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RESUMO 
 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada em 1994 com o intuito de substituir a 
rede de Atenção Básica tradicional, a qual predominava o atendimento emergencial 
dos pacientes, implementando uma nova forma de organização de trabalho. Com 
atenção integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de 
entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando promover a qualidade de vida 
da população e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco por meio da 
adscrição e territorialização da comunidade. Este projeto de intervenção teve por 
objetivo: demonstrar aos ACS a importância sobre a coleta de dados de forma 
fidedigna e organizada, capacitando-os para tal exercício. A coleta de dados 
realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) permite a análise, 
interpretação, identificação dos problemas, necessidades, recursos e formação dos 
grupos de risco. Com base nessas informações coletadas e analisadas, ocorre a 
elaboração do planejamento e programação das ações. Este trabalho justifica-se 
pela demonstração da importância da atuação das ACS na coleta de dados para 
elaboração de propostas e políticas públicas, visando à prevenção e promoção de 
saúde da comunidade local.Foi utilizado o Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB) e fichas de coleta de dados da Unidade de Saúde para levantamento 
deinformações pertinentes. Foram realizadas reuniões e planejamento para 
Educação Permanente em Saúde das ACS. Pelo exposto,nota-se a relevância da 
atuação das ACS na coleta de dados gerais da população e entende-se que se faz 
necessário a conclusão desse projeto para aprimoramento das intervenções na 
sociedade. 
 
 

Descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária de Saúde.Agente 
Comunitário de Saúde. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

 
The Family Health Strategy (FHS) was created in 1994 with the aim of replacing the 
traditional Primary Care network, which predominated emergency care for patients, 
implementing a new form of work organization. With comprehensive, equitable and 
continuous care, the FHS strengthens itself as a gateway to the Unified Health 
System (SUS), seeking to promote the quality of life of the population and intervene 
in the factors that put health at risk through adscription and territorialization This 
intervention project aimed to: demonstrate to the Community Health Agents (CHA) 
the importance of collecting data in a reliable and organized way and to train them for 
such an exercise. The data collection performed by the CHA Agents allows the 
analysis , interpretation, identification of problems, needs, resources and formation of 
risk groups. Based on this information collected and analyzed, the planning and 
scheduling of actions took place. This work is justified by the demonstration of the 
importance of the performance of the CHA. in the collection of data for the 
elaboration of proposals and public policies, aiming at the prevention and health 
promotion of the local community. The Primary Care Information System (SIAB) and 
data collection forms from the Health Unit were used to collect pertinent information. 
ACS meetings and planning for Permanent Health Education were held. From the 
above, it is noted the relevance of the performance of the ACS in the collection of 
general data of the population and it is understood that it is necessary to complete 
this project to improve interventions in society. 
 
Descriptors: Family Health Strategy. Primary Health Care.Community Health Agent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Tiros é uma cidade com 6.480 habitantes, localizada no estado de Minas Gerais, 

região do Alto Paranaíba e distante 350 km da capital do estado. Faz parte da 

microrregião de Patos de Minas. A cidade se mantém em um padrão de crescimento 

e desenvolvimento constante, não acompanhando o crescimento econômico da 

região. Não houve aumento populacional devido ao grande êxodo da população em 

busca de estudo e trabalho. Não há instituições para graduação de ensino 

superior.Há uma grande indústria multinacional (Tirolez), responsável pelos 

trabalhadores sazonais, como ocorre também na agricultura e na carvoeira. A 

agricultura da região se destaca com a produção de café, alho, feijão, cenoura e 

milho. A cidade recebe população advinda do nordeste do Brasil para trabalharem 

nas lavouras e carvoeiras, que permanecem por alguns meses e depois voltam para 

o seu estado de origem. A pecuária existe em menor escala. Devido à sua situação 

geográfica, não é rota para casos de tráfico de drogas, roubos, violência. Existe 

apenas uma via de acesso asfaltada, sendo a outra via de estrada de terra. A 

atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais que 

vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de décadas. 

 

A cidade possui uma tradição forte na religião, principalmente a católica. Há diversas 

comemorações no decorrer do ano em homenagem aos santos. Também há duas 

festas comuns na cidade que movem a economia local: a Festa do Peão e a do 

‘Tirenses ausentes’, esta reúne todas as pessoas nascidas em Tiros, ou que já 

moraram, para um grande reencontro na praça principal. Na área da saúde, há três 

Unidades de Atenção Primária, sendo todas participantes do programa Mais 

Médicos. Uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) está sem médico atualmente, 

o que sobrecarrega as demais. Existem problemas estruturais nas UBS. Todas as 

três unidades fazem atendimento rural e possuem equipe formada por médico, 

enfermeiro, técnico em enfermagem, recepcionista, seis agentes comunitários, um 

agente para endemias, dentista, auxiliar de dentista, psicólogo e fisioterapeuta. Há 

um hospital na cidade, com somente um médico plantonista. Por ser um município 

com poucos recursos e somente quatro médicos especialistas (pediatra, ortopedista, 
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ginecologista, cirurgião geral), os pacientes graves são referenciados para as 

cidades próximas (IBGE, 2019). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Financiamento da saúde 

• Transferências: 2.121.530,00 

• Recursos próprios: -- 

• Gasto per capita/ano: 7.108.361,35 ano de 2018 

Fonte: SIOPS 2018 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS, 2019), as redes de serviços que 

possuímos são: 

• Atenção Primária 

• Atenção Especializada 

• Atenção de Urgência e Emergência 

• Atenção hospitalar 

• Apoio diagnóstico: com exames e apoio da “Telemedicina” 

• Assistência farmacêutica 

• Vigilância da saúde 

• Relação dos pontos de atenção: 

• Relação com outros municípios: possui apoio da cidade vizinha, São Gotardo, 

para casos de urgência e emergência, bem como o Hospital Regional Antônio Dias 

em Patos de Minas, este sendo a nossa referência.  

• Consórcio de Saúde: consórcio intermunicipal 

• Modelo de atenção: em transição do modelo da atenção a condições agudas 

para a crônica.  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Cabeceira é uma comunidade com aproximadamente 2000 habitantes, localizada na 

periferia de Tiros, formada pela população ribeirinha. Hoje, a população empregada 

vive basicamente do trabalho nas plantações e trabalhos informais, como pedreiro, 

carpinteiro, mecânico e diaristas. É grande o número de desempregados e 
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subempregados. A estrutura de saneamento básico na comunidade é eficaz: a 

coleta de lixo é feita todos os dias, há saneamento básico, água tratada, luz e 

moradia para a maioria da população e de boa qualidade, o que não ocorre com 

algumas comunidades da zona rural.  

 

O analfabetismo é elevado entre os mais idosos, pois enfrentavam dificuldades 

financeiras na época e tinham que auxiliar nas despesas da casa. Atualmente, com 

o apoio da assistência social e da direção escolar para fiscalização da freqüência e 

regularidade das crianças nas escolas, esses dados tendem a reduzir. Por ser uma 

cidade pequena, não há tantas iniciativas de trabalho na comunidade por parte de 

Organizações Não Governamentais (ONGs); a Igreja faz alguns eventos para 

arrecadação de alimentos e vestuários, além de grupos isolados que auxiliam com 

doações destinadas aos indivíduos mais carentes. A população conserva hábitos e 

costumes próprios e gosta de comemorar as festas religiosas, em particular as 

festas juninas. Na UBS da comunidade há uma Equipe de Saúde da Família (ESF), 

composta por médico, enfermeira, técnico em enfermagem, seis ACS, psicólogo, 

fisioterapeuta e uma Equipe de Saúde Bucal, eficaz para a população (FERREIRA, 

1959). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Donizetti de Lima 

 

A Unidade de Saúde da Família Donizetti de Lima, que abriga a Equipe Cabeceira, 

foi inaugurada há cerca de dois anos e está situada na rua principal do bairro que 

faz a ligação com o centro da cidade. Foi construída aos moldes das unidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive é a única UBS da cidade que não está em 

casa alugada. O espaço físico é adequado, no entanto, há problemas estruturais que 

estão sendo corrigidos.  

 

A população atendida abrange em torno de 2.000 pessoas, incluindo as 

comunidades das zonas rurais: Espinha, Rancharia, Água Limpa, Assentamento, 

Carvoeira. A área destinada à recepção se encontra, no momento, inadequada ao 

uso devido à queda do teto.Nos dias de temperatura elevada, os pacientes sofrem 

pelo calor, mas não há insatisfação por parte disso. A demanda é bem distribuída e 

o espaço de espera dos pacientes é adequado. Existe sala de reunião, no entanto, 
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está sendo utilizada pela equipe da fisioterapia nas terças e quintas. Nos demais 

dias está disponível para as reuniões com a comunidade. A população tem muito 

apreço pela UBS, pois antes eram atendidos na unidade central, localizada fora da 

área da comunidade. Sofriam com a dificuldade na marcação das consultas devido à 

grande demanda. A UBS, atualmente, está equipada, mas não com todos os 

instrumentos preconizados pelo SUS. Também faltam curativos e medicações. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Cabeceira, da Unidade Básica de Saúde Donizetti 

de Lima 

 

A Equipe é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 

Um enfermeiro chefe. 

Um médico.  

Um técnico de enfermagem. 

Um ACS da microárea 4, que possui 302 famílias cadastradas. 

Um ACS da microárea 6, que possui 194 famílias cadastradas. 

Um ACS da microárea 11, que possui 71 famílias cadastradas. 

Um ACS da microárea 12, que possui 65 famílias cadastradas. 

Um ACS da microárea 14, que possui 57 famílias cadastradas. 

Um ACS da microárea 17, que possui 47 famílias cadastradas. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Donizetti de Lima 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07 horas às 17 horas e, para tanto, é necessário 

o apoio dos agentes comunitários que se revezam durante o almoço enquanto a 

recepcionista não está. A enfermeira e a técnica de enfermagem também se 

revezam durante o almoço para a unidade não ficar sem responsável. Não há 

intrigas ou problemas correlacionados ao funcionamento da UBS. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Cabeceira 

 

O tempo da Equipe Cabeceira está ocupado quase que exclusivamente com 

atendimento de consulta agendada, deixando disponível vagas para a demanda 

espontânea. Saúde bucal, pré-natal, puericultura, rastreio de câncer de mama e colo 
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uterino, atendimento a hipertensos e diabéticos, entre outras comorbidades, são 

atendidas e solucionadas na própria UBS.  

 

A equipe já tentou desenvolver outras ações de saúde, como, por exemplo, grupos 

de hipertensos e diabéticos, que com o tempo se mostraram pouco eficazes. 

Condicionou a renovação das receitas à participação nas reuniões, o que provocou 

questionamentos por parte da população e não alterou quantitativa e 

qualitativamente a participação nas reuniões. Já o grupo de tabagistas, há uma 

grande aceitação por parte da comunidade e a participação está se mostrando 

eficaz no objetivo em cessar o vício. 

 

1.8 Estimativas rápidas: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

• Questões políticas que interferem no funcionamento da saúde, 

empregabilidade e repasse de recursos financeiros. 

• Infraestrutura da UBS Donizetti de Lima precária: falta de estrutura, risco de 

acidentes com os profissionais e pacientes, falta de medicamentos, falta de 

material para curativo, falta de aparelhagem específica. 

• Áreas rurais com falta de infraestrutura básica para garantir saúde aos 

moradores. 

• Atenção especializada: dificuldade na marcação de consulta, bem como 

acompanhamento do paciente após seu retorno devido à falta de contra 

referência. 

• Atenção hospitalar: somente um médico plantonista. Não há diversas 

medicações. Leitos precários.  

• Cadastro e busca ativa de pacientes para notificação das doenças 

prevalentes por idade incompleta. 

 

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

(segundo passo) 
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Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Cabeceira, Unidade 

Básica de Saúde Donizetti de Lima, município de Tiros, estado de Minas Gerais 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Questões 

políticas 

Alta 07 Parcial 5 

Infraestrutura de 

UBS 

Alta 08 Total 2 

Cadastro e busca 

ativa 

Alta  09 Parcial 3 

Atenção 

especializada 

Média  03 Parcial  4 

Atenção 

hospitalar 

 Baixa  02 Fora  6 

Áreas rurais 

precárias 

Baixa 01 Total  1 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Este trabalho justifica-se na demonstração da importância da atuação das Agentes 

Comunitárias de Saúde na coleta de dados, fundamentais para elaboração de 

propostas e políticas públicas, visando à progressão na prevenção e promoção de 

saúde da comunidade local. 

 

Acredita-se que os dados coletados será uma ferramenta para subsidiar o 

diagnóstico situacional, identificando necessidades de saúde da comunidade o que 

contribuirá para os processos assistenciais, educação permanente, pesquisa e 

gestão da equipe de Saúde Cabeceira, Unidade Básica de Saúde Donizetti de Lima, 

município de Tiros, estado de Minas Gerais. 

 

Este estudo contribuirá ainda para a valorização da informação coletada a partir da 

capacitação da equipe, para o planejamento de ações e para atendimento integral 

subsidiado na equidade e na integralidade da atenção à saúde. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

• Demonstrar aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) a importância sobre a 
coleta de dados de forma fidedigna e organizada, capacitando-os para tal 
exercício.  

 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Retratar a relevância da coleta de dados para elaboração de políticas públicas 
mais eficazes e redução de complicações que necessitem de reabilitação.  

 

• Instituir a educação permanente com ênfase na atuação das ACS. 
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4 METODOLOGIA 
 

Foi realizado um projeto de intervenção cuja forma de trabalho permite a 

organização de operações intersetoriais de promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e atenção à saúde, permitindo a gestores, profissionais e usuários do 

SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), 

desvelando as desigualdades sociais e visando a elaboração de políticas públicas 

eficazes.Para isso, é necessário que o trabalho seja realizado em equipe, de forma 

que os saberes se somem e possam se concretizar em cuidados efetivos dirigidos a 

populações do território definido. 

 

 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tem grande relevância na 

atuação da Equipe de Saúde da Família (eSF), pois são responsáveis pelo 

preenchimento de instrumentos de diagnóstico demográfico e sociocultural. 

 

 A coleta de dados feita pelos ACS permite a análise, interpretação, identificação dos 

problemas, necessidades, recursos e formação dos grupos de risco. Com base 

nessas informações coletadas e analisadas, foi elaborado o planejamento e 

programação das ações. 

 

Os dados foram identificados por meio de pesquisa no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) e fichas de coleta de dados utilizados na UBS Donizzeti de 

Lima. 

 

Foi disponibilizado pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais um 

curso de especialização para todos os ACS tendo como objetivo a capacitação 

desses profissionais, demonstrando seus deveres e obrigações, além de relatar 

sobre a importância do seu desempenho para coleta de dados eficiente e de forma 

fidedigna da população, com o intuito de auxiliar na elaboração de políticas públicas 

relevantes. 
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Para a realização do plano de intervenção foram realizados os seguintes passos: 
 
Diagnóstico situacional por meio do método da estimativa para identificar os 

principais problemas existentes no território da unidade e a seguir foi feita a 

priorização tendo como referencial a capacidade da equipe para enfrentar o 

problema. 

O plano de intervenção foi elaborado seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional, conforme orientado por (FARIA; CAMPOS; SANTOS 2018). 

Para redação do texto, foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT)  

 

Para o embasamento teórico, necessário à realização da intervenção foi feita uma 

pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

utilizando sites de busca, como: Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de 

Dados de Enfermagem (BDENF), edições do Ministério da Saúde, entre outros.  

 

A busca dos artigos para revisão bibliográfica ocorreu por meios de pesquisa nos 

Descritores de Ciências da Saúde (DECS) a saber: Estratégia Saúde da Família. 

Atenção Primária de Saúde. Agente Comunitário de Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 
5.1 Criação e implantação dos ACS 
 

 

A criação do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) ocorreu na 

década de 90 pelo Ministério da Saúde, quando se iniciou o processo de 

consolidação da descentralização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Suas atividades, entretanto, somente iniciaram em 2002 pela implantação da Lei 

10.507 (BRASIL, 2009). 

 

De acordo com essa lei, os agentes são responsáveis pelas atividades de prevenção 

de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob supervisão do gestor local (BRASIL, 1999). 

 

Para exercício do ofício, o indivíduo deverá preencher requisitos como residir na 

área da comunidade em que atuar, ter concluído com aproveitamento o curso de 

qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde e ter 

concluído o ensino fundamental (BRASIL, 1999). 

 

Anteriormente ao programa, já atuavam profissionais com ofícios similares aos dos 

agentes atualmente. No fim da década de 1970, em áreas específicas do Brasil, 

como o nordeste, foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS). Na época, a iniciativa visava buscar alternativas para 

melhorar as condições de saúde das comunidades com o auxílio de moradores 

locais (BRASIL, 2009). 

 

Mesmo antes à instalação do Piass, o primeiro contato com uma profissão parecida 

com a dos ACS no Brasil foi das visitadoras sanitárias, ligadas ao Serviço Especial 

de Saúde Púbica (SESP), criado em 1942. A função dessas visitadoras era 

justamente aos que ACS realizam atualmente: visitas domiciliares, atividades de 
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promoção à saúde, prevenção de doenças, monitoramento e acompanhamento de 

grupos de risco (MATHIAS, 2008). 

 

Essas atividades foram sendo ampliadas para outras regiões até que foi criada a 

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, responsável pelas ações preventivas de 

assistência curativa e de saneamento básico (FUNASA, 2017). 

 

5.2 O papel dos ACS e sua relevância para a equipe e a comunidade 
 
 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) exercem papel muito importante no 

acolhimento da população adscrita. Por serem moradores da região, conhecem a 

cultura local, as relações interpessoais, as necessidades da comunidade, as 

famílias, os tipos de ofício vigente, se tornando o elo da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) com a comunidade (BRASIL, 2009). 

 

Seu vínculo permite que a Equipe de Saúde da Família (ESF) proporcione um 

melhor atendimento individual e coletivo, atendendo o paciente como um ser 

completo, que sofre interferência do meio inserido, se preocupando com o 

biopsicossocial e não somente em cura de doenças (BRASIL, 2009). 

 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as atribuições dos ACS englobam: 

“... desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e 

a população adscrita à UBS, considerando as características e as 

finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 

ou coletividade; trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 

definida, a micro área; estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a 

prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 

cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 

cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de 

saúde disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de 

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

visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 

domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente 

a respeito daquelas em situação de risco- acompanhar, por meio de visita 

domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de 
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acordo com as necessidades definidas pela equipe; cumprir com as 

atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao 

controle da malária e da dengue.” (BRASIL, 1999, p.). 

 

5.3 Educação Permanente em Saúde aos ACS 
 
Devido a relevância da sua atuação na comunidade para a adequada ação das ESF, 

torna-se necessário a preparação e a atualização desses profissionais em busca de 

melhores resultados na saúde pública. Com isso, a obrigatoriedade do curso 

preparatório para exercer o ofício, bem como sua atualização, é necessária visando 

um bom desempenho desses profissionais (MINAS GERAIS, 2017). 

 

No entanto, nos últimos anos não foram disponibilizados cursos de especialização 

como pré-requisito para o preenchimento das vagas, bem como cursos de 

atualização. E devido ao incremento de ferramentas novas de trabalho, como eSUS, 

e novas formas de cadastramento, além das diversas demandas populacionais 

atualmente, a instrução desses profissionais tornou-se necessário (MINAS GERAIS, 

2017). 

 

Preocupados com essa situação, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, 

disponibilizou um curso de qualificação dos ACS em 2019, que teve início em julho e 

término em novembro do mesmo ano. ((MINAS GERAIS, 2017) 

 

O curso teve como base a capacitação desses profissionais para sua melhor 

atuação e foi ministrado pela enfermeira chefe da UBS Donizetti de Lima. A mesma, 

também necessitou de curso profissionalizante antes de ministrar as aulas aos ACS. 

As aulas foram divididas em seis módulos, os quais englobavam as diretrizes do 

SUS; a função dos ACS; preenchimento de fichas de cadastramento individual e 

coletivo; vigilância em saúde; saúde da criança, adolescente, mulher, homem, idoso; 

orientação no aleitamento; saúde do trabalhador em zona urbana e zona rural; 

saúde mental; saúde bucal; e doenças com grande relevância à saúde pública, 

como infecções sexualmente transmissíveis (IST), hipertensão, entre outras (MINAS 

GERAIS, 2018) 
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Foram organizadas em aulas didáticas, dinâmicas em grupo, atividades em livro 

texto e entrevistas com os próprios alunos, no intuito de fixar o conhecimento, treiná-

los e aprimorar suas capacidades (MINAS GERAIS, 2018). 

 

O cadastramento da população é feito de duas formas principais: as fichas 

individuais, responsáveis pela identificação do paciente, informações sócio-

demográficas e sua situação de saúde; e o cadastramento domiciliar e territorial, 

utilizada para registro da situação de moradia, saneamento básico, abastecimento 

de água e destino do lixo (MINAS GERAIS, 2018). 

 

A educação permanente se caracteriza por mecanismos que possibilitam a reflexão 

do trabalho e compreensão das necessidades para formulação de condutas mais 

eficazes. Baseia-se em um ‘ensino-aprendizagem’ embasado na produção de 

conhecimentos que respondam a perguntas que pertencem às experiências e 

vivências de quem aprende e que gerem novas perguntas sobre o ser e o atuar. 

Com isso, é possível a transformação das práticas de serviço individual e coletivo. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 

Mensalmente, são realizadas reuniões para discussão de casos clínicos com todos 

os participantes da eSF Cabeceira para a realização da educação permanente.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Cadastro e busca ativa” para o qual 

se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de 

seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da 

população e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco por meio da 

adscrição e territorialização da comunidade. Essa forma de trabalho permite a 

organização de operações intersetoriais de promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e atenção à saúde, permitindo a gestores, profissionais e usuários do 

SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), 

visando à elaboração de políticas públicas eficazes. Para isso, é necessário que o 

trabalho seja realizado em equipe.  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) tem grande relevância na 

atuação da Equipe de Saúde da Família (eSF), pois são responsáveis pelo 

preenchimento de instrumentos de diagnóstico demográfico e sociocultural. A coleta 

de dados feita por eles permite a análise, interpretação, identificação dos problemas, 

necessidades, recursos e formação dos grupos de risco. Com base nessas 

informações coletadas e analisadas, há a elaboração e programação das ações para 

a comunidade. 

Atualmente, há um déficit dos dados cadastrados, bem como a não 

complementaridade de informações. Foi verificada a carência de dados sobre o 

número de hipertensos e diabéticos por faixa etária, número de usuários de drogas, 

de vacinados, de usuário de álcool e tabaco, de óbitos por causa, número de 

gestantes, entre outros parâmetros, o que prejudica a formulação de ações mais 

eficazes à população, com o intuito de evitar doenças graves que necessitam de 

reabilitação. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
Em análise dos dados sobre doenças crônicas, número de gestantes e 

comorbidades prevalentes em cada faixa etária para elaboração de intervenções 

específicas foi observado que as informações estavam incompletas. Com isso, 

realizou-se a verificação de outros dados como população vacinal, uso de drogas 

ilícitas, uso de álcool e tabaco, óbitos por causa, e percebe-se a parcialidade do 

preenchimento das fichas locais e do SIAB.   

6.3Seleções dos nós críticos (quinto passo) 
 
Percebe-se que a origem do problema está no não treinamento dos Agentes 

Comunitários de Saúde, os quais não possuem conhecimento sobre como realizar, 

de forma organizada e compreensível, a coleta de dados, o que gera uma 

inconsistência das informações locais e prejudica a elaboração de políticas públicas 

eficazes. 

6.4 Desenho das operações sobre o nó crítico (sexto passo) 
 
Foi realizado o desenho das operações considerando os seguintes objetivos: 

descrever as operações para enfrentamento das causas selecionadas com os nós 

críticos, identificar os resultados e os produtos esperados, ademais de identificar os 

recursos necessários para a concretização das operações (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS 2018). 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Cadastro 

e busca ativa”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Cabeceira, do município Tiros, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 Cadastro e busca ativa 

Operação Participação do curso de especialização 

Projeto Reconhecimento da importância da coleta de dados 

Resultados 

esperados 

Contribuição eficiente dos ACS  

Produtos 

esperados 

Elaboração de intervenções mais eficazes à população adscrita 

Recursos 

necessários 

Estrutural: profissional capacitado a ensinar o grupo operativo 

Financeiro: impressão de material didático 

Político: apoio para realização das reuniões  

Recursos críticos 

 

Financeiro 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Estabelecer a Educação Permanente em Saúde aos ACS 

Prazo Seis meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 

Enfermeira chefe 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento e avaliação serão de responsabilidade da enfermeira chefe 
que irá presidir as reuniões. Caso seja necessário, será incorporado mais seis 
meses de Educação Permanente em Saúde 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Infra 

estrutura da UBS ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Cabeceira, do município Tiros, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico2 Infraestrutura da UBS 

Operação Informar os órgãos responsáveis para reconstrução da UBS 

Projeto Reconstrução da UBS 

Resultados 

esperados 

Retorno da Equipe de Saúde da Família da Cabeceira para a Unidade de 

origem que está inserida dentro da comunidade 

Produtos 

esperados 

Reformar toda a parte estrutural da UBS como telhado, forro e paredes para 

melhor sustentação e evitar acidentes com os profissionais de saúde e os 

pacientes 

Recursos 

necessários 

Estrutural: profissional capacitado para reforma 

Financeiro: compra do material de construção 

Político:liberação da verba e licitação de empresas 

Recursos críticos Político 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Inexistente 

Prazo Um ano 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 

Secretaria de Saúde Municipal  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Secretaria de Saúde Municipal e empresa contratada por licitação 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Áreas 

rurais precárias”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Cabeceira, do município Tiros, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico3 Áreas rurais precárias 

Operação Informar os órgãos responsáveis para regularização 

Projeto Aumento da qualidade de vida na zona rural 

Resultados 

esperados 

Redução de doenças, principalmente na população infantil, melhora da 

qualidade de vida da população 

Produtos 

esperados 

Construção da rede de esgoto e tratamento de água 

Recursos 

necessários 

Estrutural: profissional capacitado para reforma 

Financeiro: compra do material de construção 

Político: liberação da verba e licitação de empresas 

Recursos críticos Político.Financeiro 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Inexistente 

Prazo Indeterminado 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 

Prefeitura 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Prefeitura e empresa contratada por licitação 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nota-se a relevância da coleta de dados gerais da população e entende-se que se 

faz necessário a conclusão das fichas cadastrais para aprimoramento das 

intervenções na sociedade com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde.  

A concretização do curso de qualificação e a realização das reuniões mensais para a 

educação permanente dos ACS e toda a equipe de saúde, possibilitou a evolução da 

atuação da eSF Cabeceira no processo de melhorias das condições populacionais.  

Foram priorizados e discutidos temas relevantes à comunidade e demarcado a 

importância do preenchimento das fichas cadastrais para conhecimento dos 

principais problemas regionais passíveis de resolução, reduzindo assim, 

complicações e agravos na saúde individual.  
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