
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

THIAGO LUIZ QUEIROZ FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANO DE INTERVENÇÃO COM AÇÕES COLETIVAS PARA 
MELHOR ADESÃO DOS USUÁRIOS AO TRATAMENTO DAS 

CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE REALIZADO PELA EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA CUIDAR PROMISSÃO EM LAGOA SANTA - 

MINAS GERAIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS 

2019



 

  

THIAGO LUIZ QUEIROZ FERREIRA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO COM AÇÕES COLETIVAS PARA 
MELHOR ADESÃO DOS USUÁRIOS AO TRATAMENTO DAS 

CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE REALIZADO PELA EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA CUIDAR PROMISSÃO EM LAGOA SANTA -

MINAS GERAIS  
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 
de Especialização “Gestão do Cuidado em Saúde da 
Família”, Universidade Federal de Minas Gerais, para 
obtenção do Certificado de Especialista. 
 
Orientador: Prof. Me. Ricardo Luiz Silva Tenório 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS 

2019



 

  

THIAGO LUIZ QUEIROZ FERREIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO COM AÇÕES COLETIVAS PARA 
MELHOR ADESÃO DOS USUÁRIOS AO TRATAMENTO DAS 

CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE REALIZADO PELA EQUIPE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA CUIDAR PROMISSÃO EM LAGOA SANTA -

MINAS GERAIS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca examinadora 
 
 
Professor Me. Ricardo Luiz Silva Tenório (Orientador) - UFMG 
 
Professor (a). Maria Dolôres Soares Madureira - UFMG 
 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em – de ------ de 2019



 

  

RESUMO 
 

 
Lagoa Santa é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na 
região metropolitana de Belo Horizonte. A estimativa da população para o município, 
em 2017, foi de 61.752 pessoas. Após discussão da equipe, foi priorizado o 
problema baixa adesão dos usuários na participação dos grupos operativos. A 
realização dos grupos operativos nas unidades básicas de saúde é uma das ações 
que estimula o indivíduo para uma prática de transformação de si, dos outros e do 
contexto em que está inserido, por meio do empoderamento de conhecimentos, 
discussões, críticas e construção de práticas saudáveis, favorecendo uma vida com 
melhor qualidade. O objetivo deste trabalho é elaborar um plano de intervenção com 
ações coletivas de educação e promoção de saúde que estimule uma maior adesão 
dos usuários aos tratamentos instituídos pela eSF do “Cuidar Promissão”. A 
proposta metodológica foi o Planejamento Estratégico Situacional e estimativa rápida 
dos problemas observados pela eSF “Cuidar Promissão”. Foram consultadas para o 
embasamento teórico do trabalho proposto a biblioteca virtual em saúde do 
NESCON, bem como outras bibliotecas virtuais em saúde, como a BVS, com 
consulta a plataformas de estudos científicos: Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online. Espera-se que, 
após a utilização do plano de intervenções proposto, seja alcançada a capacitação 
da equipe de saúde e uma maior participação dos usuários da UBS “Cuidar 
Promissão” nas atividades coletivas de educação em saúde (grupos operativos). 
 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família. 
Educação em Saúde. 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Lagoa Santa is a Brazilian city in the state of Minas Gerais, located in the 

metropolitan region of Belo Horizonte. The estimated population for the municipality 

in 2017 was 61.752 people. After discussion of the health team, the problem 

prioritized was low adherence of users in the participation of operative groups. The 

realization of operative groups in the basic health units is one of the actions that 

encourages the individual to practice transforming themselves, others and the 

context in which they are inserted, through the empowerment of knowledge, 

discussions, criticism and construction of healthy practices, favoring a better quality 

of life. The objective of this paper is to elaborate an intervention plan with collective 

actions of education and health promotion that stimulates a greater adherence of 

users to the treatments instituted by the family health team “Cuidar Promissão”. The 

methodological proposal was the Situational Strategic Planning and quick estimation 

of the problems observed by the family health team with priority problem definition, 

critical nodes and actions. Were consulted for the theoretical basis of the proposed 

study the NESCON virtual health library, as well as other virtual health libraries, such 

as the BVS, consulting scientific research platforms: LILACS and SciELO. It is 

expected that, after the use of the proposed intervention plan, the training of the 

health team and greater participation of users of the UBS “Cuidar Promissão” in 

collective health education activities (operative groups) will be achieved. 

 
 
Keywords: Family health strategy. Primary health care. Health education.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 - Aspectos gerais do município de Lagoa Santa 
 
 
A cidade de Lagoa Santa, município brasileiro do estado de Minas Gerais, encontra-

se localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, a 35 km da capital. De 

terreno calcário, a região de Lagoa Santa está formada por planaltos com relevos 

pouco acentuados, clima tropical e temperatura média anual de 22°C. Está situada 

na Bacia Média do Rio das Velhas (LAGOA SANTA, 2019). 

Um diferencial importante da cidade de Lagoa Santa é o fato de se situar em uma 

região de relevo cárstico, caracterizado pela corrosão das rochas, que leva ao 

aparecimento de uma série de características físicas, tais como cavernas, dolinas, 

vales, dentre outros. As descobertas e pesquisas científicas desenvolvidas na região 

desde o século XIX tornaram a cidade uma área de grande importância científica a 

nível internacional. Alguns trabalhos e estudos de relevância realizados no município 

contribuíram para diversos ramos do conhecimento, como a arqueologia, 

paleontologia, antropologia, espeleologia, botânica e ecologia (LAGOA SANTA, 

2019). 

A origem da cidade está ligada às propriedades curativas de suas águas. Segundo 

crenças locais, a lagoa central, que inspirou o nome ao local, possuía minerais com 

propriedades curativas, o que atraía muitos visitantes à cidade de Lagoa Santa para 

melhorar a saúde, banhando-se na lagoa (LAGOA SANTA, 2019). 

Por volta de 1733 se deu a ocupação da região de Lagoa Santa, próxima à lagoa 

central, quando Felipe Rodrigues se estabeleceu em seu entorno e ergueu ali um 

pequeno engenho para produção de aguardente. Foi o mesmo Felipe Rodrigues o 

primeiro a citar os poderes curativos da água da lagoa, fato relatado ao Frei Antônio 

de Miranda, de Sabará. Até 1749, não se tem notícias de um povoamento ostensivo 

da região, o que se modificou a partir dessa data, com os relatos das mais diversas 

curas operadas pelas águas da lagoa (LAGOA SANTA, 2019). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o 

município apresentava uma população de 52.520 pessoas (93,2% população urbana 
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e 6,8% população rural). A estimativa da população para 2017 foi de 61.752 

pessoas, e densidade demográfica de 229,08 habitantes/km².  A área territorial do 

município corresponde a 229,409 km², sendo 6,5% de área urbanizada e 71,6% com 

arborização. Também foi verificada uma taxa de 54,7% da população com 

esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2019). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em 2015 correspondia ao valor de R$ 

27.871,73, com um percentual de 54% proveniente de receitas oriundas de fontes 

externas. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2015 girava em 

torno de 2,5 salários mínimos, para a população empregada de 28,7% (17.179 

pessoas). Este percentual não atingia nem um terço da população total do 

município. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010, era de 

0,777 (IBGE, 2019). 

Entre as principais atividades econômicas realizadas no município encontram-se a 

fabricação de produtos alimentícios, bebidas, produtos químicos, produtos minerais 

metálicos e não-metálicos, aparelhos e materiais elétricos, móveis, confecção de 

artigos de vestuário e acessórios (IBGE, 2019). 

 O município possui 25 escolas para o ensino fundamental e 07 escolas para o 

ensino médio. Apresentava uma taxa de escolarização de 97% para crianças de 6 a 

14 anos de idade, em 2010. Em 2009, o município contava com 21 estabelecimentos 

de saúde (IBGE, 2019). 

Atualmente, têm-se verificado a existência de vários problemas no município, os 

quais acabam por interferir direta ou indiretamente na qualidade de vida e na saúde 

da população de um modo geral: 

- Aumento contínuo da população do município, provenientes da capital e região 

metropolitana de Belo Horizonte em busca de um local mais tranquilo para se viver; 

- Elevação do custo de vida para os moradores do município, devido à mudança do 

perfil da população (criação de vários condomínios fechados), afetando 

consequentemente a população com menor poder aquisitivo; 

- Aumento das áreas de desmatamento e destruição da mata nativa local para a 

criação dos condomínios fechados; 
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- Expansão das zonas de maior concentração de pobreza, o que vem acarretando 

graves problemas sociais à população (tráfico de drogas, desemprego, alcoolismo, 

violência, etc). 

 
 
1.2 - O Sistema Municipal de Saúde 
 
 
O município utiliza o modelo de atenção à saúde em rede. A coordenação do 

modelo de atenção à saúde é feita pelo Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), que se 

encontra instalado na Secretaria Municipal de Saúde.  

O município de Lagoa Santa possui 20 equipes de saúde da família (eSF) e uma 

unidade de saúde de apoio, distribuídas entre as quatro regionais da cidade (norte, 

sul, leste e centro-oeste). 

As unidades básicas de saúde (UBS), em sua maioria, contam com atenção médica, 

odontológica, farmacêutica e de enfermagem, além dos serviços de vacinação e 

controle de endemias. Algumas UBS possuem o serviço de farmácia e, na ausência 

deste, existe a Farmácia Municipal como referência para a retirada de medicações. 

Também nas unidades existe o Núcleo Ampliado da Saúde da Família (NASF), 

formado atualmente por profissionais de psicologia, nutrição, educação física e 

serviço social. A atuação do NASF ocorre a partir do matriciamento dos casos 

realizado junto à equipe de saúde de cada uma das unidades. 

Cada regional possui uma policlínica de referência, onde ocorrem consultas médicas 

especializadas, intituladas “Clínica Ampliada” (Cardiologia, Psiquiatria, Obstetrícia e 

Pediatria). Nestes locais ocorrem coleta de material para exames e alguns exames 

de baixa complexidade, além de vacinação e fornecimento de medicamentos.  

Além das policlínicas, o município possui o Centro de Especialidades Médicas e 

Multiprofissional (CEMM), local criado com o objetivo de concentrar as consultas de 

todo o município com médicos especialistas e demais profissionais de saúde. Além 

disso, o CEMM é utilizado como espaço para algumas Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que colaboram com as atividades de saúde do município. 

Uma das ONGs é o Instituto Florescer, que atua no cuidado dos pacientes 

portadores de câncer por meio de terapias alternativas, e outra o AMAVC 
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(Associação Mineira do AVC), instituição voltada para o apoio nos cuidados de 

saúde dos pacientes pós-AVC (Acidente Vascular Cerebral). 

O município ainda apresenta: o Centro de Reabilitação (CREAB), onde a maior parte 

dos indivíduos recebe atenção profissional de reabilitação, em parceria com clínicas 

particulares contratadas pela prefeitura; o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 

para atenção e cuidados aos pacientes em situação de internação domiciliar; os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) infantil, adultos e álcool/drogas, para 

acompanhamento de pacientes portadores de alterações relacionadas à saúde 

mental; e a Vigilância Epidemiológica. 

O município possui um hospital como referência para os atendimentos do SUS: a 

Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, que também é referência para os 

serviços de urgências e emergências. O município não possui Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nem Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA). Outros municípios mais próximos à cidade servem de referência para 

tratamentos de hemodiálise, quimioterapia e radioterapia, bem como algumas 

consultas médicas especializadas. 

Os serviços de clínicas privadas são contratados pela prefeitura para a realização de 

exames laboratoriais e de imagem, que são realizados, em sua grande parte, no 

próprio município.  

 
 
1.3 - Aspectos da comunidade do bairro Promissão 
 
 
O bairro Promissão, assim como a maior parte dos bairros do município de Lagoa 

Santa, foi constituído a partir do desenvolvimento urbano desordenado da cidade.  É 

um dos bairros mais antigos, e, por isso, constituído principalmente por casas. 

Apresenta vias de acesso pavimentadas, rede de esgoto canalizada, serviços de 

coleta de lixo, água, luz, telefone e internet disponíveis para a população. Encontra-

se próximo à região central do município, região de fácil acesso aos serviços 

(públicos e privados) e aos negócios desenvolvidos na cidade, e disponibilidade de 

transporte público acessível.  
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Encontra-se localizado na região o único hospital público do município, Santa Casa 

de Misericórdia de Lagoa Santa, e a única unidade prisional da cidade. O bairro 

possui 02 escolas públicas, a igreja católica matriz e outras várias igrejas 

protestantes. Encontra-se também instalada no bairro uma unidade de apoio do 

policiamento da cidade.  

A unidade básica de saúde (UBS) “Cuidar Promissão” encontra-se instalada em uma 

casa alugada pela prefeitura de Lagoa Santa, em uma rua de fácil acesso à 

população. 

A população do bairro Promissão é constituída de aproximadamente 1.260 famílias, 

e 3.744 pessoas, as quais são de faixas etárias variadas, em sua maioria adultos e 

idosos.  

O perfil econômico da população do bairro é variável, pois existem famílias de alto 

poder aquisitivo e famílias vulneráveis.  

Uma parcela significativa da população não faz uso dos serviços oferecidos na 

unidade de saúde por estarem vinculadas a planos suplementares de saúde. A 

população usuária dos serviços públicos de saúde, em sua maioria, está constituída 

por adultos e idosos, os quais realizam acompanhamento para doenças crônicas, 

como Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

 
 
1.4 - A Unidade Básica de Saúde “Cuidar Promissão” 
 
 
A unidade de saúde do bairro está instalada numa casa alugada pela prefeitura, em 

uma região de fácil acesso para a população. A casa é ampla, com boa distribuição 

dos cômodos, que são utilizados como consultórios, porém necessita adaptações 

para permitir a proximidade de todos os profissionais da equipe. O consultório 

odontológico se encontra na área externa da casa, afastado dos demais 

consultórios.  

Devido à recente reestruturação do território geográfico proposta pela Secretaria 

Municipal de Saúde, e redefinição de uma nova população e área de intervenção da 
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unidade de saúde, tornou-se necessário repensar a localização da unidade de saúde 

para favorecer o acesso da população.  

A população que utiliza os serviços de saúde da unidade é diversificada quanto à 

faixa etária, gênero e condição socioeconômica. A procura pelos serviços é 

constante, o que caracteriza o “Cuidar Promissão” como uma unidade de saúde de 

alta demanda. O território de abrangência do “Cuidar Promissão” está distribuído em 

05 micro-áreas, para uma melhor atuação da eSF e acompanhamento da 

população. 

 
 
1.5 - A Equipe de Saúde da Família do Cuidar Promissão  
 
 
A eSF do Cuidar Promissão está composta por um médico, um enfermeiro, um 

técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar em saúde bucal, cinco agentes 

comunitários de saúde e um auxiliar administrativo. 

A unidade de saúde possui apenas uma eSF e funciona das 07:00 às 16:30, de 

segunda a sexta-feira. No período da manhã são realizados atendimentos de 

demanda espontânea em sua grande parte, e, à tarde, consultas agendadas e 

visitas domiciliares (atenção programada). O acolhimento da população ocorre 

durante todo o período de funcionamento da unidade pela equipe de enfermagem. 

Geralmente, as consultas agendadas são: pré-natal, puericultura, preventivo 

ginecológico, visitas domiciliares, programa Hiperdia, curativos e consultas 

odontológicas. As demais consultas são realizadas, em sua grande parte, durante o 

período da manhã, incluindo avaliação e explicação de resultados de exames, 

renovação de receitas médicas e elaboração de relatórios médicos.  

As ações de prevenção e promoção de saúde têm sido realizadas de forma 

programada, por meio da realização de grupos operativos, ocorrendo de acordo com 

as demandas da unidade e do município. As ações de promoção de saúde também 

são realizadas pela equipe do NASF, geralmente como salas de espera, além de 

oficinas para estímulo à alimentação saudável e cuidados com a saúde mental. 
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1.6 - Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  
 
 
Após reunião da equipe de saúde da unidade, foram definidos cinco problemas 

importantes enfrentados pela equipe. Os problemas são: 

•  Baixa adesão dos usuários na participação dos grupos operativos; 

•  Repetidas alterações da territorialização da unidade de saúde; 

•  Aumento dos conflitos interpessoais da eSF do “Cuidar Promissão; 

•  Aumento do número de reclamações quanto à forma de acolhimento da eSF; 

•  Falta de definição quanto à mudança da unidade de saúde. 
 
 
1.7 - Priorização dos problemas – a seleção do problema para o plano de 

intervenção 

 

Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

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

Cuidar Promissão, município de Lagoa Santa - MG 

 
Problemas 
Principais 

Importância 
(Alta, Média 
ou Baixa) 

Urgência 
(0 a 10) 

Capacidade de 
Enfrentamento (Dentro, 

Parcial ou Fora) 

Ordem de 
Prioridade 

Baixa adesão dos 

usuários na 

participação dos 

grupos operativos 

 

Alta 

 

08 

 

Dentro 

 

1 

Repetidas alterações 

da territorialização da 

unidade de saúde 

 

Alta 

 

07 

 

Fora 

 

2 

Aumento dos conflitos 

interpessoais da eSF 

do “Cuidar Promissão” 

 

Média 

 

06 

 

Dentro 

 

3 

Aumento do número 

de reclamações 

quanto à forma de 

acolhimento da eSF 

 

Média 

 

06 

 

Parcial 

 

4 

Falta de definição 

quanto à mudança da 

unidade de saúde  

 

Média 

 

03 

 

Fora 

 

5 

 
FONTE: Cuidar Promissão 
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Considerando a ordem de prioridade definida pela equipe, a situação considerada 

hoje como a de maior importância para resolução na unidade de saúde corresponde 

à baixa adesão dos usuários na participação dos grupos operativos, conforme 

mostra o quadro 1. 

Dentre os cinco problemas principais levantados, considera-se que a situação-

problema descrita anteriormente é de grande importância por se tratar de um dos 

focos de ação em promoção da saúde, principal objetivo na Atenção Primária à 

Saúde - APS, por influenciar diretamente nos resultados do tratamento de saúde dos 

usuários, além de ser uma situação que apresenta capacidade de enfrentamento por 

meio de ações da própria equipe de saúde. 

Devido à alta demanda da UBS, ao hábito inadequado dos usuários quanto ao 

seguimento médico do seu estado de saúde/doença, à necessidade de acompanhar 

esses pacientes de maneira mais próxima e torná-los conscientes em quanto à 

corresponsabilidade do cuidado a partir das mudanças no estilo de vida, estratégias 

eficazes de educação e promoção de saúde devem ser adotadas em prol da 

qualidade de vida da população e do melhor funcionamento da UBS. Por isso, 

intervir em busca de um maior envolvimento da população em atividades que 

contemplem a educação em saúde é um foco de significativa importância para as 

atividades da equipe do Cuidar Promissão. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 
 

“As doenças crônico-degenerativas vêm merecendo, por parte do setor saúde, 

atenção cada vez maior, seja pela sua elevada prevalência como também pelo alto 

custo que representam para os serviços de saúde” (SOARES; FERRAZ, 2007, p.53). 

 

Segundo Soares e Ferraz (2007), apoiados em dados do Manual de Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus do Ministério da Saúde (2002), sabe-se que mais de 40% 

da clientela atendida na rede básica é prioritariamente composta por pessoas 

acometidas por doenças crônico-degenerativas. O Ministério da Saúde tem proposto 

uma série de medidas voltadas para o combate dessas doenças, principalmente, por 

meio da Atenção Primária à Saúde (APS). Entre as medidas propostas para a 

prevenção, avaliação e o tratamento dessas morbidades estão as atividades 

educativas individuais e em grupos (MAZZUCHELLO et al., 2014). 

 

Segundo Vincha, Santos e Cervato-Mancuso (2017), um grupo operativo promove 

um processo de aprendizagem para os participantes, e dá ênfase à possibilidade de 

uma nova elaboração de conhecimento, de integração e de questionamentos acerca 

de si e dos outros. Os autores ao citarem Melo (2013), relatam que o grupo operativo 

na área da saúde visa não apenas conceber as condições de saúde/doença por 

meio da transmissão de conhecimento, mas também transformar o conhecimento 

em atitude, a partir das necessidades e da realidade dos participantes. Os autores 

ainda relatam que esta transformação ocorre por meio do vínculo, da comunicação e 

do protagonismo de todos os envolvidos.  

 

Um melhor envolvimento entre os profissionais da saúde e os usuários dos seus 

serviços favorece uma mudança de comportamento, que levará a resultados 

positivos e concretos quanto ao acompanhamento da saúde e melhora da qualidade 

de vida, promovendo uma longevidade saudável. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 - Objetivo geral 
 
 
Elaborar um plano de intervenção com ações coletivas de educação e promoção de 

saúde que estimule uma maior adesão dos usuários aos tratamentos instituídos pela 

eSF do Cuidar Promissão no município de Lagoa Santa - MG. 

 
 
3.2 - Objetivos específicos 
 
 
- Repensar a metodologia utilizada nos grupos operativos; 

- Ampliar a oferta de atividades coletivas para a comunidade assistida; 

- Capacitar a equipe de saúde para a realização das atividades coletivas; 

- Estabelecer estratégias eficazes de divulgação das atividades propostas. 
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4. METODOLOGIA 
 
 
A proposta metodológica utilizada para a realização do presente trabalho de 

conclusão de curso (TCC) foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES) e 

estimativa rápida dos problemas observados pela eSF “Cuidar Promissão”, com 

definição do problema prioritário, nós críticos e ações (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). 

 

Foram consultadas para o embasamento teórico do trabalho proposto a biblioteca 

virtual em saúde do NESCON, bem como outras bibliotecas virtuais em saúde, como 

a BVS, com consulta a plataformas de estudos científicos: Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), além de documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias) e 

de outras fontes de busca bibliográfica. Os descritores escolhidos foram: 

 Atenção Primária à Saúde;  

 Estratégia de Saúde da Família;  

 Educação em Saúde. 

 

A partir do plano de intervenções proposto para atuação sobre os nós críticos 

identificados em relação ao problema prioritário, determinou-se a estratégia de 

seguimento semanal das atividades a serem desenvolvidas, por meio das reuniões 

da eSF que já ocorriam rotineiramente na UBS às sextas-feiras. Nas reuniões, 

seriam determinadas as atividades a serem desenvolvidas, recursos necessários 

para tais, os responsáveis e os prazos, bem como serviriam para um contínuo 

processo de reavaliação das estratégias adotadas e adaptação das mesmas quando 

necessário.   
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 
5.1 - Atenção Primária à Saúde 
 
 
A primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde ocorreu 

em setembro de 1978, organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em Alma-Ata, 

Kazaquistão. Nessa ocasião, tratou-se sobre a Atenção Primária à Saúde (APS) 

(MENDES, 2004). 

 
Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2004, p.7), a 

APS é definida como: 

 
[...] conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e coletivo que 
envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 
democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios (território-processo) bem delimitados, das quais 
assumem responsabilidade.  

 
 
A APS deve cumprir três funções principais quanto aos cuidados de saúde de uma 

população: a resolução dos seus problemas de saúde, a organização dos fluxos e 

contrafluxos dos usuários dentro do sistema de serviços de saúde, e a 

responsabilização pela saúde dos usuários, em quaisquer pontos da atenção à 

saúde (MENDES, 2002 apud SHIMAZAKI, 2009). Na proposta da APS, a UBS seria 

a porta de entrada principal do usuário no sistema de saúde pública, onde se daria a 

organização para o acesso aos serviços de maior complexidade demandados. Para 

tal, o sistema de saúde deve estar organizado para permitir resolubilidade frente às 

necessidades demandadas pela população. 

 

Ainda, considerando o texto elaborado pelo CONASS (2004) durante o seminário 

para a construção de consensos na APS, discute-se a necessidade de se considerar 

o indivíduo nas ações realizadas na atenção primária, tendo em conta sua 

singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural, favorecendo a 

realização de ações em prol da promoção da saúde, da prevenção e tratamento de 

doenças e da redução de danos ou de sofrimentos. 
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Segundo Shimazaki (2009), a APS utiliza habilidades clínicas, epidemiológicas, 

sociais e pesquisas avaliativas para o ajuste de programas, com o objetivo de 

atender as necessidades específicas de saúde de uma dada população. Para isso, é 

necessário: “definir e caracterizar a comunidade, identificar os seus problemas de 

saúde, modificar os programas para abordar esses problemas e monitorar a 

efetividade dessas modificações” (SHIMAZAKI, 2009, sp.). O autor ainda pontua a 

importância do envolvimento da comunidade na tomada de decisão, em todos os 

níveis de atenção à saúde. 

 
Outro aspecto de relevância ressaltado por Macinko e Mendonça (2018) é a 

necessidade de políticas públicas atuantes em todos os níveis de determinação da 

saúde: municipal, estadual e federal, em prol de um sistema de saúde mais 

orientado à atenção primária, em busca de resolubilidade às necessidades da 

população. Faz-se necessária uma maior integração entre as esferas do governo 

para o estabelecimento de programas e estratégias realmente eficientes para a 

promoção de uma saúde de qualidade à população. 

 
 
5.2 - Estratégia Saúde da Família (ESF) 
 
 

O Programa Saúde da Família nasce em dezembro de 1993, fundamentado 
em algumas experiências municipais que já estavam em andamento no país. 
Surge como uma proposta ousada para a reestruturação do sistema de 
saúde, organizando a atenção primária e substituindo os modelos tradicionais 
existentes (BRASIL, 2010, p.7). 

 

Segundo Silva et al. (2010), a ESF foi proposta pelo Ministério da Saúde como 

estratégia de reorganização da atenção básica, incorporando como princípios as 

diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS), estruturando-se a partir da 

Unidade Básica de Saúde (UBS).  

 

A partir da ESF, busca-se promover a qualidade de vida da população brasileira e 

intervir nos fatores de risco à saúde, como o sedentarismo, a má alimentação e o 

tabagismo. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se fortalece como 

uma porta de entrada para o SUS (BRASIL, 2019).  
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Segundo Rodrigues e Santos (2010), ao considerar que as ações desenvolvidas na 

ESF se referem diretamente à proposta da APS, com foco principal na promoção da 

saúde em lugar às práticas curativas, as ações da equipe de saúde deveriam estar 

articuladas sempre que possível a processos educativos. Para os autores, a 

educação em saúde leva à ação, atuando diretamente sobre o conhecimento das 

pessoas, possibilitando o desenvolvimento de criticidade e a tomada de decisões 

sobre a própria vida em relação aos cuidados de saúde. 

 
 
5.3 – Educação em Saúde 
 
 
Historicamente, no Brasil, os conceitos relacionados ao processo saúde-doença 

sempre mantiveram um caráter normativo e prescritivo. Isso aconteceu através da 

“educação sanitária”, baseada no estabelecimento de normas de higiene, com ações 

voltadas às práticas curativas, por meio de normas impostas e que possuíam um 

caráter informativo, pois os gestores não acreditavam na capacidade de 

entendimento da população (RODRIGUES; SANTOS, 2010). 

 

Esse modelo educativo em saúde era conhecido como “Modelo Hegemônico”, cujo 

enfoque era voltado para o controle do processo saúde-doença por meio da 

transferência de conhecimentos em saúde para a população. A educação em saúde 

era vista como uma ação responsável por proporcionar mudanças comportamentais, 

redefinição de valores, apenas sugerindo que as percepções da população fossem 

consideradas (TRAPE, 2005 apud RODRIGUES; SANTOS, 2010). 

 

Com o passar dos anos, a saúde passa a ser vista não apenas como ausência de 

doenças, mas como o completo estado de bem-estar físico, mental e social. Como 

consequência, as ideias impositivas do modelo sanitarista foram sendo 

abandonadas, surgindo a real ideia de “educação em saúde”. 

 

Em seu estudo, Vasconcelos (2015, p.30) afirma que: 
 

[...] a educação em saúde deixa de ser uma atividade a mais realizada nos 
serviços para ser algo que atinge e reorienta a diversidade de práticas aí 
realizadas. Passa a ser um instrumento de construção da participação 
popular nos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, de aprofundamento da 
intervenção da ciência na vida cotidiana das famílias e da sociedade. 
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“Educar para a saúde implica ir além da assistência curativa, significa dar prioridade 

a intervenções preventivas e promocionais” (ALVES, 2005, p.50). Para Rodrigues e 

Santos (2010), a educação em saúde deve considerar como ponto central o 

indivíduo e seu contexto social, e não a sua doença, e deve objetivar não somente a 

remissão dos sintomas, mas principalmente, a promoção dos cuidados em saúde, 

além de outras dimensões de vida. Os autores consideram uma abordagem cuja 

emancipação social ocorre inerente ao processo de melhoria da qualidade de vida, 

através da promoção da saúde individual e coletiva. 

 

Segundo Mazzuchello et al. (2014), a educação em saúde na ESF é um dos meios 

que interligam os profissionais da saúde e a população, favorecendo o vínculo. Ela é 

baseada em alguns princípios, como a escuta do outro, a troca de experiências e a 

construção de novos saberes, reconhecendo o outro como possuidor de um histórico 

de vida, trazendo consigo saberes, experiências e conhecimentos. Estudos apontam 

que grupos operativos realizados de forma dinâmica e criativa proporcionam 

discussões na comunidade, onde “cada um cuida de si, do outro, da comunidade e 

do meio ambiente” (VICTOR; VASCONCELOS; ARAÚJO, 2007, p.725). 

 

Certificando que a atividade em grupo é um dispositivo de grande relevância para a 

promoção e educação em saúde, propõe-se a efetiva educação como um processo 

solidário e democrático a partir da participação popular e da troca de experiências 

entre os envolvidos. 

 
 
5.4 – Grupos Operativos 
 
 
Segundo Soares e Ferraz (2007), foi na década de 1970 que os grupos operativos 

chamaram a atenção dos profissionais de saúde devido ao seu potencial de 

aplicação e sistematização proporcionados para o processo do trabalho grupal. 

 

Pichon-Rivière, psiquiatra e psicanalista de grande renome pelos trabalhos 

desenvolvidos na Argentina, é tido como o fundador da teoria dos Grupos 

Operativos. Segundo Bastos (2010, p.161), “Pichon-Rivière começou a trabalhar 
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com grupos na medida em que observava a influência do grupo familiar em seus 

pacientes”.  

 

Para o médico, o fundamento da atuação profissional nessa estratégia de trabalho 

grupal era instrumentar o indivíduo para uma prática de transformação de si, dos 

outros e do contexto em que está inserido. Reforça-se que todo grupo tem um 

objetivo, uma tarefa que os sujeitos pretendem alcançar em conjunto, cujo objetivo 

pode ser o aprendizado de uma disciplina, sobre uma doença, com respeito a uma 

prestação de um serviço ou mesmo um tratamento proposto (BASTOS, 2010; 

MAZZUCHELLO et al., 2014). 

 

Mazzuchello et al. (2014), citando Soares e Ferraz (2009), explicam que um grupo 

terapêutico é um conjunto de indivíduos que enfrentam situações-problemas 

semelhantes. A proposta terapêutica de se reunirem como grupo é para que haja 

troca de experiências, conhecimentos e estímulo à aquisição de novas habilidades 

para a superação desses problemas, objetivando melhor qualidade de vida. Os 

autores afirmam ainda que, no grupo, os participantes encaram suas limitações e, 

assim, podem resgatar sua autonomia. Os grupos operativos, como prática de 

educação em saúde, possibilitam o empoderamento de conhecimentos aos 

participantes, discussões, críticas e construção de práticas saudáveis referentes às 

questões de saúde, estimulando um modo de vida mais harmônico frente à situação 

de saúde/doença vivenciada. 

 

Normalmente, os grupos operativos têm como critérios organizadores o tipo de 

doença apresentada, a idade, o gênero, os programas instituídos pelas esferas 

políticas, etc. Para Soares e Ferraz (2007), trabalhar em grupo permite importantes 

benefícios, como uma maior otimização do trabalho, com a diminuição das consultas 

individuais, a participação ativa do indivíduo no processo educativo e o envolvimento 

da equipe de profissionais junto aos participantes. Para isso, citando Portarrieu e 

Tubert-Oaklander (1989), os autores explicam que os grupos devem ser dinâmicos, 

reflexivos e democráticos, favorecendo o princípio da Autonomia. 
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Quando os indivíduos participam de atividades em grupos, é esperado que 
estes ampliem o controle sobre sua vida e modifiquem os contextos político e 
social nos quais estão inseridos, refletindo também na escolha do que é 
melhor para si, em consonância com suas crenças, valores, necessidades e 
realidade (MAZZUCHELLO et al., 2014, p.463). 

 
 
Outro aspecto a ser considerado no trabalho com grupos operativos diz respeito à 

capacitação da equipe de saúde. Soares e Ferraz (2007) apontam para essa 

necessidade, dizendo ser indispensável aos profissionais de saúde a discussão e a 

aprendizagem sobre os fenômenos grupais, para a compreensão dos fundamentos 

teóricos da dinâmica grupal. Mazzuchello et al. (2014), citando Maciel et al. (2010), 

indicam que o profissional de saúde tem um papel fundamental no ato educativo 

sanitário, apresentando uma gama de ações para o seu desenvolvimento, com o 

objetivo de promover conhecimentos e habilidades para a adoção de estilos de vida 

mais saudáveis, de estimular a participação efetiva da comunidade na construção da 

cidadania, na transformação de seu ambiente, na conquista da equidade social e em 

saúde, modificando ativamente o ambiente e melhorando a qualidade de vida como 

um todo. 

 

“A atenção primária requer, cada vez mais, profissionais capacitados e que possuam 

perfil para tal, com uma mudança nos cursos de capacitação para que sejam 

focados na integralidade e nos princípios da APS” (MAZZUCHELLO et al., 2014, 

p.464). 

 
 
5.5 – Contextualização: realidade do Cuidar Promissão  
 
 
No “Cuidar Promissão”, considera-se que os cuidados de saúde vão além de sanar 

as dores e remediar as condições de saúde enfrentadas pela população. A eSF 

defende a ideia da atuação preventiva em saúde e redução dos agravamentos das 

doenças, a partir de um acompanhamento próximo da população e da elaboração de 

atividades de promoção e educação em saúde que estimulem a adoção de hábitos 

saudáveis e uma vida com qualidade. 

 

Por se tratar de uma unidade de saúde com alta demanda populacional, as ações de 

educação e promoção de saúde são vistas como atividades primordiais do cuidado e 
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acompanhamento dos usuários, que estimulam o vínculo dos mesmos com os 

profissionais da eSF e facilitam o seguimento do estado de saúde da população. 

Além disso, colaboram de maneira significativa para o bom funcionamento da 

unidade de saúde e para a diminuição das demandas existentes. 

A elaboração de atividades de educação e promoção de saúde no modelo de grupos 

operativos demanda uma grande organização de toda a equipe de saúde. A 

montagem de um grupo operativo envolve a seleção dos participantes, o contato 

com os mesmos, a organização da agenda dos profissionais, a capacitação da 

equipe sobre o tema, a organização do espaço físico e a atividade educativa em si. 

São várias as etapas até que se alcance de maneira concreta o objetivo da 

educação em saúde, as quais demandam tempo e disposição da equipe. 

Considerando essas várias etapas que envolvem a montagem de uma estratégia de 

educação e promoção de saúde, a não participação dos usuários leva à frustração 

por parte da equipe e ao não alcance do acompanhamento de saúde que se havia 

objetivado, sendo o próprio usuário da unidade de saúde o mais prejudicado. 

A educação e promoção da saúde é ainda um grande desafio e deve ser enfrentado 

considerando-se o sujeito como o principal foco de atuação, sem desconsiderar o 

contexto e a complexidade das relações em que esses sujeitos estão inseridos. 

Sendo assim, torna-se de grande importância o incentivo ao protagonismo do 

paciente, como sujeito individual e ator coletivo, membro de uma comunidade. Para 

isso, as ações de educação em saúde são importantes ferramentas e o processo 

educativo deve ser construído e estabelecido em parceria com a comunidade. 

 

Para que os resultados sejam alcançados, é necessário reavaliar as estratégias de 

ação e definir as metas e os caminhos para tal. “A elaboração do diagnóstico 

situacional, a identificação e priorização dos problemas e a construção do plano de 

ação são etapas fundamentais no processo de planejamento e demandam algum 

trabalho da equipe de saúde” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p.79). Nesse 

aspecto, ressalta-se ainda a importância da participação dos profissionais da UBS 

na realização das ações de promoção de saúde, na difusão, orientação, 

acompanhamento, planejamento e avaliação dos resultados, fazendo-se necessária 

a capacitação específica da eSF para a construção de estratégias eficazes.  
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O diálogo fomentado entre os membros da comunidade e a equipe de saúde 

favorece a identificação e determinação dos problemas enfrentados. Diferentes 

opiniões tornam mais fácil integrar informações e, assim, definir as melhores 

estratégias de ação para a resolução dos problemas. A possibilidade de estabelecer 

prioridades também facilita o direcionamento das atividades necessárias para a 

busca de solução dos problemas, em curto, médio e longo prazo. 

 

É necessário que a equipe de saúde, bem como os demais atores envolvidos no 

processo de resolução de problemas de uma comunidade, participem das ações a 

serem planejadas e desenvolvidas para a obtenção de resultados concretos. 

Estabelecer metas, prazos, definir responsáveis, tornam esse trabalho mais 

facilmente acompanhado e avaliável, permitindo repensar as estratégias de ação 

quando necessário. 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
O plano de intervenção refere-se ao problema priorizado pela eSF do “Cuidar 

Promissão”: baixa adesão dos usuários na participação dos grupos operativos, 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 PES. 

 
 
6.1 - Descrição do problema selecionado 
 
 
A UBS “Cuidar Promissão” recebe cerca de 50 a 60 pessoas diariamente, em busca 

do agendamento de consultas médicas e odontológicas, de informações referentes a 

exames e consultas com especialistas, para a renovação de receitas médicas e 

realização de procedimentos (aplicações de injetáveis, curativos de lesões), 

população a qual, em grande parte, passa pelo acolhimento realizado pela equipe de 

enfermagem. 

 

Uma grande maioria dos usuários que passam pela UBS, em busca ou não por 

atendimento médico, são pacientes portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis (HAS, DM, Dislipidemia, etc). Esses pacientes estão habituados a 

agendar uma consulta para que o médico solicite novos exames laboratoriais e para 

que a receita de medicamentos seja renovada, de maneira rotineira. Muitos deles 

estão acostumados a somente deixar a receita na unidade para a renovação da 

mesma, sem a realização da consulta médica de acompanhamento periódico, ou 

realizam diretamente o pedido de exames laboratoriais junto à equipe de 

enfermagem. 

 

Nota-se na maior parte dos indivíduos grande desinteresse ou a falta de informação 

quanto à necessidade da adoção de mudanças no estilo de vida, por meio da prática 

de atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis. Os usuários acreditam que o 

uso crônico de medicamentos é o bastante para o controle da doença de base. 
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Uma estratégia adotada pela equipe para adoção de hábitos de vida saudáveis é a 

sensibilização do usuário pelo médico no momento de entrega dos resultados dos 

exames laboratoriais nos grupos operativos.  

 

O problema que tem sido enfrentado é que os usuários convidados para a 

participação no grupo, em sua grande maioria, não comparecem à atividade 

proposta. A média de participantes gira em torno de 10 pessoas por grupo 

organizado, sendo cerca de 30 pessoas convidadas.  

 
 
6.2 - Explicação do problema selecionado 
 
 

As prováveis causas associadas à baixa adesão dos usuários da UBS aos grupos 

operativos organizados pela eSF são descritas a seguir, considerando a observação 

das experiências vivenciadas na unidade e os relatos dos usuários. 

 

Geralmente, os grupos operativos do “Cuidar Promissão” são realizados nas sextas-

feiras, no período da tarde. Evita-se a realização dos grupos no período da manhã 

por se tratar de um turno de trabalho com alta demanda de consultas ao agudo, 

quando os profissionais se encontram ocupados nos consultórios. A definição do dia 

e horário foi realizada pela facilidade para a realização da atividade, considerando-

se a dinâmica da UBS, porém não levando em consideração a disponibilidade e 

interesse dos participantes do grupo.  

 

O período da tarde geralmente é um horário laboral, que impossibilita a participação 

de algumas pessoas convidadas. Além disso, é um período onde as UBS estão mais 

vazias, geralmente destinado às consultas agendadas. Sendo assim, os usuários já 

estão acostumados a não comparecer à unidade neste período, e quando 

comparecem, são muitas vezes orientados a retornar no dia seguinte pela manhã. 

 

Outro aspecto se refere à proposta metodológica adotada. Em sua grande maioria, 

os grupos operativos são realizados em formato de palestras. As palestras trazem 

consigo um estereótipo de ser uma atividade cansativa, desinteressante, o que não 
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estimula a participação de um indivíduo, mesmo que o motivo principal seja o 

cuidado da sua própria saúde.  

 

Além disso, os temas abordados nas atividades educativas da unidade são limitados 

muitas vezes ao que determina a Secretaria Municipal de Saúde, em consonância 

com projetos de dimensão nacional, por exemplo “Setembro Amarelo”, “Outubro 

Rosa”, “Novembro Azul”, não levando em consideração a real necessidade daquela 

dada população e os temas de interesse de aprendizagem dos usuários, muitas 

vezes denotando a imposição da atividade aos participantes. 

 

Outro aspecto importante é a não compreensão pelos usuários de outros possíveis 

modelos de atendimento da saúde além daquele oferecido no consultório. Grande 

parte das pessoas está acostumada com o modelo de consultas médicas para o 

seguimento do estado saúde/doença, não considerando os grupos operativos como 

estratégia para o cuidado da sua saúde. 

 
 
6.3 - Seleção dos nós críticos 
 
 
Os “nós críticos” se referem às causas mais relevantes do problema e que precisam 

e podem ser enfrentadas pela equipe, por meio de ações diretas (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). Dessa maneira, foram selecionados os seguintes nós críticos para 

intervenção: 

- Falta de capacitação da equipe de saúde para o desenvolvimento de ações 

coletivas; 

- Temas educativos inadequados com a necessidade e desejo da população; 

- Divulgação pouco eficaz das atividades propostas para a participação comunitária. 

 

 
6.4 - Desenho das operações  
 
 

Considerando a importância de se tornarem eficazes as estratégias de 

educação e promoção de saúde no “Cuidar Promissão”, elaborou-se o seguinte 

projeto de intervenção com propostas de ação sobre os nós críticos levantados: 
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Quadro 2 - Desenho de operações para os “nós” críticos do problema baixa adesão 

dos usuários na participação dos grupos operativos 

 

Baixa adesão dos usuários na participação dos grupos operativos 

“Nó” Crítico Operação / 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos Recursos 
necessários 

 
Falta de 

capacitação 
da equipe de 
saúde para o 
desenvolvi-
mento de 

ações 
coletivas  

 
“Capacitando para 

Capacitar”: 
Promover 

capacitação da eSF 
em relação a 

atividades em grupo 
para implementar 
outras abordagens 

metodológicas além 
das palestras.  

eSF melhor 
capacitada para 

propor atividades 
mais atraentes 
aos usuários da 

UBS, 
proporcionando 

maior 
participação nos 

grupos 
operativos. 

 
 
 

Cursos e 
oficinas 

destinados 
aos 

profissionais 
da UBS 

Organizacional – 
estrutura física, 

recursos humanos, 
equipamentos; 

Cognitivo – 
capacitação da 

eSF; 
Financeiro – 

investimento para a 
capacitação, 
compra de 
materiais. 

 
 
 

 
 

Temas 
educativos 

inadequados 
com a 

necessidade e 
desejo da 
população  

 
 
 
 

 
“Planejar”: 

Promover reuniões 
com os usuários da 

UBS para construção 
conjunta e 

planejamento das 
ações a serem 

desenvolvidas na 
unidade, 

estabelecendo os 
temas de interesse 
para um ciclo de 

rodas de conversas 
e oficinas educativas 

na área da saúde. 

Melhor vinculação 
entre 

usuários/eSF e 
permitir a 

construção 
participativa das 

atividades a 
serem 

desenvolvidas na 
unidade e o 

planejamento das 
mesmas, 

resultando em 
maior adesão dos 

usuários nos 
grupos 

operativos. 

 
 

 
Reuniões 

comunitárias, 
caixa de 

sugestões na 
recepção, e 

rodas de 
conversas e 

oficinas 
destinadas 

aos usuários 
da UBS 

 
 

 
Organizacional – 
estrutura física, 

recursos humanos, 
materiais; 

Cognitivo – 
capacidade para 

conduzir uma 
reunião comunitária 
e conciliar possíveis 

conflitos; 
Financeiro – 

investimento para a 
compra de 

materiais para as 
reuniões. 

 
 
 

 
 

Divulgação 
pouco eficaz 

das atividades 
propostas 

para a 
participação 
comunitária  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Visão além do 
Alcance”: 

Estabelecer 
estratégias que 
favoreçam uma 

maior divulgação das 
propostas educativas 

desenvolvidas na 
unidade de saúde. 

 
Melhor divulgação 

das atividades 
que serão 

propostas para 
alcançar maior 
participação da 

comunidade nas 
atividades 

educativas da 
unidade de 

saúde, além de 
conseguir apoio 
em entidades 

parceiras para a 
divulgação das 

atividades. 

Capacitação 
da eSF 

referente a 
marketing e 
divulgação, 
elaboração 

de 
materiais 

para 
divulgação e 

mídias 
sociais para 
contato com 
a população, 
reuniões com 

possíveis 
entidades 
parceiras 

Organizacional – 
estrutura física, 

recursos humanos, 
materiais; 

Político – contato 
com entidades 

parceiras; 
Cognitivo – 

capacidade criativa 
para elaboração 
das propostas de 

divulgação; 
Financeiro – 

investimento para 
confecção dos 
materiais de 

divulgação dentre 
outros. 

 
Fonte: Cuidar Promissão 
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Levando em consideração a viabilidade do plano proposto, os recursos críticos 

necessários para o enfrentamento dos “nós” críticos e avaliação de controle destes 

recursos são detalhados no quadro 3. O quadro 4 apresenta os responsáveis e 

prazos previamente definidos para colocar-se em prática as ações estratégicas 

pensadas. 

 

Quadro 3 - Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para 

o enfrentamento dos “nós” críticos do problema baixa adesão dos usuários na 

participação dos grupos operativos 

 

 
Operação 
/ Projeto 

 
Recursos Críticos 

Controle dos Recursos Críticos 

Ator Motivação Ação 
Estratégica 

 
“Planejar” 

Organizacional – mobilização da 
comunidade para participação nas 
reuniões propostas. 

 
Equipe de 

Saúde 

 
Favorável 

Elaboração de 
plano de 

mobilização 
comunitária 

 
“Capacitando 

para 
Capacitar” 

Cognitivo – promoção de 
capacitação à equipe de saúde; 
Financeiro – para a compra dos 
materiais necessários e contratação 
dos formadores. 

Instituições 
patrocinadoras 
/ apoiadoras, 
formadores 
contratados 

 
 

Favorável 

Elaboração e 
apresentação 
de projeto aos 

parceiros 

 
“Visão além 
do Alcance” 

Político – favorecimento dos 
contatos para apoio de parceiros; 
Financeiro – investimento na 
criação e confecção dos materiais 
de divulgação. 

Equipe de 
Saúde, 

Instituições 
patrocinadoras 
/ apoiadoras 

 
 

Favorável 

Elaboração e 
apresentação 
de projeto aos 

parceiros 

 
Fonte: Cuidar Promissão 
 
 
 

Quadro 4 – Plano Operativo 
 

Operação / 
Projeto 

Produto / Ação Estratégica Responsável Prazo 

 
“Planejar” 

. Realizar reuniões comunitárias; 

. Criar caixa para sugestões na recepção; 

. Elaborar rodas de conversas e oficinas.   

Equipe de Saúde 
e NASF 

 
02 meses 

“Capacitando 
para 

Capacitar” 

. Realizar oficinas de capacitação à eSF; 

. Participar em eventos (simpósios, congressos); 

. Mobilizar a formação continuada junto à 
Secretaria Municipal de Saúde e parceiros. 

Médico e 
Enfermeiro da 

UBS, e formadores 
contratados 

 
 
06 meses 

 

 
 

“Visão além 
do Alcance” 

. Confeccionar materiais e estabelecer meios de 
divulgação nas mídias sociais; 
. Realizar salas de espera para divulgação das 
atividades propostas; 
. Envolver a comunidade local na divulgação; 
. Promover reuniões com entidades parceiras. 

 
Equipe de Saúde, 

comunidade e 
entidades parceiras 

 
 

03 meses 

 
Fonte: Cuidar Promissão 
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Além de planejar, faz-se necessária a gestão do projeto de intervenção por meio de 

uma reavaliação constante dos resultados, definindo-se novas metas e prazos, 

quando necessários, para se alcançar os resultados esperados.  

 

A proposta de gestão dos projetos apresentados baseia-se na realização de 

reuniões semanais da eSF do “Cuidar Promissão”, para o alinhamento das 

atividades. A figura do médico da UBS seria a de responsabilidade pela gestão geral 

do plano de intervenção, em colaboração com os demais membros da equipe de 

saúde.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Espera-se que, após a utilização do plano de intervenções proposto, seja alcançada 

a capacitação da equipe de saúde e uma maior participação dos usuários da UBS 

Cuidar Promissão nas atividades coletivas de educação em saúde (grupos 

operativos). Desta forma, proporcionar-se-ia maior vínculo entre a população usuária 

da unidade e a equipe de saúde, com participação comunitária na construção e 

planejamento das atividades. 

 

Em um segundo plano, o alcance dos objetivos propostos com o plano de 

intervenções favoreceria o acompanhamento de saúde dos indivíduos na UBS, 

melhorando o seguimento e controle das doenças crônico-degenerativas, evitando 

os episódios de agravamento das doenças, favorecendo uma melhor qualidade de 

vida à população em geral. 

 

Faz-se necessário estabelecer parcerias para tornar o plano de intervenções mais 

facilmente executável, tornando o trabalho da equipe de saúde mais efetivo, com 

resultados expressivos para a comunidade. 
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