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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo elaborar um plano de intervenção para melhoria
estrutural das condições de trabalho da Estratégia de Saúde da Família Santa Rita
IV do município de Governador Valadares em Minas Gerais. Foi realizada uma
descrição geral do município, do sistema de saúde municipal, da Unidade básica de
saúde e da Estratégia de Saúde da Família Santa Rita IV assim como alguns
aspectos da comunidade adscrita. Em seguida foi elaborada uma breve revisão
bibliográfica e um plano de intervenção para melhoria estrutural das condições de
trabalho da Estratégia de Saúde da Família Santa Rita IV. Foi utilizado o
Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas
observados, definição do problema e elaboração do plano de ação. Espera-se que
essa iniciativa possibilite maior implicação da gestão nos problemas relacionados às
condições estruturais do trabalho na Estratégia de Saúde da Família e que posse
ainda mobilizar a comunidade para o exercício do controle social.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Estrutura
dos Serviços.

ABSTRACT
This work aimed to elaborate an intervention plan for structural improvement of the
working conditions of the Santa Rita IV Family Health Strategy of the city of
Governador Valadares in Minas Gerais. A general description was provided,
describing the city, the municipal health system, the Basic Health Unit and the Santa
Rita IV Family Health Strategy, as well as some aspects of the assigned community.
Then a brief bibliographic review and an intervention plan for structural improvement
of the working conditions of the Santa Rita IV Family Health Strategy were
elaborated. The Situational Strategic Planning was used for quick estimation of the
observed problems, definition of these problems and elaboration of the action plan. It
is hoped that this team initiative enables more awareness of health managements
about problems related to structural work conditions in the Family Health Strategy
and also can mobilize the community to practice the social control.
Keywords: Family health strategy. Primary health care. Hypertension. Structure of
Services.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho retrata a situação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rita IV,
situada no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A Estratégia abrange uma
área com 2912 pessoas cadastradas e apresenta uma população, majoritariamente,
de perfil com maior vulnerabilidade socioeconômica. Com base na situação da dada
unidade que apresentaremos ao longo do trabalho e na necessidade da população,
é mister que medidas sejam tomadas para mitigar os problemas.
1.1 Aspectos gerais do município
Governador Valadares é uma cidade com 278.685 pessoas (IBGE 2018), localizada
no leste de Minas gerais, no Vale do Rio Doce e apresenta uma densidade
demográfica de 112,58 hab/km2 (IBGE 2010). Do ponto de vista geográfico e
estratégico, a cidade é atravessada pelo Rio Doce e possui a estação ferroviária da
Estrada de Ferro Vitória-Diamantina (Vitória-Minas). A região era importante para
pesca, porém com o desastre da barragem de Mariano, a água do Rio Doce traz
desconfiança de contaminação para a população que evitam utilizar água filtrada, ou
não, de pias e torneiras para preparo de alimento e evitam ingerir peixes da região.
Além disso, recentemente, em Janeiro de 2020 uma enchente ocupou vários bairros
da cidade, alarmando aos profissionais de saúde sobre os riscos potências para a
saúde da população, como arboviroses, verminoses e demais doenças. A cidade
vive basicamente da Agricultura e Comércio, com poucas indústrias instaladas.
Assume a 14a posição no PIB bruto em Minas Gerais. Devido ao fato de ser uma
cidade de médio porte, a polarização política não é tão forte como nas cidades
pequenas, sendo que os cidadãos possuem autonomia no momento de voto. No
entanto, ainda é visto em bairros mais carentes, como o que eu trabalho, grande
influência de Vereadores, que sempre fazem propaganda política, incluindo nas
Unidades de Saúde.
No âmbito cultural, a cidade é conhecida pela montanha chamada Ibituruna, com
1123m de altitude, que é o principal atrativo turístico pelo voo-livre, além de se ter
uma visão panorâmica do local. A cidade é sede de sua microrregião, sendo
referência para as cidades vizinhas.
Em relação à Saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.32 para
1.000 nascidos vivos. A cidade conta com 197 serviços de saúde, no ranking como a
sexta com maior número em MG, sendo que tem 6 de urgência e emergência. A
cidade admite cerca de 40 profissionais do Mais Médico e os outros são contratados
da prefeitura. Devido à baixa remuneração das prefeituras, os médicos apresentam
grande rotatividade e os políticos interferem em relação aos contratos dos médicos,
enfermeiros e ACS.
1.2 O sistema municipal de saúde
O Sistema de Saúde de Governador Valadares/MG conta com os seguintes Pontos
de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico:
Atenção Primária:
• Unidades de Saúde da Família (ESF): total de 62 equipes
• Unidades Básicas de Saúde (UBS): total de 9 unidades.
Atenção Especializada:
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•
•
•
•

Policlínica – Centro com diversas especialidades médicas de caráter
ambulatorial
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
CEAE – Centro Estadual de Atendimento Especializado – com foco na saúde
reprodutiva da mulher e gestação de alto risco
CREDEN-PES Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas
Especiais – tratamento de doenças como Tuberculose, Hanseníase e
Leptospirose.

Especializado em Reabilitação Tipo ll
• CAPS - Centro de Atenção Psicossocial – comporta 3 CAPS: Infanto Juvenil,
adulto e álcool e drogas.
Nessas Unidades de Saúde são realizados atendimentos especializados de saúde
que são encaminhados pelo profissional da Unidade Básica de saúde/ESF.
Atenção de Urgência e Emergência Pública
• Hospital Municipal - centro
• UPA – Unidade de Pronto atendimento – Vila Isa
• Hospital Bom Samaritano – Vila Isa
Atenção Hospitalar Particular
• Hospital São Vicente
• Hospital São Lucas
• Hospital Nossa Senhora das Graças
•
Apoio Diagnóstico:
• Laboratório Farreras Valenti – no momento é o laboratório licenciado para
analisar as amostras da prefeitura
• Serviço Municipal de Radiologia
•
Assistência Farmacêutica:
• Farmácias nas próprias unidades de saúde
Financiamento de Saúde:
• Programa Previne Brasil – diante do novo programa o modelo de
financiamento da saúde mudou e as cidades recebem por habitantes
cadastradas nas ESF. Na situação de Governador Valadares, que possui uma
população de aproximadamente 293mil habitantes, cerca de 200 mil são
cadastrados, sobrando 93mil sem cadastro – sendo que 43 mil dos
cadastrados apresentam inconsistência nos dados. Diante do fato de que
antes o financiamento se da pelo total de habitantes da cidade, a verba para a
saúde caíram substancialmente até cadastrar a população. Após tal fato, de
acordo com as metas que a cidade cumprir, haverá bonificação e poderá
receber uma verba até maior.
1.3 Aspectos da comunidade
Santa Rita é o bairro mais populoso de Governador Valadares, contendo em média
30 mil habitantes e, também conta com um dos maiores índices de criminalidade da
cidade, 25%. Contém 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 03 ESF e uma no
estilo UBS em que atende a livre demanda. Não há serviços de Urgência e
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Emergência no bairro. A estrutura do saneamento básico deixa a desejar e por ser
perto do rio doce, o índice de casos de dengue e outras arboviroses é alto. O
asfaltamento também é precário em algumas regiões do bairro e o sistema de
escoamento de água pouco eficiente, sendo que, ao chover, as ruas ficam alagadas.
Devido a sua importância populacional o bairro é alvo de políticos para se promover,
fazendo constantemente pequenas reformas em vésperas de eleições. É grande o
tráfico de drogas e a violência no bairro. O bairro cresce cada vez mais, sendo que
possui um Banco da Caixa Econômica e tem previsão de abrir outros bancos e,
possivelmente, uma Unidade de Pronto Atendimento no bairro, garantindo maior
assistência a população já que os serviços de UPA e Regional são longe para a
população.
Acerca dos aspectos demográfico e epidemiológicos, como vemos nas tabelas 1 e 2,
que tiveram suas informações extraídas do ANEXO A, pode-se dizer que, em
relação aos aspectos demográficos, tem-se que a população cadastrada de 2912
está longe do ideal de 4000 pessoas por área em região urbana. Este fato
compromete os dados de análise da unidade e se deve muitas vezes a dificuldade
de se cadastrar as famílias, seja por ser área de periculosidade, seja pela situação
de se ter vários prédios na área em que é difícil entrar em contato com os
moradores. Também alguns moradores negam ser cadastrados por usufruírem de
planos particulares e outros não se encontram em casa no momento da visita da
ACS. O fato de a unidade funcionar em meio período também dificulta o
cadastramento, sem falar que muitas vezes no horário de visita das ACS, os
morados podem estar trabalho e não se encontram em casa. Sobre a distribuição
demográfica, percebe-se que a maioria dos cadastrados são mulheres (54,42%). A
quantidade crianças menor até 4 anos é praticamente igual entre homens e
mulheres, sendo inclusive um pouco maior para homens. Porém, á medida que se
envelhece a quantidade de mulher os supera, principalmente a partir dos 20 anos,
provavelmente pelo fato de homens terem mais mortes por causa violente e de
acidente do que mulheres.
Sobre os aspectos epidemiológicos, vale destacar que os aspectos mais prevalentes
são a hipertensão, diabetes e tabagismo na população que são fatores de risco
importantes para doenças cardiocasvulares. O problema de saúde mental tem
aumentado e pela nossa experiência clinica na área, percebe-se que está
subnotificada. Na realidade, tem um grande problema de subnotificação na nossa
área devido a problemas expostos adiante, o que dificulta analisar esses dados
corretamente.
Tabela 1 Aspectos Demográficos da comunidade adscrita à equipe de Santa Rita IV , Unidade
Básica de Saúde ESF Santa Rita IV, município de Governador Valadares, estado de Minas
Gerais
FAIXA
MASCULINO
FEMININO
TOTAL
ETÁRIA/ANO
<1

7

6

13

1-4

49

44

93

5-9

97

96

193

10-14

109

112

221

4

15-19

110

117

227

20-39

430

531

961

40-49

166

237

403

50-59

169

210

379

60 ou mais

193

236

429

TOTAL

1330

1589

2919

Fonte: Elaborado conforme cadastro da população da área de abrangência, registrados no
sistema eletrônico ESUS, NOV/2019 (ANEXO A).

Tabela 2 Aspectos Epidemiológicos da comunidade adscrita à equipe de ESF Santa Rita IV,

ESF Santa Rita IV I, município de Governador Valadares, estado

Unidade Básica de Saúde
de Minas Gerais
Condição de Saúde

Quantitativo

(nº)

avaliados em 11/19
Gestantes

23 (em 03/03)

Hipertensos

348

Diabéticos

109

Pessoas

com

respiratórias

doenças

(asma,

18

DPOC,

enfisema, outras)
Pessoas que tiveram AVC

4

Pessoas que tiveram infarto

2

Pessoas com doença cardíaca

14

Pessoas

9

com

doença

renal

(insuficiência renal, outros)
Pessoas com hanseníase

0

Pessoas com tuberculose

12

Pessoas com câncer

4

Pessoas com sofrimento mental

34

Acamados

2

Fumantes

100

Fonte: Elaborado conforme cadastro da população da área de abrangência, registrados no
sistema eletrônico ESUS, NOV/2019 (ANEXO A).
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1.4 A Unidade Básica de Saúde ESF Santa Rita IV
A unidade de Saúde Santa Rita IV foi inaugurada há 10 anos, sendo que se
localizava próxima à comunidade. Devido a um desabamento do local, a unidade
teve que ser transferida para a mesma unidade da ESF III. Logo, a ESF IV,
encontra-se longe da área da população, a qual necessita de ônibus ou uma
caminhada de 20 a 30mim para chegar à unidade. Como tem uma divisão entre as
unidades, a ESF IV trabalha pela manhã e a III pela tarde, situação provisória, até
alugar outra casa no bairro.
O local é uma casa antiga, alugada, pequena e com precárias instalações elétricas,
motivo pela qual não instalamos o ar condicionado, mesmo possuindo tal
equipamento. A saúde bucal atua em outra unidade, na ESF II, que fica mais longe
ainda da área de origem, dificultando atingir as metas do PMAQ. Além disso, é na
ESF II que fica a fámarcia do SUS, logo é mais um empecilho para aqueles como
idosos, gestantes e mães com criança no colo para o acesso da população aos
medicamentos. A ESF IV atende uma população de 2912 pessoas cadastradas
ativas, sendo que se estima uma média de 3500 a 4000 pessoas na área e essa
diferença se dá por dificuldades no cadastro. Agora com o novo programa Previne
Brasil, aqueles não cadastrados precisam ser alcançados.
A área da recepção é pequena e a demanda espontânea é grande, não obstante, a
demanda agendada também é grande. A casa é toda improvisada e na sala de
atendimento do médico não tem uma pia para higienização. Falta material como gel
para ultrassonografia no pré-natal, entre outros, em que os funcionários
providenciam do próprio bolso. Apesar disso, temos boa vontade de trabalhar e
conseguimos suprir a demanda da população.
A estratégia conta com 01 enfermeiro, 01 médico, 06 ACS (no momento estamos
com 02 ACS a menos), recepcionista, dentista e técnico de enfermagem. O NASF foi
implantado na unidade há pouco tempo e ainda está no processo de aliar-se a
equipe. O Conselho Local de Saúde é constituído por 04 membros (de 06 vagas),
sendo que são ativos e participativos na comunidade e interagem bem com equipe.
1.5 A Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV, da Unidade Básica de Saúde ESF
Santa Rita III e ESF Santa Rita IV
A equipe de Saúde da Família Santa Rita IV apresenta um grupo unido e
empenhado em ajudar no atendimento da população. A enfermeira que coordena é
muito organizada e se esforça para manter um clima de tranquilidade e harmonia no
local. Reuniões de equipe são feitas semanalmente, o que ajuda a manter a boa
relação entre os profissionais. Já a reuniões com os conselheiros e com o NASF são
mensais. A dos conselheiros se obtém informações da demanda da população,
enquanto a do NASF é feito o ‘’Matriciamento’’ em que são selecionados os
pacientes com fragilidade sócioeconômica ou de saúde para se programar um
trabalho multiprofissional.
O grande diferencial da unidade é o acolhimento em que todos que chegam têm sua
demanda respondida, nem que seja apenas uma orientação, princípio que atende a
acessibilidade do SUS. O processo de organização médica é que todas as consultas
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são agendadas na sexta para a próxima semana e a demanda espontânea do dia é
triada de preferência até ás 8h. Em relação aos atributos de qualidade do cuidado: a
equidade se vale na hora dos atendimentos em que é dada preferência ao paciente
mais necessitado; a eficiência do trabalho é um destaque já que aproveitamos ao
máximo os recursos que dispomos para atingir o objetivo para com a população; a
efetividade é relativamente comprometida porque temos metas muito altas para a
quantidade de recursos disponíveis; a eficácia acaba tendendo para piores
resultados pois o que otimizamos dos recursos disponíveis ainda não é suficiente
para alcançar todas as metas demandadas.
1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe
A unidade funciona de 7h ás 13h de segunda a sábado. Todos os profissionais
realizam visita domiciliares, sendo diárias para os agentes de saúde e uma vez na
semana para os demais. Temos uma recepcionista, só que todos fazem o
acolhimento na unidade. Estamos com dificuldade para contratação de ACS, um dos
fatores é o grau de periculosidade do bairro. A população solicita que a unidade
atenda em tempo integral, fato que deve ocorrer após mudança da UBS. A
população também queixa da dificuldade de acesso á unidade, como já foi
mencionado.
1.7 O dia a dia da equipe de Saúde da Família Santa Rita IV
A maior parte dos atendimentos é de demanda eletiva, sendo 10 agendados por dia,
e em média 5 de demanda espontânea. Também ocorrem grupos de pré-natal,
hiperdia e saúde mental. A puericultura é encaminhada ao NASF para o atendimento
pediátrico. As crianças atendidas pelo médico na unidade são aquelas que os pais
marcam consulta ou chegam passando mal. Existem grupos das ACS e também de
hidroginástica e fisioterapia. Os grupos funcionam muito bem com participação ativa
e frequente da população.
A grande dificuldade no início era organizar a demanda espontânea, pois a
população queria ser atendida na hora. Porém, agora com os grupos de renovação
de receita, o atendimento das urgências e as orientações a população já entende o
dia a dia da unidade.
1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro
passo)
Questões econômicas
- Cidade de lento desenvolvimento econômico - um fator que contribui para isso é o
baixo investimento industrial.
Questões ecológicas
- Poluição das águas do Rio Doce com possível dano á saúde em longo prazo, pelo
derramamento de substâncias cancerígenas no Rio após o desastre da barragem de
Mariana. Nas casas próximas aos rios, há problemas de saneamento e focos de
dengue.
Questões políticas
- Influência política na contratação de funcionários, e com a mudança da gestão
mudam-se os funcionários, perdendo a continuidade dos profissionais
Questões estrutural
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- Poucos serviços de Urgência e Emergência para o número populacional,
aumentando a demanda na UBS
- Unidade compartilhada com limitações de estrutura e horário
- Unidade distante da área da população
- Poucos Agentes Comunitários de Saúde contratados no momento
- População grande para uma unidade de meio período.
Questão social
- Violência no bairro, dificultando as visitas domiciliadas
- Elevada notificação de População hipertensa e diabética com baixa adesão ao
tratamento e acompanhamento
- Estratégia com poucos dados estatísticos disponíveis nas áreas descobertas.
- População em geral possui alta taxa de alfabetismo, sendo predominantemente na
população mais idosa.
1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção
(segundo passo)
Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde
Santa Rita IV município de Governador Valadares, estado de Minas Gerais
Problemas
Importância*
Urgência**
Capacidade de Seleção/

Estruturais

alta

Econômicos

alta

Sócias

alta

Políticos

media

Ecológicos

media

enfrentamento***

Priorização****

9

parcial

1

8

fora

3

7

parcial

2

4

parcial

4

2

fora

5

A ordem de prioridade seria: questões estruturais, sociais, econômicas, políticas,
ecológicas.
Sobre as questões ecológicas e econômicas, estas dependem mais de políticas
públicas sendo necessária uma boa gestão com medidas capazes de atrair
investimentos para a cidade, além de um rigoroso controle de saneamento e
despoluição do Rio Doce.
Na questão política, o ideal é que as contratações ocorressem por meio de
concursos e pela capacidade e não dependesse dos políticos locais, como
Vereadores.
No quesito estrutural, tem-se que a prefeitura está com dificuldade financeira para
pagar alugueis das unidades, o ideal é que priorizasse a saúde e investisse em
estrutura para podermos realizar melhor nosso trabalho. Tem uma promessa de
mudança da unidade ainda esse ano, a depender da verba pública, o que trará
muitos benefícios para a população, pois além de trabalharmos mais horas,
estaremos mais próximos da área adscrita. Nesse quesito, uma solução seria a
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equipe e a população se unirem para reivindicar junto à prefeitura a realização dessa
mudança, através de reclamações e reuniões com os conselhos locais com o
secretário de saúde.
Na questão social, a violência, um sério problema e também complexo, pode ser
melhor enfrentadada pela iniciativa do poder público, já que no bairro o tráfico de
drogas é grande. E isso contribuirá nas visitas domiciliares e na maior contratação
de ACS. Na questão de adesão de pacientes hipertensos e diabéticos, os agentes
de saúde poderiam orientar mais sobre os grupos HIPERDIA no momento das
visitas e a também a questão das arboviroses. Desta forma, os usuários poderiam
assim ser abordados com mais ênfase.
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2

JUSTIFICATIVA

Diante dos problemas que são encontrados na unidade, a questão estrutural é a
mais urgente de ser abordada e sua viabilidade de intervenção é favorável.
Trata-se de um assunto prioritário, pois as dificuldades diminuem a qualidade dos
atendimentos e o acesso da população a unidade de saúde.
Desse modo, a equipe achou viável atuar nesse problema, acreditando que assim
poderemos oferecer um melhor cuidado à população.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Apresentar um plano de intervenção para melhoria estrutural das condições de trabalho
da Equipe da ESF Santa Rita IV, Governador Valadares/MG.

3.2 Objetivos específicos
 Propor reunião da equipe ESF IV com o prefeito e secretário municipal de
saúde tendo como pauta as condições de trabalho da equipe;
 Realizar ações educativas junto aos moradores da área de abrangência por
meio de palestras na sala de espera, programas de rádio e distribuição de
panfletos em visitas domiciliares com vistas a oferecer conhecimento das
condições de trabalho da equipe;
 Desenvolver com a equipe reuniões semanais e dinâmicas em grupo para
melhor acolhimento e serviço para a população.
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4 METODOLOGIA
O presente trabalho foi feito com a elaboração um plano de intervenção e foi
utilizado o método simplificado de Planejamento Estratégico Situacional (PES) de
acordo com (FARIA, CAMPOS, SANTOS, 2018).
O PES possui seis passos, o primeiro é descrever os problemas de saúde do
território e da comunidade, segundo é a priorização dos problemas, selecionar o
problema para plano de intervenção, terceiro descrever o problema, quarto explicar o
problema, quinto selecionar os nós críticos do problema e por último o sexto passo
que é o desenho das operações.
Também para a construção desse plano de intervenção, foi realizada uma revisão
bibliográfica acerca do tema, utilizando o referencial da Biblioteca Virtual em Saúde.
Foram realizadas buscas de produções científicas sobre estruturação dos serviços
de saúde para complementar o trabalho e documentos de órgãos públicos
(ministérios, secretarias, etc.). Para o levantamento do material, foram utilizados os
Descritores em Ciência da Saúde: Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da
Família; e Estrutura dos Serviços.
Na redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: Trabalho de
Conclusão de Curso (CORRÊA et al., 2017).
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
5.1 Atenção Primária à Saúde
Segundo o Ministério da Saúde (2020), a Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta
de entrada dos pacientes á rede de saúde, sendo o primeiro nível de atenção e
‘’abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte
positivamente na situação de saúde das coletividades’’.
Os atributos relacionados á APS são de acordo com os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde, que são principalmente: integralidade, universalidade,
equidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, humanização, participação
social. O grande objetivo é proporcionar saúde a todos, de forma integral e
humanizada (FERREIRA NETO, et al., 2016).
O cuidado integral diz respeito a olhar o paciente como um todo, um ser
biopsicossocial inserido num determinado contexto de saúde. E também está
incluído não só o diagnóstico de doenças, mas também a prevenção, promoção de
saúde e acompanhamento do indivíduo. A questão da universalidade diz que todos
têm direito a saúde, a saúde é um bem para todos. Equidade é dar mais a quem
mais precisa, ou seja, dá preferência aquele mais fragilizado no momento – um
exemplo é o protocolo de Manchester adotado na emergência. Outra questão é
acessibilidade em que o paciente deve ter facilidade de acesso ás consultas e ao
cuidado, como o direito a visita domiciliar aos acamados e com deficiência física. A
continuidade do cuidado refere ao acompanhamento do paciente ao longo do tempo
e acolher as novas demandas sempre que for necessário. Sobre a humanização,
esta remete a enxergar o paciente de forma completa como um ser humano que
necessita de um cuidado que vai muito além de sua doença física, e sim do ponto de
vista do contexto social e emocional. Por fim, a participação social diz respeito á
representatividade da população nas decisões em saúde, através da representação
dos conselheiros nas unidades ou de participação direta nas Conferências
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
Um grande papel da APS na rede de atenção à saúde é a promoção e prevenção de
saúde. Nesse sentido, atua-se fazendo rastreamento de doenças prevalentes e
diagnosticando precocemente as comorbidades, reduzindo agravos e óbitos. É
sabido que despesas com prevenção são muito menores do que com tratamento,
refletindo um sistema eficiente de gestão de gastos públicos, em longo prazo. Outra
grande vantagem da atenção básica é que os profissionais de saúde estão mais
próximos da população, acompanham aquelas pessoas e terminam por ganhar a
confiança dos pacientes. Com isso, através de instrumentos como Genograma,
torna-se mais fácil compreender o contexto das famílias e intervir de forma
multidisciplinar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
Portanto, observa-se que o papel da APS na rede de saúde é muito importante, uma
vez que direciona o paciente no fluxo de atenção, de uma forma mais eficiente do
que se ele fosse diretamente procurar o serviço especializado – que é mais custoso
e muitas vezes desnecessário. O MS divulga que a APS e programas como
Estratégia Saúde da Família e Programa Mais Médicos, reduz drasticamente a
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quantidade de internações hospitalares. Isso impacta na redução gastos públicos e
na melhoria da qualidade de vida da população.

5.2 Estratégia Saúde da Família
Conforme o artigo ‘’Integralidade, condições de oferta de serviços e processo de
trabalho de Equipes de Saúde da Família em Belo Horizonte’’, a estratégia saúde da
família (ESF) é um programa da APS que foi implantada em 1994, buscando
reorganizar a APS e constitui um meio eficiente de se por em prática os princípios do
SUS escritos na Constituição de 1988. Antigamente, a saúde era voltada para o
modelo ‘’hospitalocentrico’, que é individualista, tecnicista e de baixa resolubilidade,
com enfoque de tratamento das doenças e não do indivíduo.
Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, a ESF é considerada uma
forma de expansão e consolidação da Atenção Básica de acordo com os preceitos
do SUS. É uma estratégia que se destaca pela resolutividade e por impactar
positivamente na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar
uma importante relação de custo-efetividade. O grande destaque se dá por valorizar
as diferenças locorregionais ao se considerar as variantes culturais e geográficas de
cada território, promovendo a equidade em sua área. Outro fato importante é que os
profissionais da equipe fornecem dados da área de abrangência para o sistema de
vigilância em e, assim, ações públicas e medidas de prevenção são implementadas
a partir dessa base de dados (BRASIL, 2017).
Segundo o MS, a composição mínima da equipe é de um médico, um enfermeiro,
um auxiliar de enfermagem e 6 ACS, podendo no máximo 12 agentes e não mais do
que 750 pessoas por agente. Além disso, é opcional a presença da Saúde Bucal,
com um dentista e um auxiliar ou técnico de dentista, e equipe NASF (Nucleo de
Atenção a Saúde da Família) compostos por diversos profissionais do nível superior,
como fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, educador físico (MINISTÉRIO DA
SÁUDE, 2020).
A ESF está presente em mais de 90% dos municípios brasileiros e tem por
característica a ‘’territorização’’, em que cada equipe se torna responsável por uma
área entre 3 a 4,5 mil pessoas, facilitando o cuidado continuado e o vínculo de uma
determinada população (FERREIRA NETO, et al., 2016).
A seguir está um quadro evidenciando um resumo das principais atribuições que
cabe a equipe:

14
Quadro 2 – Resumo das principais atividades de uma equipe Saúde da Família

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020.

5.3 Estruturas dos Serviços.
A base da estrutura do serviço da ESF se da principalmente pelo cadastramento da
população e definição de uma determinada área de atuação. Os agentes de saúde
comunitários (ACS) têm papel fundamental nisso, impactando na consolidação do
modelo de saúde centrado no cuidado dos indivíduos, das famílias e da
comunidade. Eles atuam no contato direto com a população, fazem visitas
domiciliares e realizam a adscrição da população. Observa-se que a maioria é do
gênero feminino e são moradores do bairro de atuação. No entanto, um estudo em
Londrina mostrou que os agentes muitas vezes passam por situações tensas no diaa-dia, como insegurança física e presença de narcotráfico na região, além disso,
vários não se sentem valorizados no trabalho por ganharem salário mínimo e bem
menor do restante da equipe. Frequentemente, as unidades possuem menos ACS
do que o mínimo o que sobrecarrega os outros profissionais e deixa parte da
população descoberta (URSINE et.al., 2010).
As decisões e organização da equipe é responsabilidade dos profissionais de nível
superior, principalmente enfermeiro e médico. A enfermeira tem o cargo de
‘’coordenadora da unidade’’, sendo responsável pela organização de agendas e de
reuniões de equipe, divisão de tarefas, fiscalização das ACS, além de realizar
triagem e atendimentos. Os auxiliares de enfermagem ficam responsáveis pela
vacinação e triagem, sendo frequentemente sobrecarregados. Porém, essa gestão
centrada é criticada, inclusive por alguns enfermeiros, pois gera distanciamento
entre os profissionais de nível superior e médio, além da fragmentação do trabalho.
Essa concentração de tarefas é um aspecto que dificulta o trabalho em equipe, pois
a ideia é de alguns profissionais exercendo poder sobre os demais, enquanto que na
realidade cada qual tem sua função indispensável na equipe (TRAD e ROCHA,
2011).
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Chama atenção a posição dos dentistas no PSF. Esses tiveram que se adaptar as
diretrizes do SUS e trabalhar com a prevenção e não somente o tratamento de
doenças. Estudos tem mostrado impacto positivo na saúde bucal da comunidade. No
geral, os dentistas dizem ter boa integração com a equipe. As dificuldades
apresentadas por esses profissionais consistem na ‘’estrutura física inadequada às
atividades, disponibilidade de equipamento, instrumental e materiais adequados à
realização de todas as ações previstas, ausência de um número maior de
especialistas, falta de planejamento das atividades que leve em consideração as
necessidades e expectativas da população, falta de capacitação dos profissionais
para o trabalho em equipe (ROCHA e ARAUJO, 2009).
Uma forma de avaliação e monitoramento do desempenho das atividades de uma
ESF é através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB). É uma ferramenta interessante pois através da
avaliação de cumprimento de metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, podese auxiliar no desenvolvimento da atenção básica, avaliar do funcionamento da ESF
e satisfação dos usuários e valorizar os trabalhadores os quais recebem incentivos
financeiros de acordo com a nota do PMAQ-AB (SIMÕES e LIMA, 2016).
Para que as práticas de saúde atinjam seu potencial, é necessário um ambiente de
trabalho adequado, com boa estrutura física e contendo matérias e insumos
necessários. Segundo o estudo na UBS em Manaus, em que possui esses recursos
limitados, observou-se ‘’ práticas de saúde sem planejamento prévio, com pouca
interlocução entre os sujeitos, trabalhadores e usuários do serviço’’ e a atuação do
profissional mostrou-se pouco eficaz. Para esses trabalhadores, a intervenção se dá
por tecnologias mais simples e por orientação em saúde. Observa-se que a falta de
infraestrutura adequada para o trabalhador é o principal fator de desgaste e
adoecimento e não a vulnerabilidade dá território em si. Outro problema foi à
questão do vínculo trabalhista precário através de contratos, sem garantias e
estabilidade para os trabalhadores, gerando grande rotatividade e dificuldade no
cuidado continuado da população (SIMÕES e LIMA, 2016).

Outro estudo revelou essa relação entre deficiência de infraestrutura e qualidade dos
serviços realizados. A falta de comprometimento com o gestor local em conhecer as
condições de trabalho também dificulta que se tenha um modelo assistencial
adequado. Observa-se que, a maioria das cidades de grande porte apresentam
unidades melhores estruturadas e as de menor, em compensação destaca pelo
trabalho em equipe. Esse estudou mostrou de forma clara a influencia de um local
de trabalho inadequado na piora de saúde física e mental dos trabalhadores, o que
os deixa sem motivação para implementar a integralidade no cuidado, além de
desestimular o trabalho em equipe (TRAD e ROCHA, 2011).
Uma questão preocupante é a rotatividade dos profissionais de saúde,
principalmente entre os médicos. Isso se dá, muitas vezes, pela precariedade das
condições de trabalho e o considerado grande volume de atendimentos, já que no
Brasil o número de família estabelecido por ESF é cerca de duas vezes maior que
em outros modelos europeus. E esse giro é ruim para o modelo de ESF já que o
vínculo médico paciente pode demorar a ser estabelecido e a população perde o
seguimento daquela investigação diagnóstica, precisando recomeçar o processo
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com um novo profissional. Frequentemente, nessa transição, aquela ESF fica sem
profissional médico por um período, deixando a população em situação fragilizada
(FERREIRA NETO, 2016).
Portanto, para uma estruturação de saúde saudável é mister um planejamento
harmonizado, inserindo e engajando os trabalhadores no processo de trabalho, além
de garantir a infraestrutura para realizar as atividades. Dessa forma, mitigar os
impactos negativos dessa desorganização do ambiente de trabalho na saúde do
trabalhador, poderia ajudar, por exemplo, na fixação dos profissionais médicos e na
motivação dos demais profissionais. Estratégias de planejamento seriam, por
exemplo, programas de formação continuada, reuniões de equipe e apoio
institucional e dos gestores locais.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “dificuldades estruturais das
condições de trabalho da ESF Santa Rita IV“, 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 Descrições do problema selecionado (3 º passo)
Os dois problemas principais na nossa UBS são a questão estrutural e a violência.
Dentre elas, a estrutural é a mais urgente de ser resolvida. É aquela que temos mais
capacidade de intervenção uma vez que podemos reivindicar junto ao poder público,
já a violência é um problema mais complexo.
O problema estrutural é crítico, pois estamos longe da área adscrita, dificultando o
acesso a população e trabalhamos meio turno devido ao fato de termos que dividir o
espaço físico com outra ESF. Diante disso, é um horário curto para atender uma
população de cerca de 3500 pessoas, sendo que muitos são carentes
economicamente e não tem condições financeiras de pagar um ônibus para ir até a
unidade ou até mesmo física para caminhar 30 minutos até o posto. Além disso, a
casa em que trabalhamos não é originalmente uma unidade de saúde, sendo algo
improvisado, com instalações elétricas precárias.
6.2 Explicação do problema selecionado (4 º passo)
Como explicitado acima, é necessário identificar ‘’outros’’ problemas que estão
causando o problema principal. Entre eles, temos a dificuldade econômica das
prefeituras, pois se tivessem mais recursos ou uma melhor gestão, poderíamos estar
atuando em uma unidade com boa estrutura física. Outra questão é o processo de
trabalho da equipe de saúde, que influencia a forma com que a população entende
os problemas físicos da unidade. Por exemplo, quando a equipe não está unida, é
repassado a culpa dos problemas exclusivamente para as prefeituras e, na verdade,
a equipe pode se empenhar para se ajustar as condições de trabalho e juntos
oferecer um melhor cuidado para a população. Falta de informação, quanto ao papel
de um posto de saúde para a população que muitas vezes procura a unidade como
serviço de urgência e emergência. Falta de pressão social, que consiste na inercia
da população quanto a pressionar o município a oferece-lhes boa estrutura.
6.3 Seleção dos nós críticos (5 º passo)
- Dificuldade econômica da prefeitura
- Processo de trabalho da equipe de saúde
- Nível de informação da população sobre as condições de trabalho da equipe
- Reinvindicação social.
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6.4 Desenho das operações (6 º passo)
Quadro 3 – Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto,
resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos, na
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV,
do município Governador Valadares, estado de Minas Gerais
Nó Critico

Operação/Projeto

Dificuldade
econômica da
prefeitura

+Gestão
Melhorar alocação
dos recursos
públicos

Resultados
Esperados

Produtos

Recursos Necessários

Mudança de
local da
UBS

Reunião com
Secretário de
Saúde e
Prefeito

Político: vereadores locais
Organizacional: agendar
reuniões
Cognitivo: levar planilhas de
metas e problemas da unidade

Processo de
trabalho da
equipe de
saúde

+Equipe
Melhorar trabalho
em equipe

Melhor
acolhimento
e serviço
para a
população

Reuniões
semanais da
equipe

Financeiro: arrecadar dinheiro
entre membros para realizar
dinâmicas

Dinâmicas
em grupo

Organizacional: agendar dia fixo
uma vez por semana
Cognitivo: planejar pautas e
reuniões

Nível de
informação da
população
sobre as
condições de
trabalho da
equipe

Reinvindicação
Social

+Informação
Oferecer
conhecimento
para a população

+Proatividade
População e
equipe mais
engajadas

População
mais
informada
sobre a
realidade
local e do
papel de
uma
atenção
primária

Panfletos

Aumentar a
mobilização
social junto
aos órgãos
públicos

Reuniões
com
Conselheiros
Locais e
estes com a
população

Sala de
espera
ACS
informando
nas visitas
Campanhas
em rádio local

Político: entrar em contato com
conselheiros, mídias sócias,
conseguir espaço nas rádios
locais
Financeiro: vender rifas, doação
da população
Organizacional: organizar
agenda
Cognitivo: dividir tarefas

Político: auxílio de Vereadores e
conselheiros
Organizacional: organizar
através de grupos de whatsapp
ou locais públicos
Cognitivo: lista de problemas,
capacidade de oratória

Fonte: Próprio Autor (2020).
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6.5 Desenho das operações (7 º ao 10 º passo)
Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema
“dificuldades estruturais das condições de trabalho”, na população sob
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV, do município
Governador Valadares, estado de Minas Gerais.

Nó crítico 1
6º passo: operação
6º passo: projeto

Dificuldade econômica da prefeitura
+Gestão

Melhorar alocação dos recursos públicos

6º passo:
resultados
esperados

Mudança de local da UBS

6º passo: Produtos
esperados

Reunião com Secretário de Saúde e Prefeito

6º passo: Recursos
necessários

Político: vereadores locais
Organizacional: agendar reuniões
Cognitivo: levar planilhas de metas e problemas da unidade

7º passo:
Viabilidade do
plano - recursos
críticos
8º passo: controle
dos recursos
críticos - ações
estratégicas
9º passo;
acompanhamento
do plano responsáveis e
prazos
10º passo: gestão
do plano:
monitoramento e
avaliação das
ações

Político: contato com vereadores locais
Cognitivo: levar planilhas de metas e problemas da unidade
Recursos Financeiros
Secretário Municipal de Saúde e Prefeito
Em reuniões apresentar propostas e problemas da unidade e orçamentos
para a mudança.
Coordenador da Unidade, Médico da equipe
03 meses para marcar uma reunião e expor os problemas

Elaboração das atas das reuniões; descrição dos encaminhamentos com
respectivas datas de execução das ações e responsáveis por estas.

Fonte: Próprio Autor (2020).
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema
“dificuldades estruturais das condições de trabalho”, na população sob
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV, do município
Governador Valadares, estado de Minas Gerais.

Nó crítico 2
6º passo: operação
6º passo: projeto

Processo de trabalho da equipe de saúde
+Equipe
Melhorar trabalho em equipe

6º passo:
resultados
esperados

Melhor acolhimento e serviço para a população

6º passo: Produtos
esperados

Reuniões semanais da equipe

6º passo: Recursos
necessários

Financeiro: arrecadar dinheiro entre membros para realizar dinâmicas

Dinâmicas em grupo

Organizacional: agendar dia fixo uma vez por semana
Cognitivo: planejar pautas e reuniões

7º passo:
Viabilidade do
plano - recursos
críticos
8º passo: controle
dos recursos
críticos - ações
estratégicas

9º passo;
acompanhamento
do plano responsáveis e
prazos
10º passo: gestão
do plano:
monitoramento e
avaliação das
ações

Organizacional: agendar dia fixo uma vez por semana
Cognitivo: planejar pautas e reuniões
Incentivar proatividade da equipe, reforçando a importância de cada um para
a sociedade
Valorização dos profissionais com bom desempenho, por exemplo,
destacando suas qualidades durante as reuniões ou mesmo através de cartas
aos pais (ou familiares) como forma de homenagem.
Programar educação permanente em uma reuniões mensal com alternância
de apresentação entre os profissionais.

Médico, Enfermeiro, Profissionais do NASF
01 mês para planejar e implementar as reuniões semanais.

Fazer ata das reuniões registrando o nome dos participantes e reservar a
última reunião do mês para analisar os relatórios e o progresso da equipe
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema
“dificuldades estruturais das condições de trabalho”, na população sob
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV, do município
Governador Valadares, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 3
6º passo: operação
6º passo: projeto

Nível de informação da população sobre as condições de trabalho da equipe
+Informação
Oferecer conhecimento para a população

6º passo:
resultados
esperados

População mais informada sobre a realidade local e do papel de uma atenção
primária

6º passo: Produtos
esperados

Panfletos
Sala de espera
ACS informando nas visitas
Campanhas em rádio local

6º passo: Recursos
necessários

Político: entrar em contato com conselheiros, mídias sócias, conseguir espaço
nas rádios locais
Financeiro: vender rifas, doação da população
Organizacional: organizar agenda
Cognitivo: dividir tarefas

7º passo:
Viabilidade do
plano - recursos
críticos
8º passo: controle
dos recursos
críticos - ações
estratégicas

9º passo;
acompanhamento
do plano responsáveis e
prazos
10º passo: gestão
do plano:
monitoramento e
avaliação das
ações

Político: entrar em contato com conselheiros, mídias sócias, conseguir espaço
nas rádios locais
Cognitivo: dividir tarefas
Nas reuniões de equipe, conscientizar a todos sobre o papel do acolhimento e
da importância de se transmitir a informação para a população
Capacitação de ACS sobre como abordar a população e sobre os princípios e
funciomaneto do SUS
Fazer reuniões com os conselheiros local para também conscientizar a
população
Entrar em contato com os veículos de impressa para transmitir a informação
de como funciona atenção básica, secundária e terciária.
Todos da equipe, com participação principal dos agentes de saúde
Imediato

Fazer planilha diária de quantas pessoas foram informadas por dia por
membro da equipe
Fazer questionários mensais com a população a cada 3 meses analisar se
ouve melhora do nível de informação

Fonte: Próprio Autor (2020).
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema
“dificuldades estruturais das condições de trabalho”, na população sob
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita IV, do município
Governador Valadares, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 4
6º passo: operação
6º passo: projeto

Reinvindicação Social
+Proatividade
População e equipe mais engajadas

6º passo:
resultados
esperados

Aumentar a mobilização social junto aos órgãos públicos

6º passo: Produtos
esperados

Reuniões com Conselheiros Locais e estes com a população

6º passo: Recursos
necessários

Político: auxílio de Vereadores e conselheiros
Organizacional: organizar através de grupos de whatsapp ou locais públicos
Cognitivo: lista de problemas, capacidade de oratória

7º passo:
Viabilidade do
plano - recursos
críticos
8º passo: controle
dos recursos
críticos - ações
estratégicas
9º passo;
acompanhamento
do plano responsáveis e
prazos
10º passo: gestão
do plano:
monitoramento e
avaliação das
ações

Político: auxílio de Vereadores e conselheiros

Reuniões da equipe com conselheiros e vereadores do bairro para passar a
informação para o prefeito e o secretário de saúde sobre a necessidade de
mudança de local

Enfermeira, Médico, Conselheiros, Vereadores
02 meses – contato com Vereador
04 meses – contato com Prefeito e Secretário de Saúde
Avaliar o andamento do processo a cada 02 meses, tendo em vista que são
vários os fatores não depende do empenho da equipe e sim de verba
municipal e gestão pública.

Fonte: Próprio Autor (2020).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados levantados foi possível compreender que identificamos sérios
problemas estruturais-econômicos, sociais, políticos, ecológicos (nesta ordem de
prioridade de intervenção). E foram abordadas possíveis soluções para dificuldades
estruturais das condições de trabalho. O trabalho em equipe é fundamental para
superarmos as dificuldades e atender bem a população, sendo uma estratégia em
que a equipe trabalha junto para um bem comum: oferecer saúde aos que nos
procura. Assim, ter o apoio da população para conseguir as mudanças é
fundamental.
Sobre as causas, os ‘’nós críticos’’ responsáveis são: dificuldade econômica das
prefeituras, processo de trabalho da equipe de saúde, nível de informação, pressão
social.
Portanto, reivindicar junto à prefeitura para que essa mudança se dê o mais rápido
possível é de suma importância. Isso pode ser feito através de reclamação da
população e de reuniões com os conselhos locais e membros da prefeitura. E ao
ocorrer a mudança para um local mais próximo da população, isso facilita tanto o
acesso à unidade quanto às visitas domiciliares, uma vez que ficaremos mais
próximo a área.
Existe uma expectativa de mudança de unidade esse ano, o que trará muitos
benefícios para a população, pois estaremos mais próximos da área adscrita e
poderemos organizar as agendas de atendimentos. Nesse quesito, uma solução
seria a equipe e a população se juntar para mobilizar a prefeitura a realizar essa
mudança, através de reclamações e reuniões com os conselhos locais com o
secretário de saúde.
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