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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo propor um Plano de Intervenção para a criação de 
sistema de trabalho com base no método de Educação em Saúde de forma que 
possibilite à Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, lotada na Unidade 
Básica de Saúde (USB) Geni Alves de Lima, município de Itaguara, estado de Minas 
Gerais, atuar com proficiência no atendimento à população adscrita. A partir de 
diagnóstico situacional realizado pela Equipe de Saúde da Família, dentre as 
necessidades e problemas prioritários a serem enfrentados com vistas a maximizar 
os atendimentos ao maior número de usuários, detectou-se o alto índice de 
demanda espontânea que gera falta de tempo para reuniões e planejamento das 
ações; dificuldades na implantação de um sistema permanente de Educação em 
Saúde; reuniões com grupos de hipertensos e diabéticos com intervalos de tempo 
longos, de aproximadamente três meses; alta rotatividade dos membros da equipe 
de saúde, o que dificulta a integração entre esses e pacientes. Dentre os problemas 
detectados destacou-se, como prioritário para ser enfrentado, a ausência de 
atividades e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho da Equipe de 
Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, no atendimento da população adscrita. As 
ações propostas a serem desenvolvidas foram idealizadas e elaboradas pela Equipe 
de Saúde da Família, utilizando-se o método de Planejamento Estratégico 
Situacional, fundamentado em Faria, Campos e Santos (2018). A bibliografia 
utilizada para discussão do tema central e subtemas compôs-se de trabalhos 
científicos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 
Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, SciELO, documentos do 
Ministério da Saúde, assim como artigos científicos temáticos sobre os descritores 
Atenção primária á saúde, Estratégia saúde da família e Educação em saúde. 
Objetiva-se, pela intervenção da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, a 
partir da formação continuada e reorganização de seu processo de trabalho pela 
implantação do método de Educação em Saúde no âmbito da Unidade Básica de 
Saúde Geni Alves de Lima, garantir atendimento proficiente, compartilhado e 
humanizado, tendo como consequência a formação dos usuários para o auto 
cuidado e colaboração na prevenção e controle de doenças e melhor qualidade de 
vida de forma coletiva.  
 
Descritores: Atenção primária á saúde. Estratégia saúde da família. Educação em 
saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This paper aims to propose an Intervention Plan for the creation of a work system 
based on the Education in Health method, in ways that enable the Dr. Guimarães 
Rosa Family Health Team, based in the Unidade Básica de Saúde (USB) Geni Alves 
de Lima, municipality of Itaguara, state of Minas Gerais, to work with proficiency in 
serving the enrolled population. From the situational diagnosis made by the Family 
Health Team, among the needs and priority problems to be faced in order to 
maximize attendance to the largest number of users, the high rate of spontaneous 
demand that generates lack of meeting time was detected. and action planning; 
difficulties in implementing a permanent system of health education; meetings with 
hypertensive and diabetic groups with long time intervals of approximately three 
months; high turnover of health team members, which makes integration between 
them and patients difficult. Among the detected problems, it was highlighted as a 
priority to be faced the absence of educational activities and actions in Health in the 
work system of the Dr. Guimarães Rosa Family Health Team, in the care of the 
enrolled population. The proposed actions to be developed were devised and 
elaborated by the Family Health Team, using the Situational Strategic Planning 
method, based on Faria, Campos and Santos (2018). The bibliography used to 
discuss the central theme and subthemes consisted of scientific works available in 
the databases of the Virtual Health Library, Virtual Library of the Federal University of 
Minas Gerais, SciELO, documents from the Ministry of Health, as well as as thematic 
scientific articles on the descriptors Primary Health Care, Family Health Strategy and 
Education in Health. The objective, through the intervention of the Dr. Guimarães 
Rosa Family Health Team, from the continuous formation and reorganization of its 
work process by the implementation of the Health Education method within the Geni 
Alves de Lima Basic Health Unit, to ensure proficient, shared and humanized care, 
resulting in the formation of users for self-care and collaboration in disease 
prevention and control and better quality of life collectively. 
 
Descriptors: Primary health care. Family health strategy. Education in Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da multiculturalidade social, realidade muitas vezes agravada por 

níveis socioeconômicos precários  que dificultam o atendimento pleno à saúde da 

população, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) vem buscando orientar e 

implementar ações que possibilitem o adequado processo de planejamento e 

organização do trabalho das unidades e equipes de saúde, de formas que essa 

reorganização as coloque em condições de enfrentar as dificuldades em contemplar 

as necessidades que se apresentam nas demandas da população (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, a criação de um sistema de trabalho que possibilite à equipe de 

Saúde da Família lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Geni Alves de Lima, 

município de Itaguara, Minas Gerais, atuar de forma proficiente no atendimento à 

população adscrita, pode contribuir significativamente para a melhora da saúde 

dessa população. 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

 O município de Itaguara está localizado a noroeste da Capital do Estado, 

Belo Horizonte, da qual a sede do município dista 95 quilômetros e devido a essa 

proximidade pertence à sua Região Metropolitana. Essa proximidade favorece um 

fluxo migratório intenso, o que justifica os índices populacionais do município não 

apresentarem alterações significativas há vários anos. Ocupa uma área de 719 km2 

e a densidade demográfica é de 30,14 habitantes por km2. De acordo com dados do 

último censo populacional realizado em 2010, indicava à época uma população 

estimada para 2018 de 13.278 pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) ficou em 0, 691. Com esse resultado, o município ficou situado na 

faixa que categoriza municípios de porte “Médio”, que indica municípios com IDHM 

entre 0,600 e 0,699, ocupando, assim, a 2161ª posição entre os 5.565 municípios 

brasileiros (IBGE, 2017). 

A grande maioria da população, 77%, está concentrada na área urbana do 

município. Dados relacionados à pirâmide etária indicam que mais da metade da 

população situa-se nos intervalos entre 20 e 49 anos de idade, prevendo-se para as 

próximas décadas uma inversão nessa pirâmide, devido ao aumento da população 

idosa, uma tendência natural na atualidade, o que requer ações em políticas 
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públicas para o enfrentamento e suporte adequado às demandas deste perfil 

populacional (IBGE, 2017). 

De acordo com dados relativos a trabalho e rendimentos, coletados em 2016, 

a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 22,6%, com 

salário médio mensal de 1,7 salários mínimos. Em comparação a outros municípios 

do estado, o município de Itaguara, nesse quesito, ocupava a posição 113 dentre a 

totalidade dos municípios do estado. Já em comparação à totalidade dos municípios 

brasileiros, ocupava a posição 3453 de 5570 e 993 de 5570, respectivamente. Em 

relação a domicílios que apresentavam rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa residente, 29.3% da população, nessas condições, posicionavam 

o município de Itaguara, em relação aos demais municípios do estado em 788ª 

colocação, e na posição 4819 dentre os 5570 municípios brasileiros. Em relação à 

área da saúde, a taxa de mortalidade infantil média no município é de 12.05 para 

1.000 nascidos vivos. As internações devido a doenças como diarreias são de 1.1 

para cada 1.000 habitantes. Nesses aspectos, se comparado aos mesmos índices 

dos demais municípios mineiros, Itaguara se coloca nas posições 391 de 853 e 207 

de 853, respectivamente (IBGE, 2017). 

Quanto à Educação, os dados são de 2015, e apontam que, em relação ao 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que mede o nível de 

aprendizagem escolar, alunos que cursavam os anos inicias do Ensino Fundamental 

na rede pública de ensino do município tiveram rendimento médio de 6.9 pontos. 

Para os alunos dos anos finais, esse índice foi de 4.9 pontos, o que coloca o 

município na posição 53 dentre os 853 municípios do estado (INEP, 2017).      

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

O bairro Centro, onde está localizada a UBS Geni Alves de Lima, tem 

características de um centro comercial e residencial ao mesmo tempo. Na maior 

parte de sua extensão é composto por boas residências e com infraestrutura básica 

completa – água e esgoto – e coleta de lixo não seletiva. Estão localizadas no bairro 

uma escola de Educação Básica da rede municipal de educação e uma da rede 

estadual (MINAS GERAIS, 2019).   
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Em Itaguara o sistema municipal de Saúde é administrado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, que oferece serviços de atenção básica à saúde da população 

por meio de três UBS e cinco equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), 

sendo que dessas equipes três estão localizadas na zona urbana e duas na zona 

rural. No que diz respeito à estrutura física, as UBS localizadas na área urbana são 

bem estruturadas, com destaque para a UBS Geni Alves de Lima, instalada no 

centro da cidade. 

As equipes de PSF, atualmente denominadas equipes de Estratégia Saúde 

da Família (ESF), tendo em vista o caráter de estratégia permanente para os 

serviços em saúde prestados à população brasileira (BRASIL, 2018), proporcionam 

100% de cobertura em relação à população do município. Devido à grande 

dispersão de localização da população rural, o sistema municipal de saúde conta 

com o apoio de três escolas desativadas, que tiveram sua estrutura física 

modificada, com a ajuda da comunidade, para o atendimento médico, além de 

outras atividades sociais da comunidade. O atendimento em saúde da população 

ocorre também em outros espaços cedidos pela comunidade. 

O sistema municipal de saúde possui ainda um Centro de Saúde para 

atendimentos básicos em pediatria, ginecologia, clínica médica e enfermagem, 

realizando diversos procedimentos como curativos, nebulização e vacinas, dentre 

outros. Oferece também atendimento em fonoaudiologia, Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), laboratório de análises clinicas e o serviço de Vigilância em 

saúde, que atua no controle a endemias, como a doença de Chagas e atualmente 

dando prioridade ao combate à Dengue. A Secretaria Municipal de Saúde também 

ocupa esse espaço físico, com o sistema de regulação, de tratamento Fora do 

Domicílio (TFD), Faturamento do SUS e agendamento de consultas, exames e 

cirurgias pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba (CISMEP) 

nas áreas de angiologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e 

dermatologia. Disponibiliza também atendimento na área de fisioterapia em um 

espaço físico alugado localizado no centro do município, cujo serviço é prestado por 

um profissional da área, dispondo também de mais dois profissionais que atendem 

em domicílio a pacientes acamados, incluindo em seu atendimento o trabalho de 
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educação em saúde, em parceria com as equipes de ESF. Todas as ESF oferecem 

o serviço de Saúde Bucal à população. 

O atendimento de emergência é realizado na Santa Casa de Misericórdia de 

Itaguara. O estabelecimento possui 44 leitos, sendo que 13 deles são 

disponibilizados para o setor de cirurgia geral, 16 para atendimentos de clínica 

médica, sete para obstetrícia, três para o setor de pediatria e mais cinco 

apartamentos com leitos hospitalares. A Santa Casa presta ainda atendimento a 

municípios vizinhos. Os procedimentos de média e alta complexidade que não são 

realizados no próprio município são encaminhados para municípios próximos como 

Betim, Belo Horizonte, Brumadinho, Itaúna, Divinopolis e Santo Antônio do Amparo 

(MINAS GERAIS, 2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima 

 

A UBS Geni Alves de Lima, inaugurada em junho de 2012, atende a, 

aproximadamente, 3.722 usuários, está localizada no bairro Centro, zona urbana do 

município, e é a maior entre as cinco equipes de ESF. O quantitativo da população 

adscrita a cada equipe de saúde é justificado pelo tamanho da extensão territorial na 

qual está inserida, levando-se também em conta a distância e maior ou menor 

dificuldade de acesso, variando, dessa forma, o número de usuários atendidos por 

cada equipe. 

Essa UBS abriga a equipe de ESF Dr. Guimarães Rosa, além de ser ponto de 

apoio para atendimento em Saúde Bucal de duas equipes rurais. Aí são realizados 

também atendimentos em fonoaudiologia e psicologia para usuários da Atenção 

Primária à Saúde (APS). Além de prestar serviços no período mínimo de cinco dias 

por semana, como as demais unidades de saúde do município, oferece horários 

estendidos ao período noturno, no horário de almoço e aos finais de semana. O 

horário de funcionamento das UBS é determinado considerando-se alguns critérios 

de acordo com as necessidades locais, com o objetivo de aprimorar e ampliar o 

acesso de qualidade dos usuários aos serviços de saúde. A carga horária de 

trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam na atenção primária deve 

estar de acordo com as legislações vigentes federais, estaduais e municipais. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, da Unidade Básica de    

Saúde Geni Alves de Lima 

 

A equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual atuo como médico, é 

composta por um médico generalista, um enfermeiro, um cirurgião dentista, sete 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dois técnicos de enfermagem, um auxiliar 

de cirurgião dentista, um técnico em higiene bucal, um recepcionista e um auxiliar de 

serviços gerais, sendo a maior entre as cinco equipes de saúde do município. 

A atuação da equipe abrange visitas às residências visando à mobilização da 

comunidade. Tendo o território definido, com uma população delimitada sob nossa 

responsabilidade, é possível intervir sobre os fatores de risco aos quais está exposta 

a comunidade. Dessa forma, por realizar atividades de educação e promoção da 

saúde, a equipe tem como objetivo prestar assistência integral, de qualidade e 

permanente. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima 

 

Além de oferecer atendimento, no período mínimo de cinco dias por semana 

nos turnos da manhã e tarde, garantindo 40 horas semanais de serviços de saúde, 

as UBS se organizaram e oferecem horários estendidos ao período noturno, 

atendimentos no horário de almoço e aos finais de semana, conforme cronograma 

estabelecido pela coordenação da Unidade. Os profissionais que aí atuam realizam 

os atendimentos aos pacientes e seus respectivos registros de forma sistemática e 

regular, mantendo atualizado o cadastramento dos usuários e de famílias residentes 

na área do entorno da UBS Geni Alves de Lima e de comunidades aí atendidas. Os 

registros são processados através do e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que é a 

estratégia da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da 

Saúde, para a gestão de informações de todos os procedimentos realizados e que 

ajuda no processamento eletrônico dos dados, fundamentais para ampliação da 

qualidade de atendimento à população. É utilizado por profissionais das Equipes de 

Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal, equipes de ACS, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além dos profissionais que realizam 

ações com o Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2019). 
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1.7 O dia a dia da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa 

 
 A Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa atua seguindo os 

horários regulares determinados na UBS, ou seja, todos os dias da semana das 07h 

às 16h, e às segundas-feiras também no horário alternativo, de 12h às 20h, para 

atendimento aos trabalhadores que retornam do trabalho no final da tarde.  

Cada membro da equipe, dentro do seu âmbito de atuação, realiza suas 

ações contribuindo para o funcionamento da UBS de forma assertiva e de qualidade. 

Realizam escuta qualificada das necessidades de cada paciente, encaminhando-os 

ao serviço especializado se necessário, orientando e informando sobre os cuidados 

e prevenções necessárias em relação à cura ou manutenção da saúde, de forma 

específica e individualizada, priorizando os de maior risco, mantendo sempre 

atualizados os registros dos dados cadastrais dos pacientes e familiares.  

Quanto às reuniões e participação em atividades de educação permanente ou 

outras ações e atividades que poderiam melhorar o atendimento e a saúde geral da 

comunidade, a equipe vem buscando chegar a um termo comum em relação à 

criação de um sistema de trabalho que possibilite maior qualidade do atendimento à 

população adscrita. Diante da falta de tempo hábil, alto número de consultas 

agendadas e demanda espontânea, a reorganização do sistema de trabalho vigente 

vem se evidenciando como o ponto crucial para que se alcance o objetivo proposto 

para no Plano de Intervenção apresentado. 

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

(primeiro passo)  

 
O trabalho em equipe é um desafio a ser enfrentado todos os dias pela 

Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa. Muitas vezes as relações 

interpessoais são afetadas por conflitos provenientes de pontos de vistas diferentes 

com relação à cultura, crenças e personalidades, além do comprometimento 

individual e, especialmente, pela falta de estratégias que valorizem o papel de cada 

profissional, visando o estreitamento do vínculo entre os membros da equipe. Esses 

profissionais se integram à equipe por diferentes tipos de contratos de trabalho, uns 

contratados temporariamente e outros por concurso público municipal. Alguns 

solicitam frequentemente para trocar de uma unidade para outra, em virtude da 
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proximidade de suas residências ou por necessitarem adequar seus horários de 

trabalho noturno devido aos estudos. Essas circunstâncias vêm dificultando a 

manutenção de um espírito de junção da equipe, o que nos leva, 

consequentemente, à dificuldade de implementação de um Plano de Intervenção 

que seja permanente. 

Nesse contexto, a partir do método da Estimativa Rápida (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), foram detectados vários problemas que afetam o sistema de 

trabalho da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, na UBS Geni Alves 

de Lima, município de Itaguara, Minas Gerais, dentre eles a ausência de atividades 

e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho da Equipe de Saúde da 

Família Dr. Guimarães Rosa; o alto índice de demanda espontânea; alta rotatividade 

de funcionários; necessidade de melhor adequação do espaço físico para o trabalho. 

 
1.9 Priorização dos problemas: a seleção do problema para o plano de 

intervenção (segundo passo) 

 
 A escolha do problema a ser priorizado, “ausência de atividades e ações 

educativas em Saúde no sistema de trabalho da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Guimarães Rosa” se deve ao fato de acreditarmos que a partir da realização do 

Plano de Intervenção os demais problemas podem ser também solucionados. 

 
Quadro 1 – Classificação de prioridades para os problemas identificados no                        

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Dr. 

Guimarães Rosa, Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima, município de 

Itaguara, Minas Gerais. 

Problemas Importância
* 

Urgência
** Capacidade de 

enfrentamento
*** 

Seleção/ 

Priorização
**** 

Ausência de atividades e ações 
educativas em Saúde no 
sistema de trabalho da Equipe 
de Saúde da Família Dr. 
Guimarães Rosa 

Alta 10 Total 1 

Alto índice de demanda 
espontânea 

Alta 10 Parcial 2 

Alta rotatividade de funcionários Média 5 Parcial 3 

Necessidade de melhor 
adequação do espaço físico 
para o trabalho 

Média 5 Parcial 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
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***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante dos problemas prioritários identificados na UBS Geni Alves de Lima 

pela Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, objetivou-se implementar um 

Plano de Intervenção baseado em dados extraídos do processo de trabalho da 

equipe de saúde. Pretende-se, dessa forma, atender às necessidades prioritárias da 

população, com vistas a maximizar os atendimentos ao maior número de usuários a 

partir da integração entre os membros da equipe de saúde. 

Uma das maiores dificuldades que se encontra no desenvolvimento das 

atividades na UBS é a disponibilidade de tempo hábil para outras tarefas, que não 

seja unicamente o atendimento médico imediato em si. Além do que as equipes nem 

sempre são bem treinadas para, paralelamente ao serviço prioritário da USB, 

também conduzir um processo de trabalho pautado nos fundamentos da Educação 

em Saúde no acompanhamento de grupos de usuários com doenças específicas, 

que necessitam de orientações e acompanhamento em relação à prevenção e 

controle das doenças que os acometem. Alguns profissionais quase nunca se 

predispõem a trabalhar fora do horário, a não ser que sejam compensados com 

folgas em outro dia de sua escolha. 

Em relação ao número de usuários sob a responsabilidade de cada Equipe de 

Saúde da Família, a Portaria Nº 2.355/MS, de 10 de outubro de 2013 (BRASIL, 

2013) considera o que determina a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 

2011 que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), revisou as 

diretrizes e normas para a organização da ABS, ESF e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS); orientando: 

 

[...] que cada Equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no 
máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, 
respeitando critérios de equidade para essa definição e que para áreas mais 
vulneráveis é necessário que as equipes se responsabilizem pelo cuidado 
de uma população ainda menor que o recomendado, aproximando de 2.000 
pessoas por equipe (BRASIL, 2013). 

 

A Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa atende a um número de 

usuários dentro do recomendado, ainda assim gera uma grande demanda 
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espontânea e um alto número de atendimentos, somando-se a isso o 

remanejamento frequente de funcionários e remuneração inadequada As reuniões 

com grupos de hipertensos e diabéticos só são realizadas a cada três meses em 

virtude da dificuldade dos horários dos membros da equipe para realiza-las. A 

implementação de um sistema de trabalho baseado em um Plano de Intervenção 

que priorize a Educação em Saúde poderá diminuir consideravelmente as 

dificuldades no atendimento à demanda espontânea, sendo que tanto a equipe de 

saúde quanto os usuários terão mais informações sobre o sistema de trabalho na 

UBS. 

No decorrer da implementação do Plano de Intervenção, objetiva-se orientar 

os usuários sobre os cuidados com a saúde e controle e prevenção de doenças, 

promovendo, com o decorrer do tempo, mudanças de hábitos e costumes no seu dia 

a dia que interferem na manutenção da saúde, levando assim a uma melhora da 

saúde em geral. 

A Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa objetiva que, com a 

implantação do Plano de Intervenção para a Educação em Saúde na UBS Geni 

Alves de Lima, seja possível contar com a colaboração da Secretaria Municipal de 

Saúde e de demais órgãos municipais envolvidos, no sentido de disponibilizarem 

treinamentos para todos os profissionais de saúde. E também, dentro do 

cronograma orçamentário e financeiro do município, verificar a possibilidade de 

melhoria dos salários dos profissionais de saúde, com novas contratações que 

permitam equilibrar a demanda, ampliando, assim, o atendimento à população 

adscrita. 
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3 OBJETIVOS 

 

São os seguintes os objetivos para o desenvolvimento desse trabalho.  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar Plano de Intervenção para a criação de um sistema de trabalho 

que priorize a Educação em Saúde, possibilitando à Equipe de Saúde da Família Dr. 

Guimarães Rosa, lotada na USB Geni Alves de Lima, município de Itaguara, estado 

de Minas Gerais, atuar de forma proficiente no atendimento à população adscrita. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estruturar processo de revisão conceitual e atualização em organização do 

trabalho na Atenção Básica de Saúde; 

 Estruturar processo de revisão conceitual e atualização em Estratégia Saúde da 

Família; 

 Propor ações de reorganização do sistema de trabalho da Equipe de Saúde da 

Família Dr. Guimarães Rosa, com vistas ao atendimento otimizado e Educação 

em Saúde na USB Geni Alves de Lima. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o método 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme módulo de estudos (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018), orientações contidas nos textos das Seções 1 e 2 do 

módulo Iniciação à Metodologia (CORRÊA; VACONCELOS; SOUZA, 2018), bem 

como revisão narrativa de literatura atualizada sobre o tema. 

A bibliografia utilizada se constituiu de trabalhos científicos disponíveis nas 

bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Biblioteca Virtual da Universidade 

Federal de Minas Gerais, base de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), e bibliografia disponibilizada pelo Curso de Especialização Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família do NESCON/UFMG,  dentre outras. 

O Plano de Intervenção foi elaborado a partir da seleção e análise dos 

problemas priorizados e de registros de dados coletados durante o diagnóstico 

situacional realizado pela Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa junto à 

população adscrita à USB Geni Alves de Lima. Foram utilizados também 

levantamentos feitos a partir de questionários elaborados e preenchidos por todos os 

membros da equipe, assim como relatos das experiências de cada um dos membros 

dessa equipe, ao vivenciarem e buscarem superar as dificuldades diárias no 

atendimento aos usuários. 

Uma vez definidos os problemas e as prioridades, a próxima etapa consistiu 

na seleção e descrição do problema priorizado, “ausência de atividades e ações 

educativas em Saúde no sistema de trabalho da Equipe de Saúde da Família Dr. 

Guimarães Rosa”. 

Pela Estimativa Rápida foram identificados os nós críticos, evidenciando-se a 

necessidade da realização do Plano de Intervenção, sendo também possível 

planejar a participação da equipe de saúde e propor modificações necessárias na 

sua rotina do trabalho. 
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Como eixos orientadores do referencial teórico e elaboração do desenho das 

operações para o Plano de Intervenção, foram utilizadas os seguintes descritores: 

Atenção primária á saúde; Educação em saúde; Estratégia saúde da família. 

Espera-se que a reorganização do trabalho da Equipe de Saúde da Família 

Dr. Guimarães Rosa, pela implementação de ações de Educação em Saúde, 

propicie um atendimento proficiente, compartilhado e humanizado, garantindo, 

assim, melhor qualidade de vida à população adscrita à UBS Geni Alves de Lima, 

município de Itaguara, Minas Gerais. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata, documento editado em 1978 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, realizada na cidade de Alma-Ata, República do 

Casaquistão, se entende por atenção primária à saúde (APS), também nomeada 

como atenção básica à saúde (ABS):  

 

[...] cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 
colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 
mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país 
possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema 
de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, 
quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de 
saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 
pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 
continuado processo de assistência à saúde [que] devem ser apoiados por 
sistemas de referência integrados, funcionais e mutuamente amparados, [...] 
ao lado da equipe de saúde e para responder às necessidades expressas 
de saúde da comunidade. (BRASIL, 2002, p. 1-2). 

  

A atenção básica se desenvolve a partir de um conjunto de ações de saúde, 

sejam elas individuais ou coletivas, visando “[...] 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 [...]” da população (BRASIL, 2012, p. 19). 

Por meio de práticas de cuidado e gestão democrática e participativa, que 

atendam às demandas e necessidades de saúde da população de um determinado 

território, deve considerar “[...] o imperativo ético de que toda demanda, necessidade 

de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos” (BRASIL,2012, p.19). 
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Fundamenta-se em diretrizes como planejamento, programação 

descentralizada e ações setoriais e intersetoriais, acesso universal, contínuo e 

resolutivo a serviços de saúde, garantindo acolhimento e acessibilidade; integração 

entre promoção à saúde, vigilância e prevenção de agravos; construção de relações 

de afetividade e confiança entre o paciente e o profissional de saúde; integração 

entre ações programadas e demanda espontânea; processo de trabalho centrado no 

usuário, estimulando sua autonomia (BRASIL, 2012). 

Assim, a APS deve destacar-se como uma organização estruturada que se 

constitui no “[...] primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 

constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 

coordenando o cuidado e atendendo às suas necessidades de saúde” (BRASIL, 

2012, p. 25). 

 

5.2 A Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica 

no País, de acordo com os preceitos e fundamentos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2018). 

É entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, a 

partir de diretrizes e fundamentos, para operacionalização mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 2012).  

Conforme a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2000, p. 317), “Configura uma nova concepção de trabalho, uma nova 

forma de vínculo entre os membros de uma equipe, diferentemente do modelo 

biomédico tradicional, permitindo maior diversidade das ações e busca permanente 

do consenso.”, com o objetivo de “[...] gerar novas práticas de saúde, nas quais haja 

integração das ações clínicas e de saúde coletiva”. 

O papel da equipe de ESF na atenção primária à saúde propõe a organização 

em uma nova dinâmica e estruturação dos serviços de saúde, assumindo o 

compromisso de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua, em uma 

nova relação com a comunidade e com os diversos níveis e complexidade 

assistencial, intervindo de forma resolutiva. Nessa forma de atuação proativa, numa 

transposição do modelo tradicional para uma atuação integrada entre os vários 

níveis de atenção à saúde da população, a equipe de Estratégia Saúde da Família 
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possibilita que “A unidade básica de saúde [seja] a porta de entrada do sistema local 

de saúde” (BRASIL, 2000, p. 317). 

De acordo com Cutolo e Madeira (2010), a ESF é constituída de equipes 

multiprofissionais que atuam de forma interdisciplinar, visando articular 

conhecimentos e práticas no enfrentamento às doenças e seus agravos, 

identificando condições impeditivas da manutenção e qualidade da saúde da 

população atendida. Esse enfrentamento se dá a partir de propostas de soluções 

pelas quais pode-se intervir conjuntamente de maneira apropriada.  

 

5.3 A atuação da equipe de Estratégia Saúde da Família na Unidade Básica de 

Saúde 

  

Diante da realidade multicultural, com níveis socioeconômicos precários, que 

por vezes dificultam um atendimento pleno à população, a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), vem buscando orientar e implementar ações que 

possibilitem o adequado processo de planejamento e trabalho nas unidades e 

equipes de saúde, de formas que essa reorganização  as coloque em condições de 

enfrentar dificuldades e contemplar as necessidades que se apresentam nas 

demandas da população adscrita (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, em seu Art. 2º, a Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 

determina que: 

 

 Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 
sanitária (BRASIL, 2017). 

 

Para que tal determinação se consolide, já em 2011 a Portaria Nº 2.488 do 

Ministério da Saúde propunha princípios e diretrizes em sua operacionalização. 

No que se refere às atribuições dos profissionais e equipes de saúde, devem: 

 

V. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a 
integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas 
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racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares; 
VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao 
longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e 
agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a 
longitudinalidade do cuidado; [...] VIII. Praticar cuidado individual, familiar e 
dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor intervenções 
que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das 
coletividades e da própria comunidade; [...] XXIII. Realizar ações de 
educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe 
e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste público 
(BRASIL, 2011). 

No que se refere à resolutividade do trabalho, e considerando a complexidade 

e diversidade no âmbito de uma UBS, as equipes de saúde têm também como 

atribuição: “Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita, 

com base nas necessidades sociais e de saúde, através do estabelecimento de 

ações de continuidade informacional, interpessoal e longitudinal com a população” 

(BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, Figueiredo e Asakura (2010, p. 786) consideram que as 

equipes multiprofissionais de saúde devem buscar estabelecer uma comunicação 

proficiente “[...] entre os profissionais e os pacientes e orientações mais fáceis de 

serem compreendidas, entre outras ações”. Devem promover a integração para o 

envolvimento de todos no enfrentamento das dificuldades e na busca por meios de 

resolvê-las, com o objetivo de aumentar a adesão às propostas por um melhor 

atendimento, controle das doenças e promoção da saúde. Buscando amplo 

conhecimento sobre a realidade local, sobre a atuação multiprofissional e o trabalho 

transdisciplinar e intersetorial visando a atenção integral e de qualidade (BRASIL, 

2017). 

Segundo Almeida e Mishima (2001), um dos grandes obstáculos que se 

apresenta como dificultador da atuação proficiente das equipes de Saúde da Família 

se caracteriza pela precária integração entre profissionais e setores, devido ao 

planejamento de estratégias e ações que levam à infindável repetição de um modelo 

“[...] de atenção desumanizado, fragmentado, centrado na recuperação biológica 

individual e com rígida divisão do trabalho e desigual valoração social dos diversos 

trabalhos” (ALMEIDA; MISHIMA, 2001, p. 151). 

 

5.4 A equipe de saúde na Estratégia Saúde da Família: relação entre 

reorganização do trabalho e atuação proficiente 
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De acordo com os princípios que regem a ESF (BRASIL, 2000), dentre as 

principais estratégias de atuação propostas para o trabalho das equipes de saúde 

está a implantação de uma nova dinâmica de trabalho, 

 

[...] baseada na interdisciplinaridade e não mais na multidisciplinaridade, 
associada à não-aceitação do refúgio da assistência no positivismo 
biológico [que] requer uma nova abordagem que questione as certezas 
profissionais e estimule a permanente comunicação horizontal entre os 
componentes de uma equipe (BRASIL, 2000, p. 317). 

 

Para Pedrosa e Teles (2001), a construção de um projeto de trabalho da 

equipe de saúde que atenda com qualidade às necessidades da população adscrita 

à UBS na qual atuam, deve estar centrada no entendimento da necessidade de 

construção de um projeto assistencial comum a todos. Assim, “[...] o trabalho em 

equipe se torna pressuposto para a integralidade das ações de saúde” (PEDROSA; 

TELES, 2001, p. 304). 

Fernandes e Backes (2010) consideram que o trabalho proposto pelas 

equipes de saúde da ESF deve, a partir de uma maior aproximação com os 

pacientes, propor um trabalho sistematizado e contínuo, compromissado com “[...] a 

promoção da saúde e a qualidade de vida dessas pessoas” (FERNANDES; 

BACKES, 2010, p. 568). No entendimento das autoras a dimensão qualidade “[...] é 

uma dimensão de fundamental importância na produção de cuidados de saúde” 

(Ibidem). 

Nesse sentido, as autoras argumentam que: 

 

A educação em saúde é parte destacada das atribuições dos profissionais 
integrantes das equipes de saúde da família [...]. A incorporação da 
educação em saúde às práticas da estratégia de saúde da família se mostra 
cada vez mais atual e necessária, principalmente quando esta ocorre a 
partir da troca de conhecimentos, estabelecendo mais do que um ensino e 
uma aprendizagem um ato de criar e transformar (FERNANDES; BACKES, 
2010, p. 568). 

 

Para Pinheiro (2009), em relação à oferta e à demanda de serviços na 

atuação cotidiana das equipes de saúde, é necessário muito mais que a organização 

do fluxo e contrafluxo no atendimento aos pacientes. Para a autora é fundamental, 

sobretudo, “[...] reconhecer que nesse sistema deverão ser difundidos 

conhecimentos necessários para a melhoria da qualidade do atendimento realizado 

pelo sistema de saúde local” (PINHEIRO, 2009, p. 78). 
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5.5 Educação em Saúde e a atuação da equipe Estratégia Saúde da Família 

 

De acordo com a PNAB (BRASIL, 2012, p. 38),  

 

A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como importante 
reorientadora do modelo de atenção à saúde no Brasil requerem um saber e 
um fazer em educação permanente que sejam encarnados na prática 
concreta dos serviços de saúde. 

 

Assim, a educação deve se constituir um processo permanente de práticas 

qualificadas para o cuidado à saúde e gestão participativa e comunitária, exigindo 

dos profissionais e usuários “[...] maior capacidade de análise, intervenção e 

autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras [de] mudanças e 

estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho” (BRASIL, 2012, p. 

38). Sendo, portanto, um processo transformador que, além de sua dimensão 

pedagógica provocadora de mudanças, deve se constituir também em estratégia de 

gestão dos serviços de saúde, a partir do trabalho das equipes de saúde (BRASIL, 

2012). 

Nesse sentido, a ação educativa deve partir  “[...] do profissional de saúde na 

condição de “educador” em direção ao usuário dos serviços de saúde na condição 

de “educando” (BRASIL, 2007, p. 7).  

Esse processo de trabalho “[...] supõe sempre a transformação de um objeto 

em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma 

mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8), ou uma intencionalidade, fundamentos 

do caráter educativo das ações em saúde, passando a se constituir em atribuição de 

todo trabalhador em saúde (BRASIL, 2007). 

Segundo Pereira et al. (2016), por muito tempo a atenção à saúde 

caracterizou-se em assistência curativa e preventiva, não considerando os usuários 

como seres humanos e pensantes, referenciando-se apenas no modelo clínico, 

numa dimensão biológica e individual. Os autores argumentam que, 

 

[...] é preciso avançar para além do paradigma biologicista que focaliza a 
doença e suas causas, e colocar em prática a formatação do novo 
paradigma que visa, sobretudo, à manutenção do ser humano saudável, 
com enfoque para os determinantes sociais de saúde (PEREIRA et al., 
2016, p. 4). 
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Falkenberg et al. (2014), reportando-se à influência da educação popular de 

Paulo Freire, consideram a educação em saúde uma prática privilegiada com 

implicações, especialmente, para a saúde coletiva, ao aproximar e envolver outros 

sujeitos no espaço comunitário, de forma participativa e dialógica,   

 

[...] num entendimento de saúde como prática social e global e tendo como 
balizador ético-político os interesses das classes populares. Baseia-se no 
diálogo com os saberes prévios dos usuários dos serviços de saúde, seus 
saberes “populares”, e na análise crítica da realidade (FALKENBERG et al., 
2014, p. 849).  

 

As autoras consideram ainda que é preciso inserir na formação dos 

profissionais de saúde, reflexões sobre suas práticas, o que pode influenciar na 

mudança de paradigmas, “[...] visando uma formação profissional em saúde mais 

adequada às necessidades de saúde individuais e coletivas, na perspectiva da 

equidade e da integralidade” (FALKENBERG et al., 2014, p. 851). 

Sobre a criação de um sistema de trabalho que possibilite às equipes lotadas 

na UBS Geni Alves de Lima, município de Itaguara, Minas Gerais, atuação de 

qualidade no atendimento à população adscrita, entendemos que um processo 

educativo transformador se mostra necessário para que tal atuação se concretize. 

À vista desse entendimento, nos reportamos à Fernandes e Backes (2010), 

que consideram, no atual panorama da atenção básica à saúde, um desafio a 

conciliação entre a organização do trabalho, as demandas de atendimento e o 

cumprimento integral das atribuições da equipe de saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Esse Plano de Intervenção refere-se ao problema selecionado “ausência de 

atividades e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho da Equipe de 

Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa”, e de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018), 

apresenta sua descrição e explicação, selecionando-se os nós críticos para os quais 

as operações descritas serão desenvolvidas. Essas operações têm como objetivo a 

organização de um sistema de trabalho que priorize a Educação em Saúde, a ser 

implantado pela Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, no âmbito de 

atuação da USB Geni Alves de Lima, município de Itaguara, Minas Gerais, 

possibilitando um atendimento proficiente às demandas da população adscrita. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Diante do alto índice de demanda espontânea que ocorre no ambiente da 

Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa, lotada na USB Geni Alves de 

Lima, a ausência de atividades e ações educativas vem ocasionando dificuldades no 

atendimento aos usuários. 

Essa demanda espontânea se dá pelo alto número de usuários, mais 

precisamente 6.206 usuários. O número ideal por equipe de saúde, segundo a 

Portaria Nº 2.355, de 10 de outubro de 2013 do Ministério da Saúde é de no máximo 

4,000 pacientes, sendo que a média recomendada seria de 3.000 usuários. 

Esses atendimentos envolvem desde os serviços básicos de saúde até 

atendimentos de casos agudos, administração de vacinas, dispensação de 



32 

 

medicamentos, curativos, aferição de dados vitais e agendamento para consultas 

especializadas. 

A organização de um sistema de trabalho pautado em atividades pedagógicas 

de Educação em Saúde favorece a reflexão cotidiana sobre o sistema de trabalho na 

UBS, sendo que tanto a equipe de saúde quanto os usuários terão mais informações 

e compreensão sobre a macro dinâmica do trabalho e das ações que ocorrem no 

interior de uma UBS, possibilitando, através de uma relação educativa 

transformadora, a redução de barreiras que podem afetar os resultados do 

atendimento prestado pela Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa à 

população adscrita. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O alto índice de demanda espontânea impede que se aplique na UBS Geni 

Alves de Lima uma programação descentralizada, com planejamento e 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais que, em consonância com o 

princípio da equidade, aprovado pela Política de Atenção Básica (BRASIL, 2011), 

são determinantes para obtenção de resultados que venham a impactar 

positivamente a saúde das comunidades no território de abrangência da UBS.  

A ausência de um planejamento e organização do processo de trabalho da 

Equipe de Saúde da Família dificulta o acolhimento e encaminhamento quando 

necessários, dando aos usuários, que na maioria das vezes não compreendem bem 

a dinâmica da rotina e dos procedimentos, a impressão de que não estão sendo 

atendidos satisfatoriamente. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

A causa principal do aumento diário do número de usuários e sobrecarga de 

trabalho, sob a responsabilidade dos membros da Equipe de Saúde da Família, se 

deve à demanda espontânea e escassez de tempo para implementação de 

protocolos de triagem e educação direcionada para esclarecimentos sobre esse 

funcionamento. Situação que é agravada pela falta de orientações à população 

sobre o sistema ideal de atendimento e a finalidade da Atenção Básica através da 
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metodologia de Educação em Saúde. Dessa forma, foram selecionados os seguintes 

nós críticos: 

 Demanda espontânea elevada; 

 Dificuldades na implantação de um sistema permanente de Educação em Saúde; 

 Alta rotatividade dos membros da equipe de saúde.  

Para reverter esses nós críticos, cuja resolução terá grande impacto também 

na resolução do problema priorizado, apresenta-se o desenho das operações que 

serão implementadas, e estão descritas nos quadros 2, 3 e 4 a seguir. 

 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“ausência de atividades e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho 

da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa”, no atendimento da 

população adscrita à Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima, do 

município de Itaguara, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Demanda espontânea elevada 

Operação Transformar a demanda espontânea em demanda agendada 

Projeto  Com educação mais saúde 

Resultado esperado 

- Adoção de protocolos de acolhimento baseado na agenda da 
Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa; 

 - Organização de maior número de grupos de risco e de consultas 
agendadas; 

- Criação de uma segunda Equipe de Saúde da Família completa 
para a implementação da operação e ações planejadas. 

Produtos esperados 

- Diminuição da demanda espontânea;  

- Maior número de usuários atendidos; 

- Maior tempo para a equipe se programar para reuniões e avaliações 
semanais sobre o desenvolvimento/resultado das atividades 
planejadas. 

Recursos necessários 

- Estrutural: criação de mais cargos e funções para atuação na UBS 
Geni Alves de Lima; 

- Cognitivo: organização de grupos de estudos e elaboração de 
projetos de Educação em Saúde; 

- Financeiro: para cobertura de gastos com recursos humanos e 
implementação de projetos em Educação em Saúde;  

- Político: mobilização dos setores envolvidos e seus responsáveis, 
população adscrita e comunidade em geral.  

Recursos críticos 

- Estrutural, político e financeiro: aprovação pela gestão municipal – 
departamentos legislativo, financeiro e de recursos humanos – 
Secretaria Municipal de Saúde e coordenação da UBS para a 
criação de lei municipal para contratação de recursos humanos e 
disponibilidade de recursos financeiros disponíveis para 
implementação do Plano de Intervenção. 
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Controle dos recursos 
críticos 

Setores da gestão municipal, de saúde e social.  

Ações estratégicas 

- Apresentar o Plano de Intervenção à gestão municipal, gestão da 
UBS, equipes de saúde e comunidade; 

- Mobilizar os setores envolvidos para adesão e agilidade nas ações 
favoráveis. 

Prazo Início imediato 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico e demais membros da Equipe de Saúde da Família 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

Desenvolver processo de monitoramento e avaliação durante todo o 
período de implementação do Plano de Intervenção; acompanhar e 
avaliar o processo de capacitação das Equipes de Saúde da Família 
que atuam na UBS Geni Alves de Lima; monitorar e avaliar a 
efetividade da reorganização do processo de trabalho pautado na 
metodologia da Educação em Saúde; planejar novas estratégias 
para sanar as deficiências identificadas, caso seja necessário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“ausência de atividades e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho 

da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa”, no atendimento da 

população adscrita à Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima, do 

município de Itaguara, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Dificuldades na implantação de um sistema permanente de 
Educação em Saúde 

Operações 
Capacitar a Equipe de Saúde da Família para implantação da 
metodologia Educação em Saúde no âmbito da USB Geni Alves de 
Lima.  

Projeto Educação e saúde 

Resultado esperado 

- Desenvolver projeto de capacitação Educação em Saúde, 
envolvendo equipe de saúde e população adscrita à UBS; 

- Capacitar em 100% profissionais das Equipes de Saúde; 
- Implantar sistema de Educação em Saúde no campo de atuação 

da UBS Geni Alves de Lima. 

Produtos esperados 

- Efetividade e permanência do sistema de trabalho pautado no 
método de Educação em Saúde no âmbito de atuação da UBS Geni 
Alves de Lima;  
- Equipes de saúde e população atendida na UBS Geni Alves de 
Lima capacitadas para vivenciarem o sistema de trabalho- 
atendimento com base na metodologia Educação em Saúde; 
- Sistema de trabalho-atendimento em Educação em Saúde 

implantado na UBS Geni Alves de Lima, de forma efetiva e 
permanente. 

Recursos necessários 

- Estrutural: organização de agenda e equipes para planejamento e 
desenvolvimento do projeto Educação e saúde; 

- Cognitivo: mobilização visando sensibilizar profissionais da saúde e 
usuários para participação no projeto Educação e saúde; 

- Financeiro: disponibilidade de recursos financeiros para aquisição 
de materiais de divulgação, didáticos e de consumo – confecção 
de apostilas, manuais, folders, cartazes – para desenvolvimento do 
projeto Educação em Saúde. 

- Político: mobilização dos setores envolvidos e seus responsáveis 
para disponibilização de recursos e materiais, profissionais 
colaboradores e espaço físico para desenvolvimento do projeto 
Educação e Saúde.  
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Recurso crítico 
- Financeiro: disponibilidade de recursos financeiros para o 

desenvolvimento do projeto Educação e Saúde. 

Controle dos recursos 
críticos 

Ator que controla: setor da gestão municipal que gerencia os 
recursos financeiros.  

Ações estratégicas 

- Apresentar o projeto Educação e saúde e seus objetivos à gestão 
da UBS, à gestão municipal, equipes de saúde e comunidade; 

- Sensibilizar e mobilizar os setores envolvidos para adesão à 
proposta e disponibilização de recursos financeiros. 

Prazo Início imediato 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico, gestão da UBS e membros da Equipe de Saúde da Família. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

Desenvolver processo de monitoramento e avaliação durante a 
realização do projeto Educação e saúde; avaliar o processo de 
capacitação das Equipes de Saúde da Família e membros da 
comunidade participantes; verificar e avaliar a efetividade da 
aprendizagem em relação à metodologia Educação em Saúde e 
seus objetivos; planejar, caso seja necessário, novas estratégias 
para sanar possíveis deficiências identificadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“ausência de atividades e ações educativas em Saúde no sistema de trabalho 

da Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães Rosa”, no atendimento da 

população adscrita à Unidade Básica de Saúde Geni Alves de Lima, do 

município de Itaguara, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Alta rotatividade dos membros da equipe de saúde.  

Operação 

Atuar junto aos setores da gestão municipal e da UBS Geni Alves de 
Lima, no sentido de motivar os responsáveis, a partir da 
apresentação do Plano de intervenção, para a ampliação do número 
de Equipes de Saúde da Família que atuam na UBS, visando 
transformar a demanda espontânea em demanda agendada, 
melhorando a qualidade do atendimento aos usuários. 

Projeto Otimização das ações 

Resultado esperado 

- Ampliação das Equipes de Saúde da Família que atuam na UBS 
Geni Alves de Lima, visando um atendimento mais otimizado e 
humanizado a partir da organização eficaz do trabalho no 
atendimento aos usuários, transformando a demanda espontânea 
em demanda agendada. 

Produtos esperados 

- Criação de uma segunda Equipe de Saúde da Família para atuar 
na UBS Geni Alves de Lima; 

-  Transformar a demanda espontânea em demanda agendada; 

- Consecução do resultado esperado a partir da implementação do 
Plano de Intervenção. 

Recursos necessários 

- Estrutural: ampliação das Equipes de Saúde para atuarem na UBS 
Geni Alves de Lima; 

- Financeiro: disponibilidade de recursos financeiros para ampliação 
do quadro de recursos humanos para atuarem na UBS Geni Alves 
de Lima;  

- Político: mobilização dos setores envolvidos e seus responsáveis, 
visando a ampliação das Equipes de Saúde da Família para 
atuarem na UBS Geni Alves de Lima. 

Recursos críticos 
- Estrutural, político e financeiro: aprovação pela gestão municipal – 

departamentos legislativo, financeiro e de recursos humanos – 
Secretaria Municipal de Saúde e coordenação da UBS Geni Alves 
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de Lima para ampliação das Equipes de Saúde da Família que 
atuarão junto à população adscrita. 

Controle dos recursos 
críticos 

Responsáveis pelos setores da gestão municipal, Secretaria 
Municipal de Saúde e gestão da UBS Geni Alves de Lima.  

Ações estratégicas 
Atuar no sentido de sensibilizar e mobilizar os setores envolvidos 
para adesão e agilidade nas ações favoráveis. 

Prazo Início imediato 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico, gestão da UBS e demais membros da Equipe de Saúde da 
Família. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

Desenvolver processo de monitoramento e avaliação durante a 
realização do Plano de Intervenção; acompanhar o processo de 
ampliação das Equipes de Saúde para atuarem na UBS Geni Alves 
de Lima; monitorar e avaliar a efetividade da reorganização do 
processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família, assim como 
sua capacitação para atuar com base na metodologia da Educação 
em Saúde; planejar novas estratégias para sanar as deficiências 
identificadas, caso seja necessário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inúmeras são as atividades que devem ser desenvolvidas, pelas Equipes de 

Saúde da Família, que não somente as relacionadas diretamente ao atendimento 

médico imediato. Dentre essas atividades estão a organização da agenda e registros 

de atendimento às necessidades e demandas dos usuários, assim como a 

disponibilidade de tempo hábil para o planejamento e ordenamento da rotina de 

trabalho. Além do que nem sempre as equipes de trabalho são bem treinadas para o 

desenvolvimento de multitarefas, paralelamente aos serviços prioritários que devem 

ser realizados no interior de uma Unidade Básica de Saúde, que tem como uma das 

causas a grande demanda de atendimentos. 

Muitas atividades têm seu cronograma organizado com pouca frequência ou 

com intervalos muito longos, em virtude da dificuldade de horários ou falta de tempo 

dos membros da equipe, como as reuniões de planejamento, ou ainda as reuniões 

com grupos de hipertensos e diabéticos que são realizadas apenas a cada três 

meses. 

Na UBS Geni Alves de Lima, a Equipe de Saúde da Família Dr. Guimarães 

Rosa atende a um número de usuários bem acima do recomendado pelas diretrizes 

normas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o que gera um alto número 

de atendimentos, a ocorrência de demanda espontânea. Essa situação é agravada 

pelo remanejamento frequente de funcionários e absenteísmo, muitas vezes em 

decorrência de considerarem a remuneração para a função inadequada. 
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A necessidade de atendimento adequado e também de colocar em prática a 

Educação na Saúde, exige uma quantidade maior de profissionais, que sejam bem 

treinados, capacitados. Para tanto é necessário contar com o apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde, como também da gestão da UBS Geni Alves de Lima, para 

estudos sobre a viabilidade da criação de mais uma Equipe de Saúde da Família. 

Considera-se que a implementação do Plano de Intervenção ora apresentado, 

que tem como objetivo a organização de um sistema de trabalho pautado na 

metodologia Educação em Saúde, contribuirá para diminuir consideravelmente as 

dificuldades no atendimento à demanda espontânea, assim como as dificuldades na 

organização da agenda e rotina de trabalho Equipe de Saúde. Ao ser implantada 

essa metodologia, tanto as Equipes de Saúde, na possibilidade de que a equipe de 

profissionais seja ampliada, quanto os usuários terão mais informações sobre o 

sistema de trabalho, dos procedimentos técnicos, burocráticos e laborais que se 

constituem na organização da rotina e do sistema de atendimento na UBS. 

A partir da identificação dos nós críticos, evidenciados pela Estimativa 

Rápida, pretende-se que no decorrer da implementação do Plano de Intervenção os 

usuários sejam orientados sobre os cuidados com a saúde e controle e prevenção 

de doenças; sobre a necessidade de mudanças de hábitos e costumes no seu dia a 

dia para uma vida mais saudável e manutenção da saúde. Em função desses 

objetivos, concretiza-se, assim, na prática, a metodologia de Educação em Saúde, o 

que propiciará um atendimento proficiente, compartilhado e humanizado, garantindo 

melhor qualidade de vida à população adscrita à UBS Geni Alves de Lima, município 

de Itaguara, Minas Gerais.                   
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