quadro 4: Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Falta de 
conhecimento sobre cuidados básicos com a Saúde por parte dos usuários e 
Agentes Comunitários de Saúde” , na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Collen, do município Cambuí, estado de Minas  
Gerais. 

 

Nó crítico 3 Desvio de funções das ACS´s da equipe de saúde da UBS 

Operações  Propor um planejamento de atividades mensal baseado na 
capacidade de trabalho e de acordo com o preconizado pelo 
Ministério da Saúde; 

 Trabalhar as atribuições da equipe; 

 Articular contratação de profissionais para a unidade. 

Projeto 
Proposta de Planejamento de Atividades na Unidade de Saúde 

Resultados 

esperados 

 Cumprimento das metas estabelecidas; 

 Melhorar o fluxo de trabalho na unidade. 

Produtos 

esperados 

 Elaboração de um Plano de Ação estabelecendo as metas da 
equipe; 

 Rodas de Conversa com equipe da unidade; 

 Solicitação de profissionais para a Secretaria de Saúde do 
Município por meio de diagnóstico operacional da Unidade. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para reuniões de equipe, material audiovisual e 
papelaria. 
Financeiro: Liberação de verba da Secretaria de Saúde para 
contratação de pessoal; 
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre equipe de saúde e Secretaria da 
Saúde do município. 
Financeiro: Verba para Recursos Humanos; 
Motivação: Desfavorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Secretaria de Saúde 
Motivação: Desfavorável 

Ações 
estratégicas 

 Elaboração de Plano de Ação com as atribuições das ACS’s, e 
metas a serem seguidas pela unidade de atuação; 

 Elaboração de fluxograma de atividades; 

 Encaminhamento de ofício para Secretaria da Saúde. 

Prazo  Elaboração do Plano de Ação – 3 meses 

 Fluxograma – 3 meses 

 Encaminhamento Solicitação Recursos Humanos – 1 mês 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

Médico, enfermeiro e toda equipe da unidade. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

 Os processos serão monitorados e avaliados periodicamente 
durante as reuniões mensais de equipe. 
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 O desvio de função é muito comum de acontecer, mas é frequente na 

contratação de empregados para cargos com salários mais baixos para exercerem 

funções de cargos mais altos, na tentativa de diminuir custos. A primeira evidência 

de que está ocorrendo um desvio desse tipo é a incompatibilidade entre o que está 

descrito no contrato de trabalho e as funções de fato exercidas pelo empregado. Ou 

seja, se a pessoa está realizando atividades diversas daquelas previstas em seu 

contrato, este deveria ter sido aditado ou substituído por um novo, para se adequar à 

nova realidade (NASCIMENTO, 2017). 
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Quadro 5: Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Falta de 
conhecimento sobre cuidados básicos com a Saúde por parte dos usuários e 
Agentes Comunitários de Saúde”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Collen, do município Cambuí, estado de Minas 
Gerais

Nó crítico 4 
Usuários com residências distantes da UBS 

 

Operações 
 Elaboração de um mapa de atuação por região; 

 Classificação das necessidades dos usuários por região; 

 Desenvolvimento de estratégias que englobem as necessidades 
destes usuários com otimização de tempo e profissionais. 

 Assistência in Loco 

Projeto 
Programa de inclusão de usuários de longa distância 

Resultados 

esperados 

 Abrangência total da área adstrita da Unidade; 

 Levar a promoção da saúde e prevenção na sua totalidade. 

Produtos 

esperados 

 Grupos de visita e atendimento por área; 

 Elevação do quantitativo e qualitativo de atendimento da unidade.. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: veículo para transporte dos profissionais; utensílios para 
transporte de medicamentos; 
Financeiro: recursos para combustível.  
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre equipe de saúde e Secretaria da 
Saúde do município. 
Financeiro: verbas para combustível 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Secretaria de Saúde do Município 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

 Mapear a área adstrita da unidade; 

 Elencar necessidades de cada área; 

 Envolver Secretaria de Saúde 

 Desenvolver ações in loco 

Prazo  Mapeamento – três meses 

 Levantamento das necessidades – três meses; 

 Desenvolvimento de ações in loco – após mapeamento e 
levantamento 

 Secretaria da Saúde – após desenvolvimento das ações. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos integrantes da 
secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Levantamento mensal das atividades realizadas pela equipe com os 
usuários que residem distantes e discussão de melhoria de estratégias 
caso a cobertura assistencial não esteja conforme programado 
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Quadro 6: Operações sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema , na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Collen, do 
município Cambuí, estado de Minas Gerais 

 
 

Nó crítico 5 Altos índices de analfabetismo 

Operações  Preparo de material didático lúdico; 

 Palestras com material ilustrativo/demonstrativo 

Projeto 
Programa de Educação em Saúde e Autocuidado 

Resultados 

esperados 

 Fazer com que os usuários adotem práticas de autocuidado; 

 Promover educação em saúde. 

Produtos 

esperados 

 Cartilhas ilustradas autoexplicativas; 

 Treinamento em práticas de saúde com material lúdico. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: local para palestras educativas e material didático 
ilustrativo. 
Cognitivo: Desenvolvimento cartilhas ilustrativas; 
Financeiro: recursos para confecção de cartilhas ilustrativas;  
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre equipe de saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde; 
Financeiro: verbas para aquisição de material didático, audiovisual e 
folhetos. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde. 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

 Levantamento da necessidade de educação em saúde da 
comunidade; 

 Elaboração de material didático lúdico; 

 Parceria com Secretaria da saúde. 

Prazo  Levantamento de dados – três meses 

 Elaboração material didático- seis meses 

 Palestras – Imediatamente após término da cartilha com repetição 
trimestral 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos integrantes da 
secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

 Avaliação individual dos usuários sobre as práticas do 
autocuidado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 As estratégias de educação em saúde são recursos essenciais ao tratamento 

de pessoas com doenças em geral, e em especial, com doenças crônicas, pois 

disseminam o conhecimento necessário ao manejo da doença, favorecendo a 

minimização de complicações, além do aumento da qualidade e expectativa de vida 

das pessoas.  

 Quando estas estratégias são desenvolvidas em grupo, propiciam a todos os 

envolvidos a aproximação de realidades, por meio da troca de experiências e 

vivencias entre profissional e usuário dos serviços.  

 Foram identificados nesse trabalho, diversos nós críticos, para os quais foram 

desenvolvidas estratégias para sanar, ou, pelo menos, diminuir as dificuldades 

existentes para a promoção da saúde na ESF Collen, do município de Cambuí, 

Minas Gerais.  

 Observou-se que as práticas educativas são estratégias necessárias para a 

efetiva promoção da saúde na comunidade, e nesse contexto, os profissionais 

necessitam de constante qualificação e aperfeiçoamento de suas práticas, a fim de 

promover a saúde de forma integral e universal. 
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