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RESUMO 
 
 

Este trabalho discorre sobre a organização na Unidade Básica de Saúde Pinheirinho 
no município de Alfenas-Minas Gerais. A partir da observação das dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais e estagiários inseridos na rotina de serviço do local, 
verificou-se a necessidade de propor um plano de organização da referida unidade. 
Este trabalho tem como objetivo elaborar um plano de ação para organizar o 
processo de trabalho na unidade básica de saúde. Para tanto, elencou-se as 
maiores dificuldades e problemas encontrados no estabelecimento, juntamente com 
as possíveis soluções. Para contribuir na elaboração do plano de ação foi feita uma 
pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde para levantar as evidências já 
existentes sobre o tema deste trabalho. O Plano de ação foi realizado seguindo os 
passos do planejamento estratégico situacional. Como produto final deste trabalho, 
espera-se que a unidade possa restabelecer sua organização básica, de modo que 
suas atividades diárias consigam ser realizadas efetivamente, que os usuários e a 
comunidade de maneira geral fiquem satisfeitos com o atendimento e que os 
profissionais consigam desempenhar seu trabalho na melhor maneira possível e 
com qualidade. 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Satisfação 
no trabalho. Qualidade da Assistência à Saúde 



 

  

ABSTRACT 
 

This paper discusses the organization at the Pinheirinho Basic Health Unit in the city 
of Alfenas-Minas Gerais. From the observation of the difficulties faced by the 
professionals and trainees inserted in the routine of service of the place, it was 
verified the necessity to propose a plan of organization of this unit. This paper aims to 
elaborate a plan of action to organize the work process in the basic health unit. In 
order to do so, we listened to the greatest difficulties and problems encountered in 
the establishment, together with the possible solutions. In order to contribute to the 
elaboration of the action plan a bibliographical research was done in the Virtual 
Health Library to raise the existing evidence on the theme of this work. The Action 
Plan was carried out following the steps of situational strategic planning. As a final 
product of this work, it is expected that the unit will be able to reestablish its basic 
organization so that its daily activities can be effectively carried out, that users and 
the community in general are satisfied with the attendance and that the professionals 
are able to perform your work in the best possible way and with quality 
 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Satisfaction at work. Quality 
of Health Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Alfenas é um município brasileiro localizado no sul do estado de Minas Gerais. Situa-

se na Mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas e na Microrregião homônima. É 

considerado o núcleo urbano de bastante importância na região sul-mineira 

tradicionalmente, agropastoril e grande centro produtor de café e educacional. Em 

2018 o município tem uma população estimada de 79.481 habitantes (IBGE, 2018). 

O município de Alfenas tem um destaque na região por ser um centro formador de 

recursos humanos sediando duas grandes instituições de ensino a Universidade de 

Alfenas (UNIFENAS) e Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Pinheirinho é uma comunidade com aproximadamente 3.735 habitantes, localizada 

na periferia de Alfenas. Tem estrutura de saneamento básico e coleta de lixo 

presente em 100% das casas na comunidade. Parte da comunidade vive em 

moradias bastante simples. Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido 

maior investimento público. No bairro há duas escolas, duas creches, uma rádio 

comunitária, duas igrejas católicas, oito igrejas evangélicas, uma associação dos 

moradores e uma praça grande com quadra de esportes.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

Na área de saúde, a cidade é sede da microrregião, sendo referência para consultas 

e exames de média e grande complexidade, atendimento de urgência e emergência 

e cuidado hospitalar. Conta com 13 equipes de Programa Saúde da Família (PSF) 

na zona urbana e uma equipe na zona rural. 

O município dispõe de dois hospitais que contemplam atendimentos para os 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): Hospital Alzira Velano e Santa Casa de 

Alfenas e um hospital privado, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), um 

Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), um Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e um ambulatório de especialidades.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_e_Sudoeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Alfenas
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Pinheirinho  

 

A Unidade de Saúde está situada na rua principal do bairro, João Januário 

Magalhães, nº 414. O local é antigo, mas razoavelmente bem conservado. Sua área 

física pode ser considerada inadequada à demanda e a população atendida, além 

do número de equipes e de estagiários das Faculdades locais que utilizam a mesma 

como campo de estágio. 

 

A área destinada à recepção é pequena e quando a demanda aumenta há um 

grande tumulto na recepção. Isso atrapalha o atendimento sendo motivo de 

insatisfação de usuários e dos profissionais de saúde. Não existe espaço nem 

cadeiras para todos e, muitas vezes os usuários tem que aguardar de pé. 

 

A Unidade é equipada apenas com medicações muito básicas. Não há nenhum tipo 

de material para urgências ou pequenos procedimentos cirúrgicos. Qualquer 

urgência ou procedimento precisam ser encaminhados ao hospital da cidade.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde Pinheirinho 

 

A equipe de saúde é formada pelos seguintes trabalhadores: três médicos, um 

técnico de enfermagem, uma técnica de farmácia, oito Agentes Comunitários de 

saúde, uma fisioterapeuta, uma cirurgiã dentista, uma técnica de saúde bucal e uma 

auxiliar de serviços gerais. No momento a equipe está sem o enfermeiro. 

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe  

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00hs as 17:00hs, de segunda a sexta, 

oferecendo atendimento médico, odontológico e fisioterápico. Os atendimentos de 

urgência e emergência são encaminhados para um dos hospitais locais e pacientes 

com necessidade de acompanhamento especializado são encaminhados para a 

rede de especialidades existentes na cidade. 
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1.7 O dia a dia da equipe  

 

O tempo da equipe da unidade tem estado ocupado quase que exclusivamente com 

as atividades de atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o 

atendimento de alguns programas, tais como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e ginecológico e atendimento a hipertensos e 

diabéticos, vacinação e visitas domiciliares. 

A unidade tem passado por muitos transtornos devido à rotatividade de funcionários, 

que começou a acontecer no último ano, devido demissões feitas pela prefeitura da 

cidade, o que tem dificultado o trabalho e sobrecarregando os funcionários. 

 

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

 

A unidade, como muitas outras, enfrentam alguns problemas, como muitos 

atendimentos de demanda espontânea, pacientes que tumultuam a recepção 

desejando renovação de receitas médicas sem querer passar por 

atendimento/acolhimento e a demora em marcação de algumas especialidades e de 

exames de alto custo. Falta de manutenção adequada nos computadores, falta de 

receituários de guias. No entanto, o maior problema enfrentado nos últimos meses 

tem sido a desorganização da mesma, devido a demissões de funcionários da 

unidade. 

 

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

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

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

Pinheirinho, município de Alfenas, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Desorganização 

da unidade 

Alta 9 Parcial 1 

Tumulto na 

recepção 

Alta 8 Total 2 

Demora exames 

complexos 

Média 7 Fora 3 
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Demora para 

marcação de 

consultas  com 

os especialistas 

Média 6 Fora 4 

 

Fonte: diagnóstico situacional 

*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 

 

O problema foi escolhido pela dificuldade que enfrentamos para organizar o 

processo de trabalho na unidade básica de saúde, pois dificilmente vamos conseguir 

focar em outras questões, uma vez que enquanto a unidade se mantiver desta forma 

os funcionários ficarão sobrecarregados e estressados. Outro problema é a situação 

da recepção que fica sempre lotada, pois não conseguimos dar seguimento 

adequado às demandas da população.  

 

A falta de organização do processo de trabalho na unidade inviabiliza a execução de 

projetos para a comunidade e toma o tempo dos funcionários de maneira 

inadequada. Exemplo que podemos destacar é dos agentes comunitários de saúde 

que têm sido desviados de suas funções se revezando na recepção ao invés de 

estarem cumprindo exclusivamente suas funções, ou seja, fazendo as visitas 

domiciliares às famílias residentes no território da unidade e por último, a ausência 

de enfermeira na unidade.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Elaborar um plano de ação para organizar o processo de trabalho na unidade básica 

de saúde de Pinheirinho. 

 

3.2 Específico 

 

Buscar com a administração central do município os recursos humanos para 

completar a equipe. 
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4 METODOLOGIA 

 

O plano de intervenção foi construído seguindo as seguintes etapas: 

 

 Realização do diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida onde 

foram identificados os problemas relevantes existentes no território na 

unidade básica de saúde e internamente na unidade. 

 

 Pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

por meio dos seguintes descritores: 

 
Estratégia saúde da família. 

Atenção Primária à Saúde. 

Recursos humanos 

Equipe de saúde 

 

Foram também pesquisadas publicações do Ministério da Saúde sobre o 

tema. 

 

O plano de intervenção foi elaborado segundo os passos do planejamento 

estratégico situacional conforme foi descrito por Faria, Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no 

País, de acordo com os fundamentos do Sistema Único de Saúde. É compreendida 

pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2017). 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) [...] tem como elementos 
centrais o trabalho com adscrição de clientela, o acolhimento como 
porta de entrada para as Unidades de Saúde da Família, a visita 
domiciliar, a integralidade das práticas e a equipe multiprofissional 
(ARAUJO; ROCHA, 2007, p. 456 apud BRASIL, 2001). 
 
 
O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos 
sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde-
doença. A ação interdisciplinar pressupõe a possibilidade da prática 
de um profissional se reconstruir na prática do outro, ambos sendo 
transformados para a intervenção na realidade em que estão 
inseridos (ARAUJO; ROCHA, 2007, p. 456). 
 

 

A equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) deve ser composta por, no 

mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de 

Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem podendo acrescentar a esta composição, como 

parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde 

bucal; e a esta composição deverão ser acrescidos, como parte da equipe 

multiprofissional: agente comunitário de saúde e/ou técnico de enfermagem 

totalizando a soma de cargas horárias de 80 (oitenta) até 240 (duzentas e quarenta) 

horas semanais (BRASIL, 2016). 
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Uma das maiores dificuldades na implementação da ESF diz respeito 
à carência de profissionais para atender a esta realidade. Faz-se 
necessário, portanto, o desenvolvimento de um processo de 
formação e capacitação permanente de todos os profissionais 
envolvidos (ARAUJO; ROCHA, 2007, p, 456). 

 
 

[...] de modo geral, o trabalho em equipe no PSF é representado 
como uma convivência compartilhada no mesmo espaço físico, numa 
abordagem multiprofissional, sem que seja evidenciada a 
interdisciplinaridade. O desafio que se apresenta para os 
profissionais reside em romper o paradigma tradicional da saúde, 
calcado, entre outros aspectos, na fragmentação do conhecimento 
(LEITE; VELOSO, 2008, p. 375). 
 
 

Como o problema central da unidade passa pela ausência de um(a) enfermeiro(a) 

coordenador(a), é necessário avaliar de que modo a ausência deste(a) profissional 

pode impactar na USB.  

 

Entende-se que o processo de trabalho do enfermeiro compõe-se de 
duas dimensões: o processo de trabalho assistencial e o processo de 
trabalho gerencial. No primeiro, o enfermeiro toma como objeto de 
intervenção as necessidades de cuidado e tem por finalidade a 
atenção integral de enfermagem; no segundo, intrínseco ao primeiro, 
o enfermeiro toma como objeto a organização do trabalho e os 
recursos humanos em enfermagem, com a finalidade de criar e 
implementar condições adequadas de cuidado dos usuários e de 
desempenho para os trabalhadores (JONAS; RODRIGUES; RESCK, 

2011, p. 31). 
 
O processo de trabalho das ESF é caracterizado, dentre outros 
fatores, pelo trabalho interdisciplinar e em equipe, pela valorização 
dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem 
integral e resolutiva, e pelo acompanhamento e avaliação sistemática 
das ações implementadas, visando a readequação do processo de 
trabalho (PAVONI; MEDEIROS, 2009, p. 266). 

 
O trabalho em equipe multiprofissional é considerado um importante 
pressuposto para a reorganização do processo de trabalho no âmbito 
do Programa de Saúde da Família, visando uma abordagem mais 
integral e resolutiva. Isto pressupõe mudanças na organização do 
trabalho e nos padrões de atuação individual e coletiva, favorecendo 
uma maior integração entre os profissionais e as ações que 
desenvolvem (SILVA; TRADE, 2005, p. 25). 
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5.2 Atenção Primária à Saúde 

 

Os cuidados primários de saúde são essenciais de saúde e devem ser baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, para um alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante uma participação plena e a um custo que a comunidade e o país possam 

suportar em cada fase de seu desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 1978). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado Organização da Unidade de Saúde 

Pinheirinho 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 (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Dentre os problemas da unidade o mais crítico é a falta de organização da mesma. 

Nos últimos meses houve demissão de funcionários, dentre os quais a enfermeira 

coordenadora, trazendo transtornos na organização da unidade de saúde. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Trabalhadores foram contratados através de contrato há mais de 7 anos 

 

 

Foi realizado posteriormente concurso público na cidade 

 

 

Após ação do Ministério Público foi dado ordem para demitir os funcionários 

contratados e chamarem os concursados 

 

 

Prioridade nas demissões teve causa política 

 

 

Ausência de enfermeira chefe por quase 3 meses sem convocação de enfermeira 

concursada 

 

 

Realocação de uma enfermeira temporária para PMAQ por algumas semanas 
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Chegada de nova enfermeira, mas que foi transferida para outra unidade  

 

 

Transferência da recepcionista da unidade para outro setor da prefeitura 

 

 

Nova enfermeira assume unidade, ainda sem recepcionista na unidade 

 

 

Novamente sem enfermeira, pois a mesma foi transferida da unidade por motivos 

políticos. 

 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

 Demissão de enfermeira coordenadora 

 Transferência da recepcionista para outro setor da prefeitura 

 

6.4 Desenho das operações 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema “Organização 

da unidade de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família, do município de Alfenas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico Rotação de enfermeira/ ausência de recepcionista 

 

Operação (operações) 

Solicitar ao órgão gestor a contratação dos profissionais citados. 

Manter uma enfermeira coordenadora 

Projeto “Fica Funcionário” 

Resultados 

esperados 

Fixação de enfermeira e de recepcionista com perfil 

 Melhoria do atendimento à população com a contratação dos 

profissionais. 

Produtos esperados Reunião com administradores municipais 

Recursos 

necessários 

Estrutural: redistribuição/ampliação de quantidade de salas 

Cognitivo: orientação para funcionários e usuário da unidade 

Financeiro: recursos em dinheiro para pagamento de funcionários 

Político: ajuda por parte da prefeitura para realizar as melhorias 

necessárias já citadas anteriormente 

Recursos críticos Político: ter apoio da prefeitura 

Financeiro: para contratação de funcionários e melhoria de salas 

Controle dos 

recursos críticos 

Prefeito/ secretário de saúde/ coordenador atenção primária; 

motivação indiferente. 

Ações estratégicas Reunião com órgão responsável 

 Mobilização da comunidade junto à prefeitura para manutenção 

de uma enfermeira na unidade. 

Prazo Três meses 

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Agente comunitária de saúde mais antiga da unidade 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Através de reuniões e questionário de avaliação para equipe e 

usuários da unidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a avaliação das dificuldades da unidade, chegou-se à conclusão de que o 

problema prioritário se referia a desorganização da mesma, nos últimos meses. 

Embora o PSF Pinheirinho também enfrente outros problemas, como a maior parte 

das Unidades Básicas de Saúde do país, o fato de a organização básica do mesmo 

ter estado comprometida, passou a piorar ainda mais os outros problemas cotidianos 

já enfrentados.  

 

A ausência da enfermeira por muito tempo fez com que, o acolhimento dos 

pacientes afetasse os programas da unidade. No momento a ausência de 

recepcionista tem acarretado demora e desorganização na marcação de consultas e 

exames, além do comprometimento dos grupos operativos, uma vez que, os agentes 

comunitários de saúde também passaram a ficar sobrecarregados tendo que 

trabalhar na recepção. 

 

Como proposta para restabelecer a ordem na unidade, foi proposta a efetivação de 

uma enfermeira coordenadora, a contração de uma nova recepcionista com perfil 

para o cargo. 

 

A viabilidade da execução destas propostas passa apenas pela boa vontade da 

prefeitura e pela liberação de recursos, uma vez que houve concurso público para 

preenchimento das vagas na cidade e que depende exclusivamente de convocação 

dos aprovados.  

 

Desta forma, podemos concluir que quando todos os cargos fundamentais para o 

funcionamento da equipe de saúde Pinheirinho estivessem devidamente 

preenchidos com seus funcionários devidamente capacitados e treinados, toda a 

unidade fluirá de maneira adequada, podendo, portanto, ser oferecido um serviço de 

qualidade para a comunidade e possibilitando um atendimento organizado e 

produtivo para os usuários.  
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