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RESUMO 

 

Este estudo surgiu do diagnóstico situacional feito na Comunidade Santa Rita de 
Cássia, que atende 288 Famílias e, dentre os problemas levantados, definiu-se 
como prioritário o baixo compromisso de trabalho de alguns membros da equipe. 
Assim, objetivou-se elaborar um plano de intervenção que fortaleça os vínculos entre 
os membros da equipe de saúde e melhorarem o impacto das intervenções em 
saúde na Comunidade “Santa Rita de Cássia”. O plano seguiu os passos do 
Planejamento Estratégico Situacional e busca de fundamentação teórica na 
Biblioteca Virtual em saúde, na SciELO, com os descritores: equipe de saúde, 
estratégia saúde da família e processo de trabalho. Também foi feita pesquisa nos 
Programas do Ministério da Saúde. Espera-se com a implantação e desenvolvimento 
das operações e projetos do plano de intervenção que os profissionais de saúde 
melhorem a autoestima, mantenha diálogo entre si, troquem experiências e 
realizarem um trabalho eficiente e qualificado e acreditem no próprio potencial de 
interação e desenvolvimento de atividades em prol da comunidade onde se inserem.  

 

Palavras-chave: Equipe de saúde.  Estratégia Saúde da Família. Processo de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study arose from the Situational diagnosis done on Community Santa Rita de 
Cássia, serving 288 Families and one of the problems, defined as low a priority 
commitment to work of some team members. Thus, the objective of drawing up a 
contingency plan that strengthens the bonds between the members of the health 
team and improve the impact of health interventions in the community "Santa Rita de 
Cascia". The plan followed in the footsteps of the Situational strategic planning and 
search for theoretical foundation in the Virtual Health Library, in SciELO, with the 
keywords: health staff, the family health strategy and process of work. Also search in 
the Programs of the Ministry of health. It is expected with the implementation and 
development of the operations and projects of the contingency plan that health 
professionals improve self-esteem, maintain dialogue with each other, exchange 
experiences and carry out an efficient and qualified work and believe in own potential 
of interaction and development of activities on behalf of the community.  

  

Keywords: The health team. The family health strategy. Work process  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breves informações sobre o município 

Liberdade é uma cidade localizada no Sul de Minas, emancipada em 1923 e distante 

360 km da capital do Estado Minas Gerais. Sua primeira capela foi construída há 

212 anos e o Jubileu do Senhor do Bom Jesus é sua principal festa, que tem 

participação de romeiros vindos de todas as partes do País (IBGE, 2016).  

O aspecto geral de seu território é montanhoso, com a sede a 1200 metros acima do 

nível do mar. Como em várias cidades brasileiras, teve um crescimento populacional 

importante nas duas últimas décadas em função do êxodo rural ocorrido na região, 

mais esse fato não foi acompanhado do correspondente crescimento econômico, de 

infraestrutura, e, muito menos, de um desenvolvimento social. Tem economia 

baseada na agricultura, pecuária, indústria e comércio (IBGE, 2016). 

É uma cidade com 5.346 habitantes (IBGE, 2016) e apresenta 72,6% de domicílios 

com rede de esgoto sanitário adequado, 10,5% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 31,5% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada, ou seja, com presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio (IBGE, 2016). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

A cidade tem microáreas, consultas e exames de média complexidade, atendimento 

de urgência e emergência, e cuidado hospitalar, mais a estrutura do seu sistema de 

saúde não satisfaz todas as demandas espontâneas que aparecem e muito menos 

consegue organizar de forma estratégica as alternativas para estabelecer a 

demanda programada.  

Há cerca de três anos o município adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

para a reorganização da atenção básica e conta hoje com uma equipe na zona 

urbana e uma equipe na zona rural cobrindo 85% da população. 
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Portanto, Liberdade, em termos de sistema de saúde, tem atenção primária, 

Urgência e Emergência, atenção hospitalar, um laboratório na cidade de Apoio 

Diagnóstico, vigilância à saúde e Consórcio de saúde e mantém relação positiva 

com outros municípios.  

Um grande problema no desenvolvimento da ESF é o fato do pouco compromisso 

que existe em alguns dos membros desta para cumprir o trabalho com sucesso 

desde que começou a funcionar a estratégia de saúde segundo os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

1.3  A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população. 

A Unidade de Saúde da Equipe de Santa Rita de Cássia, onde eu trabalho, foi 

inaugurada há cerca de três anos e está situada próxima á Rua principal do bairro 

que faz a ligação com o centro da cidade. Foi uma unidade construída segundo os 

princípios de disponibilização de uma UBS pelo conceito do SUS. Ao seu lado tem a 

Farmácia Comunitária, e mais ao lado o Centro de Referência de Assistência 

Social  (CRAS). 

A área destinada à recepção é adequada, mais a quantidade de cadeiras não é 

suficiente para a demanda de pessoas que chegam para consulta ou outros 

atendimentos, principalmente nos horários da manhã o que acarreta muito tumulto 

na Unidade. Assim, nesse horário de grande atendimento, o tumulto das pessoas na 

recepção dificulta as consultas gerando insatisfação nas pessoas aí presentes e nos 

profissionais de saúde. Ressalta-se que várias pessoas têm que aguardar o 

atendimento em pé.  

Não existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a sala de reunião da 

outra UBS, quando se faz necessário, principalmente, por ocasião da realização de 

grupos operativos, palestras educativas e reuniões do grupo com a comunidade e da 

própria equipe de saúde. 

A população tem muito carinho pela Unidade Básica de Saúde que hoje conta com 

mesa ginecológica e glicosímetro. Ainda não temos nebulizador, instrumental 

cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos, o que ocasiona conflito entre a Equipe 
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de Saúde, a coordenação do PSF e o gestor municipal de saúde. A UBS funciona na 

comunidade nomeada Santa Rita de Cássia. 

Santa Rita de Cássia é uma comunidade de cerca de 2.536 habitantes, localizada no 

centro de Liberdade.  Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho 

do comércio, da agricultura pecuária particular, do plantio de vegetais em pequenas 

propriedades rurais localizadas na periferia da cidade e da prestação de serviços. É 

grande o número de desempregados e subempregados.  

A estrutura de saneamento básico na comunidade é boa, principalmente no que se 

refere à rede de esgoto sanitário e à coleta de lixo. Pequena parte da comunidade 

vive em moradias bastante precárias. O analfabetismo não é elevado, só entre os 

maiores de 70 anos.   

Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido algum investimento público 

como escola, centro de saúde, asilo, etc., em função da pressão da associação 

comunitária, que é bastante ativa. Existem várias iniciativas de trabalho na 

comunidade por parte da Igreja. Estes trabalhos estão, em sua maioria, voltados 

para crianças, adolescentes e mães. 

 A população conserva hábitos e costumes próprios da população brasileira e gosta 

de comemorar as festas religiosas, em particular as festas juninas.  

Em Santa Rita de Cássia, trabalha a minha Equipe de Saúde da Família. 

 

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

Para o diagnóstico situacional feito na área de abrangência da comunidade Santa 

Rita de Cássia utilizamos o método da estimativa rápida (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010) que  mostrou que há: 

 Prevalência de hipertensão arterial (543 identificados) 

 Prevalência de diabetes (146 identificados) 

 Prevalência de vários tipos de câncer (56 identificados)  

 Prevalência de doenças respiratórias (45 identificados) 

 Baixo compromisso de trabalho de alguns membros da equipe 



13 
 

  Alcoolismo. 

 

No Quadro 1 estão descritos os problemas de acordo com sua ordem de importância 

e capacidade de enfrentamento da equipe de saúde da UBS Santa Rita de Cássia.  

 

1.5 Priorização dos problemas  

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Município Liberdade, 
Estado Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência 

de HAS 

Alta 7 Parcial 1 

Prevalência de 

diabetes 

Alta 6 Parcial 4 

Prevalência de 

vários tipos de 

câncer 

Alta 4 Parcial 3 

Prevalência de 

doenças 

respiratórias 

Alta 3 Fora 4 

Baixo 
compromisso 
de trabalho de 
alguns 
membros da 
equipe 

Alta 7 Total 1 

Alcoolismo Alta 2 Parcial 3 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 

 

Acreditamos que todos os outros problemas a serem enfrentados dependem, em 

grande parte, do processo de trabalho efetivo e eficaz de todos os membros da 

equipe.  Assim o problema priorizado foi “baixo compromisso de trabalho de 

alguns membros da equipe”. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do problema prioritário “Baixo compromisso de trabalho de alguns 

membros da equipe” foi consenso de toda equipe a partir de profunda avaliação e 

reflexão sobre este problema. Vimos que cada vez mais havia perdas dos cenários 

estratégicos do trabalho da equipe dentre os quais destacamos espaços para 

realização de atividades em grupo com o propósito de conscientizar a população 

sobre os riscos sociais e ambientais que afetavam e afetam continuamente o estado 

da saúde dos usuários, orientações acerca da hipertensão, diabetes, problemas 

respiratórios, dentre outros. 

 O que ocorreu foi que a não participação ativa de nossos moradores trouxe, como 

consequência, o desaparecimento desses espaços.  

A perda de espaços gerou um exaustivo debate na equipe e levantamento de 

questões sobre se o que determinou esse problema estava relacionado ao 

adequado ou inadequado funcionamento da UBS. Nessas discussões aproveitamos 

para deixar cada pessoa expressar as suas impressões sobre essa questão e 

lembrar para cada membro da equipe que somos o sujeito principal do trabalho em 

saúde seguindo os princípios do SUS. È preciso que nossas ações em saúde sejam 

realizadas com eficiência e eficácia para oferecer soluções a outros problemas já 

existentes na nossa comunidade. 

Identificou-se, também, diferenças e discussões negativas entre os membros da 

Equipe e a pouca preparação desta para enfrentar os diferentes problemas que a 

comunidade apresenta, a baixa autoestima de alguns profissionais e o 

desconhecimento em ações básicas e estratégicas para que as intervenções em 

saúde sejam, de fato, concretizadas. 

Em relação à equipe de saúde, Ciampone e Peduzzi (2000, p.144) assim se 

expressam: 

[...] destacamos que a denominação "equipe", no processo de 
produção em saúde, sempre fará referência a uma situação de 
"trabalho" e que este refere-se à obtenção de bens ou produtos para 
a atenção às necessidades humanas. Portanto, em primeira 
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instância, cabe a equipe a responsabilidade pela obtenção de 
resultados que expressem a finalidade do trabalho que produz. 

 

O que queremos enquanto equipe é que nossas ações produzam resultados 

excelentes para nossos usuários e que toda a equipe se sinta comprometida e feliz 

com o trabalho desenvolvido em conjunto e em benefício das pessoas que 

frequentam a UBS Santa Rita de Cássia. 
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar um plano de intervenção que fortaleça os vínculos entre os membros da 

equipe de saúde e melhorarem o impacto das intervenções em saúde na 

Comunidade “Santa Rita de Cássia”. 
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4  METODOLOGIA 

 

A construção do plano de intervenção se baseou no diagnóstico situacional da área 

de abrangência da UBS Santa Rita de Cássia que elegeu, como prioritário, dentre 

outros problemas da comunidade “o baixo compromisso de trabalho de alguns 

membros da equipe”. 

O plano de intervenção seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) conforme orientações de Campos; Faria e Santos (2010).  

Também foi realizada pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na base de 

dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e publicações do Ministério da 

Saúde. 

A busca de artigos usou os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Equipe de saúde. 

Estratégia saúde da família. 

Processo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5  REVISÃO DA LITERATURA 

 

A Constituição de 1988 é considerada constituição cidadã, uma vez que ampliou os 

direitos do cidadão e afirmou, também, pela primeira vez, no Brasil, a saúde como 

um direito de todos e um dever do Estado. Com isso, surgem políticas públicas de 

saúde voltadas para garantir ao cidadão brasileiro esse direito à saúde, 

principalmente pela Lei 8.080/90, que dispõe sobre a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além de discorrer acerca da organização e o funcionamento 

dos serviços de saúde (BRASIL, 1990). 

Nesse contexto de mudanças de enfoque no atendimento à saúde, passando de um 

modelo assistencial para um modelo de promoção à saúde com foco nas 

necessidades do indivíduo cria-se o Programa Saúde da Família (PSF) como a 

principal estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a reorientação das 

práticas em saúde (SILVA et al., 2012).  

Esses mesmos autores chamam a atenção para a formação da equipe de saúde que 

também deverá se adequar ao novo modelo de atenção e isso se constitui, até os 

dias de hoje, em desafios: “[...] é necessário que os trabalhadores em saúde também 

estejam comprometidos com os desafios dessa mudança, observando-se a forma 

como essas práticas são produzidas e traduzidas em ações de saúde” (SILVA et al., 

2012, p. 51).  

Gil (2005) alega que estudos confirmam que o perfil dos profissionais formados não 

é correspondente ao que se espera deles em uma atuação que tenham como norte 

a atenção integral à saúde com base em ações de promoção, proteção, prevenção, 

e atenção precoce. 

Conforme atestam Faria et al. (2009, p.21), o modo de desenvolvimento das 

atividades profissionais “é chamado de processo de trabalho”. Assim, o trabalho 

pode ser considerado como “o conjunto de procedimentos pelos quais os homens 

atuam, por intermédio dos meios de produção, sobre algum objeto para, 

transformando-o, obterem determinado produto que pretensamente tenha alguma 

utilidade”.   
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Quando se trata de processo de trabalho em saúde, os consumidores do serviço 

são, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos desse mesmo processo de trabalho. 

“Nesse caso, o processo de trabalho é, necessariamente, um momento privilegiado 

e intenso na formação da subjetividade desse usuário e cliente” (FARIA et al., 2009, 

p. 32).  

Shimizu e Carvalho Junior (2012, p. 2406) dizem que a “eficácia na ESF supõe o 

trabalho em equipe e a interação organizada entre indivíduos com competências e 

habilidades distintas” 

Araújo e Rocha (2007) asseguram que  

[...] a equipe constitui uma prática em que a comunicação entre os 
profissionais deve fazer parte do exercício cotidiano do trabalho, no 
qual os agentes operam a articulação das intervenções técnicas por 
meio da linguagem. Na equipe multiprofissional, essa articulação 
refere-se à recomposição de processos de trabalhos distintos e, 
portanto, deve considerar as conexões e interfaces existentes entre 
as intervenções peculiares de cada área profissional, preservando as 
respectivas especificidades.  

 

Oliveira e Spiri (2006, p. 733) dizem que os “conflitos no trabalho são inerentes à 

proposta da perspectiva interdisciplinar e possibilitam o restabelecimento de 

interações entre os membros da equipe”. Reforçam que a experiência do trabalho no 

programa saúde da família permite o desenvolvimento de atividades que provoquem 

mudanças na prática de saúde e os membros da equipe têm autonomia para 

participarem dessa proposta.  

Mendonça (2004, p.1434) alega, a partir de estudo realizado, que   

[...]o estudo evidenciou que a proposta do PSF ainda não 
amadureceu suficientemente as questões referentes à organização 
do trabalho na unidade e ao estabelecimento de uma lógica de 
trabalho em equipe que facilitasse a integração do conjunto dos 
profissionais. 
 
 

Oliveira e Spiri (2006) relacionam que diversos fatores ao prejudicarem o trabalho 

em equipe, afetam a qualidade do trabalho. Neste estudo daremos maior relevância 

aos fatores relacionados ao processo de trabalho da equipe de saúde como as 

precárias condições de trabalho, os conflitos entre os membros da equipe e baixos 
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salários. Diante dessa situação, é importante que a equipe se articule e tome 

providências para que os problemas vividos entre eles não tomem dimensões 

maiores.   

 

A importância do diálogo na busca do consenso constitui elemento 
imprescindível para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe. 
Isso aponta à possibilidade do desenvolvimento de uma prática 
comunicativa. O trabalho em equipe “provoca” a escuta do outro. O 
que pressupõe o estabelecimento de um canal de comunicação 
(ARAUJO; ROCHA, 2007, p. 463). 

 

Mendonça (2004), em relação ao trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

aponta que estes interagem com os profissionais de saúde e de outros setores 

sociais e que, por meio de apoio social e de ações intersetoriais identificam-se com a 

comunidade, uma vez que apresentam um perfil de grande solidariedade, 

constituindo-se um trabalhador singular em saúde, tornando-se um grupo 

privilegiado e que consegue se mostrar no que diz respeito aos aspectos de 

dedicação, compromisso e vínculo com a comunidade. 

Na prática, a interação gerada entre ACS e a comunidade cria uma relação de 

confiança entre as partes contribuindo na qualidade das intervenções de saúde que 

serão planejadas e executadas no processo de trabalho (JORGE et al., 2007). 

Contudo, sabe-se, também, que o ACS pode encontrar entraves no seu trabalho por 

conta da incompreensão de pessoas da comunidade sobre as ações de saúde 

programadas, confundindo, por diversas vezes, essas ações inerentes ao perfil de 

outros profissionais, gerando pouca resolutividade perante os problemas 

comunitários, correndo, com isso, decepção, mágoa e desânimo nesse profissional, 

conforme mencionam Menegolla; Polleto e krahl (2003). 

Lunardela (2004) destaca que, pelo fato de alguns membros da equipe 

desempenharem outras funções, ocasiona descontrole na Unidade de Saúde sendo 

de fundamental importância  cada trabalhador cumprir sua  função no processo de 

trabalho, a fim de não gerar excesso de responsabilidades de uns e sobrecarga de 

trabalho de outros no dia a dia.   
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Dessa forma, a equipe de saúde deve trabalhar para educar os membros da 

comunidade para que eles se tornem atores, promotores e protetores da própria  

saúde, uma vez que, a equipe não é a única responsável e detentora das ações de 

saúde de um setor e de todos os usuários (BRASIL, 2009). 

Ressalta-se que no processo de trabalho, a Educação Permanente no Trabalho 

(EPT) é uma das ferramentas de extrema importância para a qualidade dos 

resultados nas ações de saúde programadas e planejadas pelos profissionais para 

que estratégias sejam acionadas tendo como base a avaliação e o monitoramento 

como fonte de informação tanto para alimentar o processo ou para reorientar, 

readequar ou aperfeiçoar suas intervenções  (BASTABLE, 2010). 

Silva e Seiffert (2009) assinalam que a avaliação contínua dos processos educativos 

busca acompanhar desde as fases do planejamento até as mudanças advindas 

deste, isto é, busca verificar se as ações educativas implementadas estão atingindo 

os objetivos propostos e, principalmente, a qualificação da atenção aos usuários.  

Assim, pode-se afirmar que o diálogo, a criação de vínculo, o estabelecimento de 

laços de confiança, a busca conjunta de soluções e a avaliação do processo de 

trabalho por todos os membros da equipe de saúde e, quando se fizer necessário, a 

presença de usuários nas reuniões, poderá melhorar significativamente o processo 

de trabalho da equipe de saúde “Santa Rita de Cássia”, em Liberdade, Minas 

Gerais.  
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6  PLANO  DE INTERVENÇÃO  

 

Como foi dito anteriormente, um dos problemas mais sensíveis que afeta o PSF da 

UBS  é Santa Rita de Cássia “ o baixo compromisso de alguns dos membros da 

equipe”, fato que afeta o sucesso nas intervenções em saúde que poderiam 

beneficiar a própria comunidade e  garantir o bom estado de saúde dos moradores, 

bem como o processo de trabalho da Unidade.  

6.1 Descrição do problema selecionado  

A minha equipe fez avaliação e refletiu sobre o baixo compromisso de membros da 

equipe devido ser cada vez mais sofrido percebermos as perdas de diversos  

cenários estratégicos do trabalho da equipe, conforme descrito anteriormente.   

Os motivos determinantes dessas perdas se associam a não participação ativa de 

usuários em grupos educativos, em palestras e demais reuniões necessárias para 

esclarecimentos e educação da população, insatisfação de alguns moradores com 

as atividades propostas. 

6.2 Explicações do problema selecionado 

Para Ramos (2009, p. 57), o trabalho em equipe pode ser considerado uma 

categoria da integralidade, uma vez que demanda a articulação de diferentes 

saberes em um processo de trabalho e o trabalho é considerado um princípio 

educativo no sentido de “impedir que se naturalize a ideia de que alguns seres 

humanos não trabalhem para produzir sua existência, mas se apropriem do trabalho 

de outrem para fazê-lo”. 

Com base nesses dizeres de Ramos (2009) podemos afirmar que é de suma 

importância que todos os membros da nossa equipe de saúde discutam os fatores 

que estão dificultando um trabalho mais efetivo e de integralidade para a própria 

equipe e os nossos usuários.  
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6.3 Seleções dos nós críticos  

As causas determinantes do problema foram o desconhecimento de ações básicas e 

elementares para se alcançar sucesso com as intervenções em saúde e pouca 

capacitação da equipe para o enfrentamento das diferentes expectativas e 

necessidades da comunidade e baixa autoestima de alguns profissionais.  

 

6.4  Desenho das operações  

Finalmente se concordou para solucionar o primeiro dos “nós críticos”, criar um 

grupo operativo para capacitar o pessoal pouco preparado nas ações de saúde 

essenciais, em um prazo não maior de dois meses, com a participação do médico, 

pessoal da enfermagem e gestor em saúde. 

As atividades propostas serão realizadas em local apropriado para solucionar os 

dois “nós críticos”. Estas estratégias foram tomadas na hora certa com o objetivo 

de melhorar o trabalho. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “O baixo 
compromisso de alguns dos membros da Equipe”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família na Comunidade “Santa Rita de 
Cássia” , do município Liberdade, Estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Desconhecimento de ações básicas e elementares para se 
alcançar sucesso nas intervenções em saúde 

Operação (operações)  Estabelecer discussões para ações educativas; 

 Capacitar todos os profissionais da saúde em ações 
educativas propostas na UBS 

Projeto Aprendendo educar 

Resultados esperados Intervenções em saúde na UBS sendo realizadas com 
efetividade; 

Usuários participando ativamente das ações educativas. 

Produtos esperados Grupos operativos e oficinas funcionando ativamente. 

Recursos necessários 
Estrutural: Organização da agenda programada e 
mudança no processo de trabalho. 

Cognitivo: Informações sobre como fazer grupos 
educativos e oficinas;  

Financeiro: Aquisição de materiais educativos, artigos, 
vídeos. 

Político: conseguir o espaço novamente para atividades 
em grupo e Adesão do Gestor Local 

Recursos críticos 
Político: Disponibilização de espaços físicos para as 
reuniões em grupo e adesão dos membros da equipe para 
as discussões em grupo e capacitação.  

Financeiro: Obtenção de verba para aquisição de alguns 
materiais educativos 

Controle dos recursos 
críticos 

Ator que controla: Profissionais da equipe da ESF. 
Secretario de Saúde. 
Motivação: Favorável. 

Ações estratégicas Reunião com os profissionais da equipe. 

Prazo Dois meses para o início das atividades. 

Responsável (eis) pelo 
acompanha- 
mento das operações 

Médico, Enfermeira e Gestor de Saúde 

Processo de monitora 
mento e avaliação das 
operações 

Avaliações mensais sobre o progresso do grupo, 
valorizando nível de interesse e aprendizagem.  
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ O baixo 

compromisso de alguns dos membros da Equipe”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família na Comunidade “Santa Rita de 

Cássia”, do município Liberdade, Estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Baixa autoestima de alguns membros da Equipe 

Operação (operações)  Incentivar o ânimo dos profissionais que se sentem 
decepcionados com o resultado do trabalho; 

Aumentar a autoestima dos membros da equipe 

Projeto Autoestima em alta 

Resultados esperados Melhorar a autoestima dos colegas e consequente potencial 

do trabalho eficiente e qualificado 

Produtos esperados Grupos operativos ativos; 

Psicóloga do NASF em atendimento coletivo ou individual 
para alguns casos. Profissionais com autoestima 
melhorando 

Recursos necessários Estrutural: profissional para acompanhar este processo 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: disponibilizar revistas, vídeos. 

Político: locações pra acompanhar o processo de 
acompanhamento psicológico. 

Recursos críticos Estrutural: funcionamento do pessoal do grupo operativo 

Cognitivo: informações sobre como lidar com aspectos 
psíquicos negativos perante atividades não atingidas 
devidamente. 

Político: disponibilização de espaços físicos para os 
encontros dos membros da Equipe afetados 
psicologicamente com o especialista. 

 Financeiro: apoio logístico pro Grupo Operativo e do 
NASF. 

Controle dos recursos 
críticos 

 Coordenador de e Gestor de Saúde. 

Ações estratégicas Virar atitude dos profissionais para melhorar a disposição 

no trabalho 
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Prazo 1 mês 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Grupo Operativo 

Proc. de monitoramento e 

avaliação das operações 
Avaliaram-se semanalmente as progressões nas consultas 

psicológicas e capacidade de aceitação daqueles 

profissionais que precisem se reerguer. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura dos artigos que compuseram este estudo mostrou que o processo de 

trabalho tem melhorias qualitativas e quantitativas se os membros da equipe 

dialogarem entre si, expuserem seus pontos de vistas, buscarem mudanças para os 

problemas identificados na unidade, criarem vínculos entre si e com a comunidade e 

se fizerem planejamento das ações propostas além de avaliarem as ações 

implantadas.  

O estudo mostrou, ainda, que a educação permanente em saúde é uma estratégia 

viável que permite problematizar o serviço com os profissionais, o encontro dos 

pontos frágeis, a busca de soluções para eles e sobre o próprio trabalho, incluindo 

aí, as relações da equipe e os problemas encontrados na comunidade e expostos 

pela comunidade.  

Destaca-se que a comunicação instituída pela equipe de saúde pode melhorar ou 

sanar os conflitos entre os membros e o encontro de ações que tornem o processo 

de trabalho mais prazeroso e efetivo.  
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