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área da saúde” 

 

Sarmento e Setúbal, 2003.  



 

RESUMO 

 
A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da saúde pública no país, 
lançando mão de estratégias para adequar os conhecimentos às novas propostas de 
estruturação da atenção primária, entre as quais a Política Nacional de Humanização. 
O acolhimento é elemento fundamental para a reorganização da assistência por 
humanizar o atendimento e possibilitar uma reflexão acerca dos processos de trabalho 
em saúde, uma vez que estabelece uma relação concreta e de confiança entre o 
usuário e o profissional. Nesse ínterim, são imprescindíveis para melhores resultados 
o diálogo, a postura e a reorganização dos serviços de saúde. O acolhimento contribui 
para a democratização do conhecimento no sentido do reconhecimento da saúde 
como direito de cidadania. O objetivo dessa intervenção é desenvolver estratégias de 
acolhimento na unidade de saúde pública de atenção básica com a mobilização e 
conscientização da comunidade elaborar um plano de intervenção para entendimento 
do fluxo de assistência no sistema de saúde na comunidade atendida pela equipe de 
saúde da família Novo Horizonte, no município de Lajinha, Minas Gerais com a 
finalidade da criação de vínculos duradouros entre o usuário e os profissionais. Para 
o desenvolvimento do plano de intervenção proposto foi utilizado o método de 
Planejamento Estratégico Situacional, conforme os textos da disciplina de 
Planejamento Avaliação e Programação em Saúde. A revisão da literatura e a busca 
de materiais que compõem este trabalho se deram por meio dos descritores: Saúde 
da Família, Atenção Primária à Saúde e Assistência Integral à Saúde. O problema 
selecionado como de mais importante em nossa unidade é o de fluxo deficitário na 
rede de serviços na atenção pública em saúde. Os nós críticos foram o baixo grau de 
informação em saúde e em redes de assistência à saúde por parte dos usuários, o 
baixo conhecimento dos profissionais da equipe sobre as diretrizes organizacionais 
dos SUS bem como suas redes de fluxo e contrafluxo e o acolhimento deficitário por 
parte dos profissionais da equipe da unidade de saúde. Espera-se que a implantação 
dessa proposta de intervenção contribua para aperfeiçoamento da atividade 
profissional da equipe na perspectiva de oferecer melhores condições de acolhimento 
e atendimento aos usuários da área de abrangência dessa Estratégia Saúde da 
Família. 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Assistência 
Integral à Saúde. 
  



 

ABSTRACT 
 
The Family Health Strategy aims to reorganize public health in the country, using 
strategies to adapt the knowledge to the new proposals for structuring primary care, 
including the National Humanization Policy. User embracement is a fundamental 
element for the reorganization of assistance for humanizing care and enabling 
reflection on health work processes since it establishes a concrete and trusting 
relationship between the user and the professional. In the meantime, dialogue, 
posture, and the reorganization of health services are essential for better results. 
Reception contributes to the democratization of knowledge in the sense of recognizing 
health as a right of citizenship. The objective of this intervention was to develop 
welcoming strategies in the public health unit of primary care with the mobilization and 
awareness of the community to develop an intervention plan to understand the flow of 
assistance in the health system in the community served by the family health team 
Novo Horizonte, in the municipality of Lajinha, Minas Gerais with the purpose of 
creating lasting bonds between the user and the professionals. For the development 
of the proposed intervention plan, the Situational Strategic Planning method was used, 
according to the texts of the discipline of Planning Assessment and Programming in 
Health. The literature review and the search for materials that make up this work were 
done through the descriptors: Family Health, Primary Health Care and Comprehensive 
Health Care. The problem selected as the most important problem in our unit is the 
deficit flow in the service network in public health care. The critical nodes were the low 
level of information on health and health care networks by users, the low knowledge of 
team professionals on the organizational guidelines of the SUS as well as their flow 
and counterflow networks and the deficient reception by the professionals of the health 
unit team. It is expected that the implementation of this intervention proposal will 
contribute to the improvement of the team's professional activity in the perspective of 
offering better conditions of reception and care to users in the area covered by this 
Family Health Strategy. 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Comprehensive Health 
Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aspectos gerais do município de Lajinha. 

 

Lajinha é uma cidade no leste de Minas Gerais, divisa com o estado do Espírito 

Santo. Está contida no circuito do Pico da Bandeira (Vertente do Caparaó). Os 

habitantes se chamam lajinhenses. Teve como núcleo inicial a antiga fazenda São 

Domingos, de propriedade de Francisco Tomás de Aquino Leite Ribeiro (o 

Comendador Leite), QUE deu início ao patrimônio em 1882, vindo mais tarde a formar 

a cidade de Lajinha (BRASIL, 2019). 

Em decorrência da abolição da escravatura, a fazenda esteve em estado de 

abandono e nos primeiros anos do século XX restando apenas uma cultura de café 

sem tratos. Segundo a tradição, foi Francisco Mateus Laranja quem dirigiu os 

trabalhos de derrubada da mata aonde viria a crescer o povoado e em 1910, junto 

com José Lucas de Barros, recebeu de Antônio Pedro Garcia, genro do Comendador 

Leite, um alqueire de terra onde foi erguida uma capela em honra a Nossa Senhora 

de Nazaré (BRASIL, 2019). 

Em 1916, a sede do distrito de Santana do José Pedro - atual município de São 

José do Mantimento, conforme lei Estadual N. 556, de 30 de agosto de 1911 - foi 

transferida para a povoação do Lajinha do Chalé. A redução do nome para Lajinha 

deu-se em 1929. Passou a município em 1938, desmembrando-se de Ipanema, com 

parte de território do Município de Mutum (BRASIL, 2019). 

O município se estende por 431,9 km² e contava com 19 609 habitantes no 

último censo (2010). A densidade demográfica é de 45,4 habitantes por km² no 

território do município. Vizinho dos municípios de Ibatiba, Chalé e Durandé, Lajinha 

se situa a 16 km a Norte-Oeste de Ibatiba, a maior cidade nos arredores. A vegetação 

original é a floresta pluvial atlântica (BRASIL, 2019). 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.4%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 158 de 853 e 439 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2309 

de 5570 e 2790 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36.8% da população nessas 
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condições, o que o colocava na posição 443 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 3211 de 5570 dentre as cidades do Brasil (BRASIL, 2019). 

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 5.9 no Indicie de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.2. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 497 de 

853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 626 de 

853. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.2 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 295 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 1768 de 5570 dentre as cidades do Brasil (BRASIL, 2019). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.71 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 352 de 853 e 226 

de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 

posições são de 2618 de 5570 e 2419 de 5570, respectivamente (BRASIL, 2019). 

Apresenta 41.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 54.8% 

de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 44.6% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 

fica na posição 647 de 853, 524 de 853 e 192 de 853, respectivamente. Já quando 

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2609 de 5570, 3963 de 5570 e 

604 de 5570, respectivamente (BRASIL, 2019). 

 

Aspectos da comunidade Novo Horizonte. 

 

A comunidade de Novo Horizonte localiza-se na região central do município de 

Lajinha. A população vive basicamente do trabalho formal no setor terciário 

(comércios) e informal relacionado ao cultivo do café, como sendo a principal fonte de 

renda do município. 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é bem organizada em alguns 

pontos (bairros Novo Horizonte e Centro), mas é precária em pontos mais distantes 

(Itá), principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. 

Diferente da região central, no bairro Itá, boa parte da comunidade vive em 

moradias bastante precárias. O analfabetismo é elevado na região periférica da área, 
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sobretudo entre os maiores de 40 anos, assim como a evasão escolar entre menores 

de 14 anos, enquanto na região central o nível sócio educacional é mais elevado. 

Apresenta como patrimônio público uma creche, duas escolas primárias e uma 

secundária, uma igreja católica, três igrejas evangélicas. 

A população conserva hábitos e costumes próprios da população rural 

brasileira e têm por tradição comemorar as festas religiosas, em particular as festas 

juninas.  

 

O sistema municipal de saúde de Lajinha. 

 

A rede municipal de saúde de Lajinha é composta por seis Unidades Básicas 

de Saúde (UBS): Novo Horizonte, Santa Terezinha, Areado, Prata, Palmeiras e São 

Domingos, uma unidade de Clínicas especializadas e um Pronto Socorro Municipal 

(seis leitos de observação e dois de emergência), e dois laboratórios de Análises 

Clínicas, sendo um municipal e outro privado, mas também atendem demandas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), por um contrato de prestação de serviço municipal. 

No nível terciário o município conta com o Hospital Belizário Miranda, que 

possui um total 30 leitos, sendo estes subdivididos em maternidade (cinco leitos), 

observação masculina (quatro leitos), observação feminina (quatro leitos), clínica 

médica feminina (cinco leitos) e masculina (cinco leitos) e pediatria (sete leitos). Em 

casos graves, ou na falta de leitos no hospital os usuários são encaminhados aos 

centros de referência em Manhuaçu, Manhumirim ou Carangola. Em Alguns casos, 

são direcionados para Ponte Nova ou Belo Horizonte. 

O município integra o Consórcio Intermunicipal em Saúde (CIS - Caparaó), o 

que facilita o acesso da população Lajinhenses a serviços e especialidades do setor 

terciário e quaternário. 

O município possui algumas especialidades médicas, tais como cardiologista, 

cirurgião geral, ortopedista, angiologista, obstetra, ginecologista, neurologista, 

psiquiatra, além dos médicos da atenção básica. Além disso, o município possui 

fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e 

odontólogos. 

Existe ainda clínica privada e diversos consultórios médicos e odontológicos 

que atendem por convênios médicos ou particulares, que realizam procedimentos de 

endoscopia e ultrassonografia. 
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A Unidade Básica de Saúde Novo Horizonte. 

 

A UBS Novo Horizonte é um dos edifícios mais novos do sistema de saúde, 

datando de 2015 sua construção. Possui dois andares, em que se dispõem: 

 Primeiro andar: recepção, banheiros feminino e masculino, sala de vacina, sala 

de pré-consulta, sala de curativos, sala de procedimentos, dois consultórios médicos, 

sala para reuniões, sala para atendimentos do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(NASF), sala da enfermagem/preventivo, sala para serviços gerais, área para elevador 

(sem elevador); 

 Segundo andar: consultório odontológico, recepção para consultório, banheiros 

para funcionários usuários com necessidades especiais, cozinha, copa, sala de 

reuniões para agentes comunitários de saúde, sala de esterilização. 

 

A Equipe de Saúde da Família Novo Horizonte, da Unidade Básica de Saúde 

Novo Horizonte. 

 

A Equipe de Saúde da Família (eSF) Novo Horizonte conta com uma equipe 

fixa constituída por dez Agentes Comunitários de Saúde (ACS), um técnico de 

enfermagem, uma enfermeira (gerente da unidade), dois médicos, duas auxiliares de 

serviços básicos, dois secretários, motorista, e a equipe de odontologia (cirurgião 

dentista e auxiliar de saúde bucal). 

A equipe itinerante constituída pelos membros do NASF (fisioterapeuta, 

nutricionista, farmacêutico, educador físico, psicólogo, assistente social e 

fonoaudiólogo) atende uma vez na semana, em dias especificados. 

Devido à grande demanda da unidade (atende além da sua população adscrita 

inúmeros usuários da zona rural de outras unidades), a equipe dispõe de duas 

médicas, que atendem tanto a demanda espontânea quanto a agendada. Por 

organograma da própria unidade, uma delas responde por 2/3 das demandas 

espontâneas (entre as quais estão consultas de urgência) e a outra faz cobertura pré-

natal e visitas domiciliares. 

 

O funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Equipe Novo Horizonte. 
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A UBS Novo Horizonte funciona das 07h00minh às 17h00min excetuando-se 

feriados nacionais e municipais e, para tanto, é necessário o apoio e dois secretários 

(turnos alternados), além dos ACS, que se revezam durante a ausência de um dos 

secretários. Por meio dos ACS, em suas visitas domiciliares, são identificados os 

problemas de saúde da comunidade, e as determinantes sociais que poderiam afetar 

a saúde da população. 

Existe uma solicitação da comunidade e de alguns profissionais de saúde do 

Pronto atendimento para que o atendimento seja estendido até às 23 horas pelo 

menos em alguns dias da semana, tendo em vista a grande demanda dos 

trabalhadores. Essa demanda se justifica, segundo a comunidade, entre outros 

motivos, pelo fato de existirem muitos trabalhadores rurais que retornam do trabalho 

no final da tarde e, por isso, têm dificuldade de acesso à Unidade de Saúde. Essa 

questão já foi objeto de várias reuniões entre a equipe e a associação, porém até o 

momento não existe proposta de solução. 

Há também as demandas espontâneas dos usuários à UBS bem como os 

atendimentos realizados com base nos agendamentos efetuados tendo em vista a 

presença dos profissionais da Equipe. Nesse modelo de organização é exigido que a 

equipe tenha competência não somente técnica e política, mas também gerencial. A 

ESF Novo Horizonte desenvolve todas essas competências e todos os membros 

participam da gestão, estão envolvidos na organização e no planejamento das ações, 

sem uma relação de hierarquia entre eles. As decisões são tomadas num processo 

de ampla discussão de maneira consensuais. 

Os atendimentos, em geral, seguem o esquema de demanda espontânea e 

demanda programada, sendo que este responde por 2/3 do atendimento, e, aquele, 

por 1/3 do atendimento.  

A segunda-feira inicia-se com atendimento de puericultura, e em seguida, faz-

se atendimento por livre demanda. No período vespertino, dá-se o atendimento aos 

usuários de saúde mental. 

Na terça-feira pela manhã, há o atendimento das gestantes, em que é realizado 

o pré-natal de baixo risco, seguido de livre demanda. No período da tarde, há o 

atendimento à saúde do idoso. 

Na quarta-feira pela manhã há o HIPERDIA, o qual, apesar de não oficial, 

segue fazendo acompanhamento dos usuários de alto risco cardiovascular. No 

período vespertino ocorrem as visitas domiciliares. 
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Na quinta-feira pela manhã, faz-se atendimento da saúde da mulher e do 

adolescente. No período da tarde, dá-se seguimento às consultas gerais. 

Na sexta-feira não há atendimento médico, mas a equipe mantém atividades 

de palestras, consultas de outros profissionais da saúde e organização programática. 

O atendimento da psicóloga se faz nas segundas-feiras; da farmacêutica, nas 

terças-feiras; da nutricionista quinzenalmente às sextas-feiras; fisioterapeuta nas 

quartas-feiras; educador físico quinzenalmente às sextas-feiras. A enfermeira está 

diariamente na unidade fazendo, tanto ações próprias da enfermagem como 

burocráticas, gerindo a unidade. 

A equipe assistencial de saúde da família é composta por: nove Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), dois auxiliares de enfermagem, um auxiliar de saúde 

bucal, um cirurgião dentista, uma enfermeira, e um médico. Por meio das visitas 

domiciliares dos ACS, são identificados os problemas de saúde da comunidade, e as 

determinantes sociais que poderiam afetar a saúde da população. 

A Equipe Assistencial da ESF Novo Horizonte tem boa parte do tempo ocupado 

por atendimento à demanda espontânea, ainda que não se caracterize como agravo 

de saúde urgente, consistindo majoritariamente em desorganização institucional e/ou 

da própria comunidade. 

Há ainda na unidade programas de saúde bucal, puericultura, pré-natal, 

atendimento à hipertensos e diabéticos, além de atendimentos voltados à prevenção 

do câncer de mama e útero. A equipe faz outras ações de saúde, como por exemplo, 

palestras a grupos de hipertensos e diabéticos. 

O Planejamento das visitas domiciliares é feito diariamente, a depender das 

demandas trazidas pelos ACS. 

Faz-se programação das atividades de atenção à saúde de acordo com as 

necessidades de saúde da população, com priorização de intervenções clínicas ou 

sanitárias e dos grupos de risco, bem como dos fatores de risco nos problemas de 

saúde, de doenças e danos evitáveis. Também se realiza atenção domiciliar destinada 

a usuários que possuam problemas de saúde e que apresentam dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até a Unidade. 

 

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

passo). 
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Após levantamento realizado pela equipe (médicas, enfermeira, técnico de 

enfermagem e ACS), foram identificados os seguintes problemas: 

 Há dificuldades tanto na promoção quanto na prevenção da saúde, por falta de 

recursos e estratégias da equipe e secretaria de saúde, além da baixa aderência 

populacional, que, a despeito das atividades propostas, faltam às reuniões; 

 Dificuldade no entendimento do fluxo no sistema de saúde/ desconhecimento 

da UBS como porta de entrada, fazendo com que o usuário faça uso da atenção 

emergencial (pronto socorro) como porta de entrada para eventos eletivos; 

 Há dificuldades com as contrarreferências, já que o usuário, após avaliado por 

especialistas, não traz consigo relatório da propedêutica e conclusões clínicas 

aventadas. O simples preenchimento de documento de contrarreferência melhoraria 

a continuidade em na atenção de saúde a nossa população; 

 Há uma grande barreira educacional na população, o que dificulta a adesão 

terapêutica e, consequentemente, há patologias que não regridem ou até mesmo 

desencadeiam outros problemas multifatoriais. 

É mister ressaltar que, devido a uma peculiaridade da cidade, por vezes 

servidores municipais não relacionados à saúde, bem como vereadores, cedem às 

pressões dos usuários mesmo quando fere o estatuto regulamentado, mesmo quando 

não lhes cabe tal função, e, muitas vezes, há a realização de favores às custas do 

bom andamento do sistema. 

 

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

(segundo passo). 

 

Após a identificação dos problemas que foi realizada por meio do diagnóstico 

da comunidade adstrita à ESF Barreira do Triunfo, realizou-se a priorização dos 

problemas identificados utilizando os critérios preconizados Faria, Campos e Santos 

(2018): 

O Quadro 01 apresenta a síntese do levantamento realizado, apontando a 

importância, a urgência e a priorização de maneira numérica progressiva. 

 

Quadro 01 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Novo Horizonte, Unidade 

Básica de Saúde Novo Horizonte, município de Lajinha-MG. 
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Problemas Importânci
a* 

Urgência** Capacidade 
de 
enfrentamen
to*** 

Seleção/ 
Priorização*
*** 

Dificuldades na promoção e 
prevenção da saúde, por 
falta de recursos e 
estratégias da equipe e 
secretaria de saúde, além 
da baixa aderência 
populacional 

Alta 8 Parcial 2 

Dificuldade no 
entendimento do fluxo no 
sistema de saúde/ 
desconhecimento da UBS 
como porta de entrada 

Alta 10 Parcial 1 

Dificuldades com as 
contrarreferências, já que o 
usuário, após avaliado por 
especialistas, não traz 
consigo relatório da 
propedêutica e conclusões 
clínicas aventadas. 

Alta 7 Parcial 3 

Barreira educacional na 
população, dificultando a 
adesão terapêutica  

Alta 5 Parcial 4 

Fonte: Próprio autor (2020). 

*Alta, média ou baixa. 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados. 

***Total, parcial ou fora. 

****Ordenar considerando os três itens. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Observa-se que a compreensão em relação ao funcionamento das atribuições 

dos serviços, suas diretrizes, normativas e rotinas, apresenta-se bom efeito na 

aceitação das dificuldades vivenciadas através das limitações do sistema. O fato de 

acolher contribui para o reconhecimento do direito à saúde, pela cidadania 

(TAKEMOTO; SILVA, 2007). 

Os profissionais participantes da equipe multidisciplinar da Estratégia de Saúde 

da Família - UBS Novo Horizonte, no município de Lajinha-MG observam, durante as 

atividades cotidianas alguns fatores que são preponderantes para a limitação da oferta 

de um atendimento de qualidade aos usuários do serviço de saúde, onde os quais 

podem apresentar como principal fator, os atendimentos oriundos da demanda 

espontânea. 

Esse fato, muitas vezes, dificulta uma atenção de qualidade pela equipe, 

principalmente pelo profissional médico, quem em muitas das oportunidades se 

apresenta em uma determinada situação em que este se vê obrigado a prestar a sua 

assistência a um grande volume de pessoas em limitado espaço e tempo. Diante a 

essa situação, o tempo mínimo de 30 minutos para uma consulta, preestabelecido 

pelo Ministério da Saúde (MS), muitas vezes é reduzido a 15 minutos ou menos, pelo 

fato deste profissional buscar a prestação de atendimento à todas as pessoas que 

buscam os serviços de saúde na UBS. 

A análise crítica sobre as diversas limitações ao fornecer um atendimento em 

saúde de qualidade, capaz de se obter a compreensão do real papel dos indivíduos, 

determinantes para o estabelecimento do processo saúde doença, em geral se tornou 

motivacional para o desenvolvimento deste estudo. No entanto, observa-se a 

necessidade de aplicar estratégias que possam tornar o atendimento de maior 

qualidade, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade e da organização do 

processo de trabalho nas equipes de saúde da família. 

Sendo a questão de fluxo - contrafluxo, essencial ao bom manejo da saúde 

pública e, tendo em vista que a organização no sistema é fundamental para 

assistência eficaz, educarmos o usuário sobre as questões é passo inicial para 

progressão do cuidado em saúde. 
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Tão logo os usuários possam entender a noção de atenção à saúde, bem como 

seus níveis, princípios e propósitos, esperamos que haja maior eficácia no 

direcionamento adequado do usuário. 

Um dos pontos fundamentais é iniciar a educação em saúde pelos próprios 

funcionários/profissionais em saúde, os quais, por desconhecerem a rede de saúde e 

suas peculiaridades, informam erroneamente o usuário ou perdem a oportunidade de 

inteirá-lo do funcionamento do sistema de saúde. 

Portanto, neste estudo propomos alternativas para o desenvolvimento de ações 

para o comprometimento da assistência à saúde de qualidade por parte dos 

prestadores de serviço aos usuários que comparecem às UBS/ESF. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um plano de intervenção para entendimento do fluxo de assistência 

no sistema de saúde na comunidade atendida pela Equipe de Saúde da Família Novo 

Horizonte, no município de Lajinha, Minas Gerais. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estruturar processo de revisão conceitual e atualização com a temática 

Acolhimento para os profissionais da UBS – Novo Horizonte, no município de Lajinha-

MG; 

 

 Apresentar estratégias de protocolos efetivos com a o tema: Acolhimento para 

os profissionais de saúde da UBS-Novo Horizonte, no município de Lajinha-MG; 

 

 Propor mecanismos para a melhoria da assistência e acolhimento dos usuários 

dos serviços de saúde da UBS-Novo Horizonte, no município de Lajinha-MG. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção proposto foi utilizado o 

método de Planejamento Estratégico Situacional (PES), conforme os textos da 

disciplina de Planejamento Avaliação e Programação em Saúde (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

A revisão da literatura se deu por meio dos descritores: Saúde da Família, 

Atenção Primária à Saúde e Assistência Integral à Saúde.  

A partir da explicação do problema, foi elaborado um plano de ação, como uma 

forma de sistematizar propostas de solução para o enfrentamento do problema.  

Foram identificados os recursos críticos a serem utilizados para execução das 

operações e a identificação dos atores que controlariam os recursos críticos e sua 

motivação em relação a cada operação, apresentando em cada caso ações 

estratégicas para motivação dos atores identificados.  

Por fim, para a realização do plano operativo, definiu-se, por consenso, a 

divisão de responsabilidades por operação de cada membro da equipe de saúde e o 

estabelecimento de prazos necessários para a realização de cada ação. 

Para a redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 O Sistema Único de Saúde 

 

O Sistema único de Saúde (SUS) é uma conquista obtida através dos 

Movimentos da Reforma Sanitária durante os anos 70 e 80 onde estes, deram origem 

à Lei 8.080 de 1990, lei esta que regulamenta as ações e serviços direcionados à 

saúde (COSTA; MIRANDA, 2008). 

Ao recordarmos brevemente a história do SUS podemos observar que o serviço 

de saúde pública apresentou um processo de desenvolvimento e consolidação. 

Através das pressões e lutas populares, da melhoria da situação econômica do Brasil 

levou aos gestores da saúde em todas as esferas a busca uma dedicação na gestão 

gerando assim ao país a estabilização do SUS e um grande passo na direção para a 

modernidade e da melhoria dos serviços (VASCONCELOS; GRILO; SOARES, 2009). 

Garantido através da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu 

artigo 196, a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro e também é um dever do 

Estado, sendo este o responsável por garantir esse direito ao cidadão por meio de 

políticas públicas-sociais e econômicas, através do proposito da diminuição do risco 

dos agravos e doenças bem como a possibilidade da acessibilidade da população aos 

serviços de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde e regulamentado 

pelas Leis Orgânicas de Saúde 8.080 e 8.142 de 1990 (BRASIL, 1990). 

O SUS constitui-se de um grande avanço para o fortalecimento e consolidação 

da Reforma Sanitária Brasileira ao longo de sua história, no entanto, estas garantias 

e politicas tem enfrentado grandes desafios no tocante da implementação uma 

metodologia de atenção integral à assistência à saúde dos indivíduos usuários dos 

serviços de saúde e comunidade em geral. Esse modelo de assistência pós-reforma 

legislativa e sanitária representada através do SUS buscou a consolidação dos 

conceitos e práticas entre os envolvidos no processo de atenção a saúde como 

acolhimento, humanização, acesso universal e integral da atenção e ainda por meio 

do vínculo entre as partes com o intuito do resgate da relação entre os sujeitos 

(BRASIL, 1990; VASCONCELOS; GRILLO; SOARES, 2009). 

O SUS surgiu com a finalidade do aumento da qualidade e abrangência da 

assistência à saúde em todos os níveis da gestão pública do país. No entanto, ordem 
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do SUS se baseava na descentralização das ações através da municipalização da 

saúde, com o intuito da universalidade, equidade e integralidade. Assim, na década 

de 90, a principal ação do SUS foi a implantação do Programa de Saúde da Família 

(PSF), mais tarde conhecido como Estratégia de Saúde da Família (REZENDE, 2008). 

A prestação de qualquer atendimento de saúde que é regulamentado pelo 

Sistema Único de Saúde deve ser obedecido baseado nos princípios da 

Universalidade, Integralidade e Equidade. A Universalidade refere que a saúde é um 

direito de todo cidadão brasileiro sem qualquer distinção, sendo dever do Estado o 

responsável pela garantia ao acesso a todos os serviços de saúde, sendo necessário 

proporcionar ações e serviços de saúde em conformidade com as necessidades 

específicas de cada pessoa ou grupo. Já a Equidade se refere à reafirmação da 

necessidade da redução das disparidades sociais de acordo com a complexidade que 

cada assim o requeira, sem privilégios, onde a lei diz que todo cidadão é igual perante 

o SUS, devendo este ser assistido em conformidade às suas necessidades (BRASIL, 

2000). 

O SUS ainda tem muito a evoluir e realizar mas demonstra-se um grande 

instrumento de mudança na história da saúde pública do Brasil, através da prestação 

de um serviço de saúde de qualidade, digno, humano, eficaz e universal. 

 

5.2 A rede de Atenção à Saúde 

 

O SUS apresenta como política de saúde um conjunto de ações que devem 

proporcionar a execução dos seus princípios: o da universalidade do acesso dos 

usuários aos serviços de saúde; o da integralidade e o da equidade da atenção à 

saúde; a hierarquização; a descentralização da gestão; a regionalização e a 

participação popular por meio do controle social (VASCONCELOS; GRILLO; 

SOARES, 2009). 

A comunidade deve receber a assistência de maneira adequada a fim de 

proporcionar a viabilização da execução desses princípios, devendo estes ser 

reavaliados e aperfeiçoados por meio do contexto prático. A prestação da assistência 

e cuidado de má qualidade aos usuários dos serviços de saúde, podem se apresentar 

em consequência da falta de comunicação entre profissionais de saúde e população, 

impossibilitando ou dificultando que a assistência e necessidades dos usuários sejam 

prestadas de maneira inadequada ou de forma fragmentada (SOLLA, 2005). 
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A organização do SUS na forma de atenção primária, secundária e terciária, 

permite interligar os serviços de saúde, garantindo um cuidado integrado para o 

usuário. Essa rede de atenção à saúde (RAS) é elaborada para atender às 

necessidades de diferentes densidades tecnológicas (BRASIL, 2010; BRASIL, 2013). 

No primeiro nível de atenção, ou Atenção Primária à Saúde (APS) são 

realizados os cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde. Nesse 

nível, acontece a abordagem individual, familiar e a orientação comunitária, 

abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. 

Portanto, deve ser preferencialmente o local de primeiro contato dos usuários com o 

SUS, pelo acompanhamento de saúde e atendimento de emergências (BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2017). 

Em seguida, a atenção secundária à saúde, onde se concentram atendimentos 

de densidade tecnológica intermediária, como radiograma, eletrocardiograma, 

exames laboratoriais e leitos de observação. Assim como a atenção primária, as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da atenção secundária também são porta de 

entrada para o SUS, com a pretensão de resolver grande parte das urgências e 

emergências (BRASIL, 2010). 

Por fim se tem a atenção terciária à saúde, onde os procedimentos necessitam 

de grande densidade tecnológica. É realizado em ambiente hospitalar, com ações e 

serviços de promoção, prevenção, e restabelecimento da saúde (BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2017). O acesso a esse nível de atenção é feito a partir de demanda 

referenciada pelos outros serviços e/ou espontânea, segundo a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar (BRASIL, 2013). 

No entanto, a forma de organização da RAS não é conhecida por grande parte 

da população (COTTA et al., 2006), o que pode provocar um acesso equivocado, 

sobrecarregando em alguns níveis, comprometendo a qualidade da assistência 

prestada, além de resultar em um longo tempo de espera. 

 

5.3 Atenção Primaria em Saúde 

 

A Organização Mundial da Saúde define a APS desde a Declaração de Alma-

Ata em 1978 como método estratégico para alcançar os objetivos da equidade à saúde 

para o desenvolvimento da assistência à saúde e comunidade. Através desta, que 
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afirma a responsabilidade dos governos sobre a assistência à saúde de sua população 

com ações de medidas sanitárias, reafirmando o direito à saúde da comunidade 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2009). 

O Ministério da Saúde (2012) por meio da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) refere que APS está constituída na reorganização das ações e serviços de 

saúde com diversos tipos de tecnológicas e métodos de assistência à saúde (BRASIL, 

2012). 

A APS tem sido considerada uma assistência à saúde de baixo custo, pois 

tratar-se de um tipo de serviço simples onde o qual utiliza equipamentos de 

diagnóstico de baixo custo, entanto, este é de grande importância, pois o mesmo 

constitui-se de um sistema de um nível próprio, onde sua ação de atendimento é eficaz 

e resolvem suas demandas na esfera da intervenção preventiva, protetiva e ou 

curativa. Ao ser o primeiro atendimento, apresenta-se como a porta de entrada para 

o sistema de assistência à saúde; constitui-se como um nível próprio de assistência, 

com resolubilidade das necessidades à medida em que há uma intervenção à saúde 

do indivíduo ou comunidade a ser assistida, onde se denomina como necessidade 

básica de saúde (SOLLA, 2005). 

A APS, por apresentar um enfoque para a promoção, prevenção e proteção à 

saúde, apresenta um conceito positivo e multidimensional, essa se preocupa com a 

prestação da saúde de forma ampla, buscando o favorecimento de uma população 

saudável, principalmente no estilo de vida (ALVES; ARRATIA; SILVA, 1996). 

A APS tem a capacidade de resolução dos problemas apresentado pela 

comunidade em frações próximas ao valor de 85%. Apresentam um contato de 

primeiro grau com a comunidade ou usuário, se tornando a porta de entrada no 

sistema de saúde, pelos usuários que necessitam de uma assistência rotineira 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2009). 

A atuação da APS se dá principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e pela estratégia saúde da família (ESF). As UBS são serviços que se localizam 

nos bairros, próximos às casas, ao trabalho e à escola dos usuários, de forma a 

garantir um maior acesso da população e maior abrangência da APS. Oferecem 

serviços de especialidades médicas básicas (clínica geral, pediatria e ginecologia), 

odontologia, enfermagem, vacinação e medicações essenciais. As UBS podem estar 

associadas ou não à ESF (BRASIL, 2017).  
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5.4 A Estratégia de Saúde da Família 

 

Na busca da reforma sanitária, através das tentativas de superação dos 

métodos até então centrado na hegemonia das práticas da saúde curativa e na 

assistência médico-hospitalar, o Ministério da Saúde criou o Programa de Saúde da 

Família (PSF), atualmente denominado ESF. 

O PSF originou em 1994, como uma metodologia estratégica para a 

organização das ações de saúde nos serviços da atenção básica, baseado em uma 

nova metodologia de atenção à saúde, com ênfase na promoção da saúde para a 

comunidade em geral. Sua implementação propiciou a ampliação ao acesso das 

comunidades aos serviços de saúde e no desenvolvimento de práticas de assistência 

dirigida para as famílias, incorporando o atendimento humanizado e fortalecendo o 

compromisso da assistência com as necessidades dos usuários deste serviço 

(SOUZA et al., 2008). 

A ESF é compreendida como um conjunto de estratégias ou ações voltadas à 

reorientação de um modelo de assistência à saúde operada mediante a 

implementação de equipes multidisciplinar nas unidades básicas de saúde. Essas 

equipes são responsáveis pela assistência, acompanhamento de um determinado 

número de famílias, alocados em uma determinada área geográfica. Essas equipes 

de saúde atuam prestando ações em prevenção, promoção à saúde, e ainda 

reabilitação dos agravos e ou enfermidades frequentes nessa determinada 

comunidade (BRASIL, 2000).  

Segundo Faria et al. (2010), a ESF, apresenta como principal objetivo a 

potencialização e reorientação das ações e processo de trabalho que são inerentes 

do modelo proposto pelo SUS no âmbito da ABS. 

A ESF tem como base de ação o núcleo familiar. O intuito de propiciar a 

assistência à saúde a partir da reorganização da Atenção Primária, assumindo assim, 

a realização de um serviço de referência e contra referência, com a capacidade da 

garantia das ações de saúde aos usuários (MEDEIROS et al., 2010). 

A assistência à saúde da ESF está compreendida com base no ambiente físico 

e social, propiciando à equipe de saúde um olhar geral e amplo no contexto do 

processo saúde-doença, atentando-se para as atividades voltadas para a prevenção, 

proteção e promoção da saúde (SOUZA et al., 2008). 
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Dentre as diretrizes de atuação da ESF, ela apresenta como prática de 

assistência ações de Vigilância à Saúde; integralidade e hierarquização das ações, 

na qual a UBS está relacionada no primeiro nível de atenção dos serviços do sistema 

local de saúde; a sua territorialização está delimitado geograficamente, a trabalho está 

conformada em uma equipe multiprofissional, constituído de no mínimo um médico, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a doze ACS (ERMEL; 

FRACOLLI, 2006). 

Ribeiro (2002) diz que a ESF tem como objetivo a assistência integral, voltado 

à assistência primária, também conhecida como Medicina Comunitária, com seu 

surgimento a partir da necessidade da expansão ao acesso aos serviços de saúde 

por uma boa parcela da população, comunidade essa, que vinha sendo excluídas do 

processo assistencial atual. 

 

5.5. O Acolhimento 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), presente na comunidade brasileira 

desde 2003, foi criada para efetivar os princípios do SUS durante as práticas de gestão 

e atenção a saúde, por meio da qualificação da saúde pública no Brasil, também por 

meio do incentivo de trocas de informações e ações entre gestores, trabalhadores e 

usuários. Surgiu como metodologia para a requalificação dessa atenção, de maneira 

que se mantenha uma relação entre a maneira de produzir saúde tal como o modo de 

administrar os mesmos; estas políticas estratégicas apresentam como objetivo a 

possibilidade de inovação no modo de gerenciamento nas estratégias de produção e 

promoção de saúde proporcionando assim a reorganização dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2004). 

A PNH baseia-se nas diretrizes específicas para a AB, na qual estas enfatizam 

a implementação de projetos individuais estratégicos, incentivo às práticas de 

promoção da saúde, um acolhimento dos usuários no sistema de saúde de qualidade, 

e ainda na garantia ao acesso e resolução dos problemas ademais da prestação do 

trabalho em equipe com a finalidade de gerar uma maior responsabilidade na 

assistência de atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

A correlação entre os usuários e promotores da saúde é apresentada como 

relações interpessoais, além da valorização da participação comum de todos a fim de 

oferecer o que de melhor o serviço dispõe. O vínculo é uma conquista e não um 
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acontecimento imediato entre as partes envolvidas, quanto mais estreito for o vínculo 

entre os envolvidos, promotor da saúde e usuário, melhor será o resultado, havendo 

uma maior a troca de conhecimento entre todos (RIBEIRO, 2002). 

Nesse sentido, para Solla (2005), os princípios do acolhimento devem atender 

as pessoas que buscam serviços de saúde, proporcionando a garantia da 

acessibilidade deste como um todo. Numa boa parte das vezes, o usuário dirige-se 

ao serviço de saúde na busca de assistência à saúde e ao chegar, este não encontra 

um profissional aberto ou capacitado que lhe atenda adequadamente, diante deste 

fato o mesmo fica esperando que alguém o assista com a prestação de uma 

informação adequada. 

O estreitamento entre o profissional de saúde e o usuário é necessário e 

relevante para que se proporcione a continuidade da assistência e conhecimento do 

usuário sobre sua problemática. No entanto, nas diversas unidades de saúde o que 

se observa é que os usuários, ao chegarem à recepção para receber o atendimento 

ou ao confirmar a consulta, são dirigidos para a avaliação dos dados antropométricos, 

e, em seguida, ficam esperando para serem atendidos nos corredores e depois voltam 

para seus destinos, sem nenhum ou qualquer tipo de acolhimento ou vínculo entre 

estes e profissionais de saúde que o assistem. 

O acolhimento relaciona-se diretamente com a comunidade por meio da 

prestação de uma resposta de qualidade e significativa à demanda dos usuários, 

desde ao tocante à orientação verbal, bem como ao atendimento clínico propriamente 

dito. Dessa forma, a busca da escuta das queixas, indagações, medos e expectativas 

são ações que levam sanar as indagações apresentadas pelos mesmos (RIBEIRO, 

2002). 

O acolhimento não é descrito como um local ou um espaço preestabelecido. É 

um conjunto de abordagens de caráter ético, não exigindo um horário ou tempo 

determinado do profissional que atende o usuário, correlacionado a conhecimentos 

prévios adquiridos, escuta das angústias e busca da solução dos problemas, trazendo 

para o profissional a responsabilidade de “abraçar”, “acolher” o usuário ou 

comunidade (SOLLA, 2005). 

É de grande relevância o conhecimento de que o acolhimento não é uma 

triagem, mas sim a prestação de um atendimento ao usuário ou comunidade com 

resolutividade e responsabilidade, estabelecendo estratégias com os demais serviços, 

com a finalidade de garantir respostas eficazes aos usuários e demais setores da 
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saúde. Portanto, o acolhimento é um momento de escuta e compromisso com a 

comunidade e, deste modo, torna-se uma parte indispensável da ESF, onde é chave 

fundamental para o tipo e modelo de atenção à saúde prestada pela equipe, dando a 

abertura necessária para o encontro entre o profissional de saúde e usuário ou 

comunidade (RIBEIRO, 2002). 

O acolhimento não funciona sozinho. É necessário que haja complementos de 

relevância, dentre estes, a educação continuada, para o aprimoramento da formação 

de profissionais aptos para uma assistência de qualidade, permitindo um processo de 

trabalho dinâmico na área de ação. A humanização é uma das bases de relevância 

fundamental para o êxito da assistência prestada pela ESF (SOLLA, 2005). 

Neste sentido, a Educação Permanente em Saúde (EPS) se apresenta como 

uma proposta de aprendizagem nos serviços de saúde, onde o aprender e o ensinar 

se fazem presentes no dia-dia das organizações dos serviços de saúde. A EPS está 

baseada nas diversas estratégias de aprendizagem e na possibilidade da 

transformação dos modos das práticas dos profissionais de saúde para com os 

usuários (BRASIL, 2010). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

implantada pelo Ministério da Saúde em 2004 é um método estratégico para o 

fortalecimento, formação e desenvolvimento dos seus profissionais e promotores 

dos serviços de saúde com a finalidade da busca da articulação estratégica da 

integração entre ensino dos serviços de saúde e a comunidade. Além disso, assumiu 

a regionalização da gestão do SUS como método na estratégia base para o 

desenvolvimento qualificado para o enfrentamento de suas necessidades, 

apresentando como finalidade a transformação nas práticas de trabalho nos serviços 

de saúde, por meio de reflexões críticas, através da interseção dos métodos de 

trabalho, ensino, aprendizado e na realidade dos serviços de saúde (BRASIL, 2004).  
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6 PRОPОSTА DE INTERVENÇÃО 

 

Após definir a dificuldade no entendimento do fluxo de assistência no sistema 

de saúde como principal problema a ser enfrentado, essa proposta refere-se a este 

problema, para o qual se registra uma descrição, a explicação e a 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) 

 

Para melhor entendimento dos problemas identificados nessa comunidade, faz-

se necessária melhor explanação de cada uma em seu contexto social. 

No que tange à rede de fluxo na saúde coletiva, observamos ser esta deficitária 

e ineficaz, já que os usuários estão habituados a direcionar-se à unidade 

aleatoriamente, sem seguir uma rede de fluxo apropriada. 

É comum, por exemplo, que muitos usuários se dirijam para o pronto 

atendimento para sanar questões como renovação de receita, pedido de 

encaminhamento ou de exames de rotina. Ao mesmo tempo, muitos usuários dirigem-

se à Policlínica (nível secundário) para resolverem demandas próprias da atenção 

primária e/ou emergência. Ainda neste tópico, é comum que, após encaminhar um 

usuário para outro nível de assistência (ou para outro profissional dentro da rede), 

perca-se a longitudinalidade do atendimento, além de não haver contrarreferência 

adequada. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), nessa etapa, o objetivo é 

entender a gênese do problema que queremos enfrentar identificando suas causas, 

pois geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. 

O problema selecionado como de mais importante em nossa unidade é o de 

fluxo deficitário na rede de serviços na atenção pública em saúde. A partir da análise 

da equipe identificamos que um dos fatores envolvidos é a baixa informação a que os 

usuários estão expostos. 
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A questão de fluxo-contrafluxo é essencial ao bom manejo da saúde pública e, 

tendo em vista que a organização no sistema é fundamental para assistência eficaz, 

educarmos o usuário sobre as questões é passo inicial para progressão do cuidado 

em saúde. Tão logo os usuários possam entender a noção de atenção à saúde, bem 

como seus níveis, princípios e propósitos, esperamos que haja maior eficácia no 

direcionamento adequado do usuário. 

Para tal contamos com o princípio do acolhimento, oportunidade que temos de 

conversar com o usuário sobre sua demanda, expondo o caminho no sistema para 

que a mesma seja resolvida. Ainda que a demanda não seja resolvida em nossa 

unidade no momento da busca do usuário, é importante que ele deixe o serviço (ou o 

contato com o profissional do serviço) ciente do fluxo e direcionado para a melhor 

assistência possível. 

Um dos pontos fundamentais é iniciar a educação em saúde pelos próprios 

funcionários/profissionais em saúde, os quais, por desconhecerem a rede de saúde e 

suas peculiaridades, informam erroneamente o usuário ou perdem a oportunidade de 

inteirá-lo do funcionamento do sistema de saúde. 

 

6.3 Seleção dos nós-críticos (quinto passo) 

 

Notoriamente, todos os problemas levantados vão de encontro ao baixo nível 

socioeducacional da maior parte da população, isto é, devido à baixa disseminação 

da informação em saúde entre a população, abre-se espaço para o desenvolvimento 

de agravos em saúde evitáveis, e desfechos passíveis de prevenção com baixa 

complexidade de intervenção sanitária. É mister desenvolver estratégia para melhorar 

o aporte em informação de saúde dessa população. 

De acordo com as diretrizes do SUS, além de universalidade e equidade, 

devemos primar pela integralidade. Esta se traduz tanto pelo cuidado integral e 

multidisciplinar do usuário, como também por integralidade dos diversos níveis do 

sistema de saúde, obedecendo as diretrizes de referenciamento próprias do sistema 

de saúde brasileiro. 

Sabendo que existem na cidade setores primário, secundário e terciário em 

saúde, espera-se que haja um fluxo adequado dentro desse sistema. Sendo assim, 

os usuários devem ter na atenção primária à saúde (ESF) a porta de entrada no 

sistema, sendo direcionados aos demais setores conforme necessidade identificada 
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pelo profissional de saúde. Depreende-se que, desta organização da referência e 

contrarreferência, haja aumento da eficácia e resolutividade dos agravos e questões 

em saúde de toda a população. 

Em Lajinha, a despeito de haver seis unidades básicas de saúde, todas com 

médico (ainda que não todos os dias em todos os locais), os usuários, em geral, 

dirigem-se ao pronto atendimento para solucionar queixas primariamente da esfera 

da ESF. Tal peculiaridade tem gerado desgastes em recursos humanos (sobrecarga 

dos profissionais do pronto atendimento), e também recursos materiais, já que os 

gastos com exames, medicações, entre outros recursos não inerentes ao nível de 

atenção de emergência médica, têm onerado a saúde pública local. 

É comum ao Lajinhense encaminhar-se ao pronto atendimento para resolução 

imediata do problema, dispensando a unidade básica de saúde mesmo em situações 

de demanda programada, por entender que no pronto atendimento serão realizados 

exames (laboratório, imagem) rapidamente e a medicação dispensada 

imediatamente. 

Foram selecionados três nós críticos para o problema selecionado “Rede de 

fluxo deficitário dentro do sistema de saúde municipal”: 

 Baixo grau de informação em saúde e em redes de assistência à saúde por 

parte dos usuários, 

 Baixo conhecimento dos profissionais da equipe sobre as diretrizes 

organizacionais dos SUS bem como suas redes de fluxo e contrafluxo, 

 Acolhimento deficitário por parte dos profissionais da equipe da unidade de 

saúde. 

 

6.4 Desenhos das operações (sexto passo) 

 

Nos Quadros 2 a 4, desenvolvidos a seguir, serão apresentadas as 

operações/projetos, resultados, produtos esperados, recursos necessários, recursos 

críticos ações estratégicas, processo de monitoramento e avaliação para os nós 

críticos identificados para o problema “fluxo deficitário na rede de serviços na atenção 

pública em saúde” na comunidade atendida pela Equipe de Saúde da Família Novo 

Horizonte do Município de Lajinha, Minas Gerais.  
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Quadro 02 – Operações sobre o nó crítico “Baixo grau de informação em saúde da 

comunidade” relacionado ao problema “fluxo deficitário na rede de serviços na 

atenção pública em saúde” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Novo Horizonte, do município Lajinha-MG. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

  

Nó crítico 1 Baixo grau de informação em saúde da comunidade. 

Operações  Palestras, cartilhas, cartazes. Estabelecer práticas educativas na 
comunidade visando o conhecimento sobre a organização do SUS, 
bem como do funcionamento da rede assistencial municipal. 

Projeto REDE SAÚDE LAJINHA 

Resultados 
esperados 

Conscientizar no mínimo 50% da população sobre o conceito. 
Melhora no fluxo dos usuários entre os níveis de atenção, bem como 
do direcionamento correto à unidade própria para a resolução de sua 
demanda. 

Produtos 
esperados 

 Manual de fluxo de na rede de saúde no município de Lajinha (para 
usuários e profissionais): 
- Folder explicativo; 
- Palestras mensais 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Unidade física para palestra; 
Cognitivo: Informação em saúde (Diretrizes organizacionais do 
sistema em saúde SUS); 
Financeiro: Recurso para impressão de folder - material informativo; 
Político: Apoio da secretaria de saúde. 

Recursos críticos Estrutural: Sala para realizar as palestras na Unidade de Saúde; 
Financeiro: impressão dos folders; 
Político: Adesão do gestor local. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde: Favorável.  

Ações estratégicas Informar os usuários e profissionais sobre a rede de fluxo em saúde 
pública para aumentar a efetividade da assistência municipal em 
saúde. 

Prazo Seis meses. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicas: Géssica e Lara; 
Enfermeira: Rayane; 
ACS; 
Secretária: Adriana. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Mensal: Análise da adesão da comunidade e número de indivíduos 
participantes das ações. 
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Quadro 03 – Operações sobre o nó crítico “Baixo conhecimento dos profissionais da 

equipe sobre as diretrizes organizacionais dos SUS bem como suas redes de fluxo e 

contrafluxo” relacionado ao problema “fluxo deficitário na rede de serviços na atenção 

pública em saúde” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Novo Horizonte, do município Lajinha-MG. 

Nó crítico 2 Baixo conhecimento dos profissionais da equipe sobre as diretrizes 
organizacionais dos SUS bem como suas redes de fluxo e contrafluxo. 

Operação Palestras, cartilhas, cartazes. Estabelecer práticas educativas 
voltadas aos profissionais pertencentes a ESF visando o 
conhecimento sobre a organização do SUS, bem como do 
funcionamento da rede assistencial municipal. 

Projeto MAIS SUS 

Resultados 
esperados 

Mobilizar a totalidade dos profissionais no entendimento e na prática 
das diretrizes e orientações do Ministério da Saúde em relação à rede 
assistencial em saúde. 

Produtos 
esperados 

Folder explicativo para cada um dos profissionais, levando em conta 
a peculiaridade de sua função. Palestra semestral 

Recursos 
necessários 

Estrutural: ACS, Folders, faixas; 
Cognitivo: Informação sobre o tema; 
Financeiro: Recurso para impressão folders; 
Político: Mobilização social. 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde: Favorável.  

Ações 
estratégicas 

Solicitar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, convidando 
inclusive profissionais representantes das demais unidades/níveis de 
atenção para uma abordagem mais completa. 

Prazo Seis meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários 
de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Análise da adesão da comunidade e número de indivíduos 
participantes das ações. 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Quadro 04 – Operações sobre o nó crítico “Acolhimento deficitário por parte dos 
profissionais da equipe da unidade de saúde” relacionado ao problema “fluxo 
deficitário na rede de serviços na atenção pública em saúde” na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Novo Horizonte, do município 
Lajinha-MG. 
Nó crítico 3 Acolhimento deficitário por parte dos profissionais da equipe da 

unidade de saúde. 

Operação Palestras, folder explicativo 
Estabelecer práticas educativas voltadas à comunidade e também 
aos profissionais pertencentes a ESF visando o conhecimento da 
rede assistencial municipal, com esquematização da porta de entrada 
e do fluxo direcionado a cada um dois níveis de atenção, incluindo 
acesso ao nível emergencial. 

Projeto VIDA E SAÚDE 

Resultados 
esperados 

Garantir que todos os profissionais tenham e entendam folder 
explicativo com esquematização do fluxo em saúde no município. 
Conscientizar os profissionais de que ‘acolhimento’ trata-se de 
instrumento de trabalho e de garantia da satisfação da população, 
reforçando a sua importância para o bom andamento da saúde 
pública, bem como para a efetividade da rede de fluxo entre os níveis 
de atenção. 
Conscientizar a população da importância e necessidade de seguir o 
fluxo em saúde para benefício particular e comunitário. 

Produtos 
esperados 

Folder explicativo para cada um dos profissionais, levando em conta 
a peculiaridade de sua função 
Palestra semestral para funcionários e bimestral para usuários 

Recursos 
necessários 

Estrutural: ACS, Folders, faixas 
Cognitivo: Informação sobre o tema; 
Financeiro: Recurso para impressão folders 
Político: Mobilização social. 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde: Favorável.  

Ações 
estratégicas 

Solicitar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, convidando 
inclusive profissionais representantes das demais unidades/níveis de 
atenção para uma abordagem mais completa 

Prazo Seis meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários 
de Saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Análise da adesão da comunidade e número de indivíduos 
participantes das ações. 

Fonte: Próprio autor (2020).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o diagnóstico dos principais problemas em saúde, bem como seus nós 

críticos, os profissionais em saúde em parceria com a gestão municipal em saúde, 

podem unir forças para melhor ordenamento do fluxo em saúde. 

É sabido que, se a população não segue o fluxo/contrafluxo apontado, ou tem 

conhecimento deficitário em informações básicas em saúde, uma boa parte desse 

déficit é de responsabilidade dos profissionais em saúde. Isso porque a abordagem 

em saúde inclui educação continuada ao usuário, participando-o das estratégias e 

conceitos que melhor atenderão às suas demandas. 

Faz-se importante sim o fator educar a população, mas, sobretudo, 

conscientizar os profissionais de sua responsabilidade em participar com o usuário 

das decisões em saúde, bem como instruir os a fazê-lo de forma eficaz e cortês. 

É inadmissível qualquer tipo de negligência, seja desde o acolhimento na 

unidade de saúde ou outro tipo de atenção de saúde de qualquer um dos profissionais 

constituintes da equipe multidisciplinar da ESF. É de grande importância que todos 

devam ter conhecimento desta ferramenta, por ela ser um pilar para uma assistência 

à saúde de qualidade aos usuários e comunidade. 

Como foi apresentado ao logo do estudo, o acolhimento, além de se constituir 

como parte de grande relevância na atuação e postura dos profissionais dos serviços 

de saúde frente ao usuário, é de grande significância como ação para o gerenciamento 

da reorganização do processo de trabalho bem como as para as políticas de atenção 

à saúde. 

No entanto, podemos afirmar que o acolhimento deve propiciar a humanização 

da atenção do atendimento com a finalidade da garantia de acesso dos usuários dos 

serviços de saúde e assim adquirir um feedback que proporcione a solução do 

problema ou direcionamento para uma possível resolução do mesmo. 

O compromisso para a resolução do problema de saúde perpassa o viés da 

assistência propriamente dita, estando este correlacionado com o vínculo entre as 

partes envolvidas (promotores da saúde e usuários dos serviços). No entanto, é de 

grande relevância que devemos ter consciência que o outro detém de sua 

individualidade e que devemos resgatar a dignidade do outro com o objetivo da busca 

da promoção de uma saúde de qualidade e integral. 
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Espera-se que a implantação dessa proposta de intervenção contribua para 

aperfeiçoamento da atividade profissional da equipe na perspectiva de oferecer 

melhores condições de acolhimento e atendimento aos usuários da área de 

abrangência dessa ESF. 
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