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RESUMO 

A gestão em saúde é um grande desafio que envolve a diversidade nas quais habilidades, 

inteligência e atitudes são necessárias em sua prática cotidiana para trabalhar com pessoas 

e equipes com projeção na produção de atividades que geram valor aos serviços da 

organização. Essa pesquisa tem uma visão intervencionista e foi desenvolvida com 

objetivo de elaborar um plano de ação para a reorganização da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), a partir da definição correta do território, empenho para o cadastramento 

de 90% das famílias adscritas das unidades da ESF na área programática 2.1 do Rio de 

Janeiro, de forma a contribuir para melhoria do atendimento, através da competência 

transversal da gestão. Entre os objetivos específicos estão: reorganizar o território das 

unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), com a contagem de todos os domicílios 

da área adstrita, definir as microáreas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

intensificar o cadastramento das áreas adstritas para alcançar 100% de população 

cadastrada, favorecer a acessibilidade e longitunalidade dos usuários na rede; Avaliar os 

indicadores em saúde das unidades e construir o diagnóstico situacional, criando 

estratégias e ações que possibilitem uma mudança positiva nos perfis epidemiológicos. A 

pesquisa do tipo qualitativa compreendeu revisão bibliográfica e, por meio da técnica da 

problematização, foram levantados os problemas relacionados ao território, 

cadastramento, gestão, processo de trabalho de acordo com protocolos ministeriais e 

carteira de serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) que é um 

instrumento para os direcionamentos das unidades da ESF, em seguida foram elaborados 

planos de ação para enfrentamento dos problemas prioritários. Como resultado deste 

trabalho, é apresentada uma matriz de programação de ações, que inclui desde a realização 

de capacitações de recursos humanos até a elaboração de um plano de ação diretamente 

nas unidades através de um grupo apoiador.  
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1. INTRODUÇÃO 

Estratégias no Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo tomadas na busca de 

ampliar o direito constitucional de saúde a todos os cidadãos brasileiros. Uma das principais 

medidas, visando concretizar este objetivo, foi a implementação da Atenção Primária à Saúde 

(APS), que possui a vantagem de ser o primeiro contato da população com o sistema de saúde 

e uma intervenção caracterizada por estar próxima de onde as pessoas vivem e trabalham e 

tem como eixo organizador a Estratégia de Saúde da Família. 

A importância do trabalho na Estratégia Saúde da Família é ressaltada, principalmente, 

pelo aspecto de integralidade nos cuidados de saúde. Considerado um dos princípios 

doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), a integralidade reveste-se, no decorrer dos 

anos 90, e principalmente nesse início de século, de uma importância estratégica ímpar para a 

consolidação de um novo modelo de atenção à saúde no Brasil. Para alguns autores, entre eles 

Mattos
1, 2

 e Cecílio
3
 devem ser pensadas como uma imagem-objetivo, portanto polissêmica, 

com variados sentidos. Essencialmente, a concepção de integralidade atinge uma 

dimensão/valor das práticas de saúde.  

O Programa Saúde da Família (PSF) foi criado em 1994, tendo como antecessor o 

Programa de Agentes Comunitários em Saúde (PACS), e nos seus primeiros anos de 

existência foi marcado por inquietações e críticas à sua proposta, conforme aponta Paim
4
. 

Posteriormente, num sucessivo acréscimo de novas proposições, normatizações, modalidades 

de incentivo (financiamento) e consolidação de práticas inovadoras em vários municípios 

brasileiros, passou a ser considerado como estratégia de reestruturação do sistema de saúde, a 

partir da Atenção Básica. 

Essa reorganização teve como pressuposto a implementação dos princípios do SUS, e, 

portanto caráter substitutivo ao buscar um novo modelo de atenção, baseado na promoção da 

saúde. Apresenta como elementos centrais o trabalho com adscrição de clientela, o 

acolhimento como porta de entrada para as Unidades de Saúde da Família, a visita domiciliar, 

a integralidade das práticas e a equipe multiprofissional
5
. 

Porém, embora a ESF esteja atuando há 17 anos pode-se perceber que ainda persistem 

alguns problemas relacionados aos elementos centrais desta estratégia. Para o efetivo alcance 

dos objetivos, faz-se necessário que as ações e serviços de saúde sejam desenvolvidos 

primeiramente por profissionais capacitados, que possam assumir novos papéis e 

responsabilidades. 
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A primeira capacitação é o treinamento introdutório, que deve anteceder ao início do 

trabalho dos profissionais selecionados. O treinamento introdutório capacita os profissionais 

para que possam analisar, com a comunidade, a situação de sua área de abrangência: os 

aspectos demográficos, sociais, econômicos, ambientais e sanitários (morbidade/mortalidade 

e fatores de risco), identificando os problemas e o potencial que a cidade tem para resolvê-los. 

Esse treinamento ajuda os profissionais a compreenderem e aprenderem os indicadores de 

saúde, em especial, os pactuados para a Atenção Básica e produzidos pelo Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e outros sistemas. Após o treinamento introdutório, as 

equipes são inseridas em um processo de educação permanente, para possibilitar o 

desenvolvimento constante de suas competências como equipe generalista
5
. 

Observa-se na trajetória da ESF que a capacitação dos profissionais ainda é frágil, mas 

por que persistem algumas dificuldades principalmente em relação à adscrição da clientela? 

Algumas hipóteses seriam a cultura de que a oferta dos serviços de saúde pública são 

inferiores aos particulares, algumas regiões têm problema quanto à lotação de profissionais 

médicos, estrutura organizacional ainda confusa, além dos enfretamentos da gestão que busca 

uma co-responsabilização e uma gestão cada vez mais compartilhada. 

 Ainda é perceptível que não há um consenso da importância e das características mais 

fundamentais da Atenção Primária em Saúde (APS): Na criação do SUS a referência era um 

modelo Unidade Básica de Saúde (UBS), sem adscrição de clientela e com forte predomínio 

da Prevenção, Programação em Saúde em relação à Clínica, principalmente na Clínica 

médica. A definição da ESF pelo Ministério da Saúde não veio acompanhada de um embate 

cultural e técnico suficiente para enfrentar o mito do atendimento especializado (tecnologia 

“dura”), nem veio acompanhada também de estratégias de transição do modelo antigo para o 

novo. 

Essencialmente, a motivação para realização dessa pesquisa se deu a partir do convite 

em atuar na gestão da Estratégia Saúde da Família que está sendo um novo desafio. Ao iniciar 

a gestão o cenário encontrado foi de um território adstrito não delineado, com famílias não 

cadastradas e havia muitos enfrentamentos, direcionamentos inadequados, recursos humanos 

despreparados e disputas de poder político, e nesse contexto foi perceptível a dificuldade de 

acesso da população. Por meio dos conhecimentos do curso de especialização em gestão e 

prática profissional tenho atuado para contribuir na mudança desse cenário.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar um Plano de Intervenção para a reorganização e o aprimoramento da 

acessibilidade nas unidades da ESF na área programática 2.1 do Rio de Janeiro, através da 

territorialização de forma a contribuir para melhoria do atendimento à população adstrita 

através da competência transversal da gestão. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reorganizar o território das unidades da ESF, com a contagem de todos os domicílios 

da área adstrita; 

 Definir as microáreas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 

 Intensificar o cadastramento das áreas adstritas para alcançar 90% de população 

cadstrada; 

 Favorecer a acessibilidade e longitunalidade dos usuários na rede; 

 Avaliar os indicadores em saúde das unidades e construir o diagnóstico situacional, de 

forma a criar estratégias e ações que possibilitem uma mudança positiva nos perfis 

epidemiológicos. 



9 

 

3. MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

A história recente da Saúde Pública brasileira tem sido descrita com o movimento da 

reforma sanitária, cujo marco fundamental foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986. Nela foram deliberados os princípios e diretrizes incorporados na Política 

Nacional de Saúde, aprovados na Constituição de 1988. Assim a saúde passou a ser 

reconhecida como um direito de todo o cidadão e dever do Estado. Demarca-se, legalmente, 

um novo modelo de atenção à saúde, em substituição ao existente.  

Assim, O Sistema Único de Saúde (SUS) implantado a partir da Constituição Federal 

de 1988, para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde, 

foi fruto de um processo de longo debate e de lutas por melhores condições de saúde. Nesse 

sentido, surge como um novo paradigma na atenção à saúde, que abrange desde o simples 

atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e 

gratuito para toda a população do país.  

Amparado por um conceito ampliado de saúde, tem como princípios e diretrizes a 

universalidade, igualdade na assistência à saúde, integralidade, participação da comunidade e 

descentralização. Esta última diretriz pressupõe direção única em cada esfera de governo, em 

que estados e municípios apresentem maior responsabilidade na implementação das ações e 

serviços de saúde
6,7

. 

Para organização da rede de serviços são utilizados ainda os princípios de 

hierarquização e regionalização. Esses princípios e diretrizes necessitam de uma nova forma 

de produzir e distribuir as ações e serviços de saúde, ou seja, de configurar e definir um novo 

modelo de atenção à saúde
8
. 

Modelo de atenção à saúde, segundo Paim
9
, é a forma de organização das relações 

entre sujeitos (profissionais de saúde e usuários) mediadas por tecnologia (materiais e não 

materiais) utilizadas no processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir sobre 

problemas (danos e riscos) e necessidades sociais de saúde historicamente definidas. O atual 

modelo de atenção à saúde inclui elementos de diferentes níveis, ao propor ações de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação, tanto ao indivíduo, quanto à família e 

comunidade, por meio de serviços assistenciais (ambulatoriais, hospitalares e de apoio 

diagnóstico), quanto de vigilância em saúde (ambiental, epidemiológica e sanitária). 

A mudança no modelo de atenção à saúde delimita o processo de construção do SUS 

em, pelo menos, três dimensões ou espaços de transformação: político-jurídico, político-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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institucional e político operacional. As duas primeiras dimensões dizem respeito ao conjunto 

de regras básicas de ordenação e funcionamento do sistema, contemplando a doutrina, os 

princípios e as diretrizes do sistema, além de direitos, deveres e responsabilidades do cidadão, 

da sociedade e do Estado
10

. 

Na primeira dimensão pode-se afirmar que a criação do SUS já constitui um novo 

paradigma e, na segunda, observa-se um grande avanço na transformação dos meios e 

estruturas, na descentralização da gestão e na definição das competências e atribuições para os 

Estados e municípios. Embora seja considerada condição necessária para o funcionamento do 

sistema de saúde, as dimensões político-jurídico e político institucional não são suficientes 

para garantir a mudança paradigmática
10

. 

A dimensão político-operacional diz respeito:  

à existência de serviços de saúde, públicos e privados, ambulatoriais, 

hospitalares e de apoio diagnóstico e à forma de produção e 

distribuição destes serviços, numa relação direta e de reciprocidade 

com uma dada população definida, em termos de suas necessidades, 

problemas e demandas de atenção à saúde
11

. (p.93) 

É nesta dimensão que se encontra o maior desafio: implementar novas práticas de 

atenção à saúde que de fato garantam à população o acesso universal, a integralidade e a 

eqüidade, numa rede hierarquizada de serviços resolutivos
11

. 

Em 1991 foi criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que teve 

como pressuposto básico a definição de “área geográfica” para a implantação do Programa 

Saúde da Família, cuja prioridade seria aquelas onde as famílias estivessem mais expostas aos 

riscos de adoecer e morrer, e onde as condições de vida e a situação de saúde fossem 

precárias
12

. 

Todos os ACS se encarregariam de cadastrar um número determinado de famílias 

adscritas a uma “base geográfica” sob os seus cuidados — em torno de 150 famílias ou 750 

pessoas —, em que os problemas deveriam ser identificados em cada “território de trabalho”, 

por meio de um mapeamento de sua “área de abrangência”, ressaltando as “micro-áreas de 

risco”. O agente comunitário deveria pertencer à comunidade onde realiza seu trabalho, 

estreitando os laços entre a população e os serviços de saúde, criando uma rede informal de 

saúde
12

. 
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Na tentativa de reorientar o modelo de atenção o Ministério da Saúde lançou, em 1994, 

o Programa de Saúde da Família (PSF). Em 1998, tal Programa passou a ser chamado de 

Estratégia de Saúde da Família, por ser considerado estratégia estruturante dos sistemas 

municipais de saúde. Apresenta como objetivo,a reorganização da prática assistencial em 

novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a 

cura de doenças e no hospital. A atenção está centrada na família, entendida e percebida a 

partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes de saúde da família 

uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que 

vão além de práticas curativas
13

. 

A ênfase na implantação do Programa de Saúde da Família – PSF – é justificada pela 

necessidade de substituição do modelo assistencial historicamente centrado na doença e no 

cuidado médico individualizado por um novo modelo sintonizado com os princípios da 

universalidade, eqüidade e integralidade da atenção. O indivíduo deixaria de ser visto de 

forma fragmentada, isolado do seu contexto familiar, social e de seus valores e seria possível 

o desenvolvimento de novas “ações humanizadas, tecnicamente competentes, 

intersetorialmente articuladas e socialmente apropriadas”
14

. (p.9) 

A partir da nova Constituição da República, várias iniciativas institucionais, legais e 

comunitárias foram criando as condições de viabilização plena do direito à saúde. Destacam-

se, neste sentido, no âmbito jurídico institucional, as chamadas Leis Orgânicas da Saúde, as 

Normas Operacionais Básicas e as Normas de Assistência à Saúde (NOAS) 
I
.  

 

Com a Lei Nº 8.080/90, fica regulamentado o Sistema Único de Saúde, que agrega 

todos os serviços estatais das esferas federal, estadual e municipal e os serviços privados 

(desde que contratados ou conveniados) e que é responsabilizado, ainda que sem 

exclusividade, pela concretização dos princípios constitucionais
6
. 

 

                                                           
II A Lei Orgânica nº 8.080 de 19 de Setembro de 2009 e nº 8.142 28/12/1990

7
. As NOB 

– 91 de 7 de Janeiro de 1991
15

 ,NOB 93 de 24 de Maio de 1993
16

, NOB 96 6 de Novembro de 

1996
17

, NOAS 2001 de 26 de Janeiro de 2001
18

 e NOAS 2002 de  28 de Fevereiro de 2002
19

. 
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As Normas Operacionais Básicas, por sua vez, a partir da avaliação do estágio de 

implantação e desempenho do SUS, se voltam, mais direta e imediatamente, para a definição 

de estratégias e movimentos táticos, que orientam a operacionalidade deste Sistema. A NOB-

96 propõe o reordenamento do modelo de atenção, estabelecendo vínculos entre os serviços e 

os usuários por meio dos sistemas municipais de saúde
17

. 

Pressupõe-se que os estabelecimentos de saúde se organizem em rede, com 

subsistemas municipais de saúde que não necessitam ter sede no território do município, 

orientado segundo os princípios de regionalização e hierarquização. As redes de serviços 

regionalizadas ampliam o acesso aos serviços de saúde com qualidade e menor custo, e 

devem ter como premissas para a integralidade das ações, a harmonia da oferta, a integração 

dos serviços e a modernização da atenção para atender ao princípio da descentralização. 

Dentre as suas diretrizes da ESF, algumas apontam na direção da definição de 

territórios, como: a “adscrição de população” — vinculada a uma unidade básica; “território 

de abrangência”, entendido como a área que está sob a responsabilidade de uma equipe de 

saúde da família e, a “territorialização” — vista como uma ferramenta metodológica que 

possibilita o reconhecimento das condições de vida e da situação de saúde da população de 

uma área de abrangência, ou seja, compreenderia conhecimentos e técnicas da epidemiologia, 

das dinâmicas políticas e sociais e da demografia voltadas a organizar a saúde da população 

numa perspectiva ao mesmo tempo individual e coletiva
20

.  

Mais recentemente, ao avaliar as regulamentações operacionais do SUS, percebe-se 

uma série de nomenclaturas relacionadas às noções de espaço geográfico e território. Na 

NOB-96
17

, a ênfase é dada ao processo de municipalização dos serviços, exigindo-se uma 

série de procedimentos que devem ser paulatinamente repassados do estado para a gestão do 

município, implicando em uma série de repasses financeiros que dão sustentabilidade ao 

sistema. A NOAS/2002
19

 preocupa-se com a regionalização da assistência, com uma forte 

retomada do poder do estado, na perspectiva de reorganizar o sistema a partir de pólos de 

atenção com maior capacidade de dar respostas aos problemas e necessidades em saúde 

daquela região. 

No atual pacto de gestão
21

 vê-se novamente a retomada da regionalização como diretriz 

fundamental do SUS, sendo eixo estruturante para a pactuação e a descentralização das ações. 

Fica explicito nesse documento que o desenho final do Plano Diretor de Regionalização deve 

levar em conta o reconhecimento das regiões de saúde em suas singularidades, em cada estado 

e no distrito federal. As regiões de saúde são entendidas como “[...] recortes territoriais 
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inserido em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e 

estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados do território”
21

. (p.20) 

Porém, para ter um diagnóstico bem feito em um território é necessário conhecer o 

perfil da população local: o número de pessoas, a idade, distribuição por sexo, ocupação, a 

presença de portadores de necessidades especiais e de patologias mais freqüentes, bem como 

as principais atividades econômicas que são desenvolvidas na região e, com base nessas 

informações é possível fazer o planejamento e a gestão das ações de saúde necessárias ou 

mais adequadas às necessidades dessa população
20

. 

O território é também um espaço, porém singularizado: sempre tem limites que podem 

ser político-administrativo ou de ação de um determinado grupo de atores sociais; 

internamente é relativamente homogêneo, com uma identidade que vai depender da história 

de sua construção.  

Daí sua importância estratégica para as políticas sociais públicas na consolidação de 

ações para o enfrentamento de problemas e necessidade da população que o habita e o produz 

socialmente. 

O território é o resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais, 

sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças
22

. 22 O 

reconhecimento desse território é um passo básico para a caracterização da população e de 

seus problemas de saúde, bem como para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis 

de saúde dessa população. 

O espaço-território, muito além de um simples recorte político-operacional do sistema 

de saúde, é o locus onde se verifica a interação população-serviços no nível local. Caracteriza-

se por uma população específica, vivendo em tempo e espaço singulares, com problemas e 

necessidades de saúde determinados, os quais para sua resolução devem ser compreendidos e 

visualizados espacialmente por profissionais e gestores das distintas unidades prestadoras de 

serviços de saúde.  

Esse território apresenta, portanto, muito mais que uma extensão geométrica, também 

um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural 

que o caracteriza e se expressa num território em permanente construção
10, 24

. 

São múltiplos os termos propostos nos últimos 15 anos em relação ao território e sua 

apropriação pelo sistema de saúde. Mendes
10

 considera que se desenvolveram duas correntes 

do pensamento: uma que vê o território como espaço físico, geopolítico, com uma visão 
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topográfica-burocrática e, outra que entende o território-processo, como produto de uma 

dinâmica social onde se tencionam sujeitos sociais postos na arena política. 

Segundo Mendes
10

, no processo de municipalização podem ser identificados os 

seguintes territórios: 

 Território-distrito - como delimitação político-administrativa; 

  Território área - delimitação da área de abrangência de uma unidade 

ambulatorial; 

 Território-microárea - delimitada com a lógica da homogeneidade 

sócio-econômica sanitária; 

 Território-moradia - como lugar de residência da família. 

 

Independente das imprecisões no uso do termo área, o esforço do autor é inegável, e, 

ainda, sem declaração explícita, desenvolve um raciocínio escalar, de níveis territoriais de 

grande utilidade na organização tanto dos serviços quanto das novas práticas de promoção de 

saúde. 

A estratégia Saúde da Família define e é responsável por um território, onde atuarão as 

equipes de saúde da família, cada equipe atenderá as famílias (no máximo 1.000 famílias ou 

4.500 pessoas), que pode compreender um bairro, parte dele, ou de vários bairros. A equipe 

mínima de uma unidade básica do PSF para cobrir essa população é composta por um médico, 

uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e de cinco a seis agentes comunitários de 

saúde
20

. 

O ambiente de reprodução social das famílias inclui atividades de promoção de saúde e 

a área de abrangência das famílias adscritas identifica o território que tem como vantagem a 

possibilidade de captar dados demográficos, epidemiológicos, e de condições de vida, 

incluindo ambientais
20

.  

O ponto de partida para a organização dos serviços e das práticas de vigilância em 

saúde é a territorialização do sistema local de saúde, isto é, o reconhecimento e o 

esquadrinhamento do território segundo a lógica das relações entre condições de vida, 

ambiente e acesso às ações e serviços de saúde
24

.  

O processo de territorialização é um dos elementos do tripé operacional da vigilância 

em saúde junto com as práticas e os problemas sanitários se constituindo como uma das 

ferramentas básicas para o planejamento estratégico situacional.  
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O Planejamento Estratégico Situacional deve ser pensado de forma contínua e 

ascendente como forma de ordenamento de um território definido. A partir desse espaço 

delimitado o planejamento é processado e materializado por meio de informações 

territorializadas acerca da situação de saúde e das condições de vida da população
25

 

A territorialização permite analisar os principais elementos e relações existentes em 

uma população, os quais determinam em maior ou menor escala seu gradiente de qualidade de 

vida. 
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4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, na cidade do Rio de Janeiro, 

mais especificamente na área programática 2.1. Para melhoria do índice de cadastramentos e 

acompanhamentos nas áreas adstritas da Estratégia de Saúde da Família. 

Foram utilizadas como estratégias: 

 Revisão bibliográfica, por meio do qual foram coletados documentos 

normativos existentes, além de estudos realizados e publicados sobre o tema, com os 

seguintes descritores: a territorialização e a adscrição da clientela; 

 Levantamento do total de famílias cadastradas, por meio de dados do SIAB; 

  Dados da população através dos setores censitários do IBGE
II 26

;   

 Visitas sistemáticas em todas as unidades, onde identificou-se  um processo  de 

trabalho confuso, com um acesso restrito da população além de, dificuldades em proporcionar 

resolutividade aos usuários, falta de conhecimento pelos profissionais do seu território de 

abrangência, bem como o quantitativo de famílias que deveriam estar sob responsabilidade de 

cada equipe, e tais situações também foram evidenciadas através das falas dos profissionais.  

Com isso observou-se um número bem inferior de famílias acompanhadas/cadastradas em 

relação ao que preconiza o Ministério da saúde. 

Para a etapa de programação de ações, foi aplicada a matriz de decisão para elaboração 

dos planos de ação, na qual para o problema priorizado foram propostas ações para seu 

enfrentamento e destacados os recursos necessários, produtos a serem alcançados, impactos a 

serem gerados, indicadores, metas, prazos e responsáveis.  

O prazo final desse plano é Setembro de 2011, devido ao território de todas as 

unidades estarem sofrendo alterações e ampliação. A partir dessa definição o plano de ação 

será apresentado a todas as unidades e será definido um prazo para cadastramento de 90% – 

da população. 

                                                           
II
 O território foi dividido por setor censitário por determinação da SMSDC. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os princípios da ESF abrangem a territorialização, adscrição da clientela, diagnóstico 

da situação em saúde, planejamento baseado na realidade local, família como foco da atenção, 

integralidade, resolutividade e intersetorialidade de ações, trabalho em equipe 

multiprofissional, vínculos de co-responsabilidade entre profissionais e famílias assistidas, 

além de estímulo à participação social. 

O território da área programática 2.1 tem uma população de 569.966 habitantes e a 

população coberta pela ESF é de 51.308 habitantes totalizando 9% da população
III

. 

Na área há 44 equipes divididas na AP 2.1, cada equipe sendo responsável por 4.000 

habitantes, totalizando 176.000 pessoas cobertas, atualmente há 51.308 pessoas cadastradas, 

ou seja, somente 29,15% estão sendo acompanhadas pelas equipes. Além disso, foi levantado 

por meio do SIAB o quantitativo de consultas e procedimentos realizados pelas equipes e os 

números estão muito abaixo do mínimo estabelecido. Pode-se citar como exemplo o caso de 

uma unidade que apresenta oito equipes de saúde da família realizar somente 15 coletas de 

preventivo em um mês. Esse número associado às falas dos profissionais de saúde demonstra 

que há uma deficiência na captação das mulheres em idade fértil. Provavelmente um dos 

motivos seja o não cadastramento dessa população, deixando as equipes sem saber o 

quantitativo exato de mulheres nessa faixa etária.  

Diante desse quadro pode-se refletir sobre os pontos da acessibilidade, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação que envolve o processo de trabalho e afeta as 

pessoas na qual deveriam estar sendo assistidas pelas equipes. 

O acesso implica acessibilidade e utilização dos serviços pelas pessoas para cada 

problema novo ou para cada novo episódio do problema já existente. A equipe de Saúde da 

Família configura-se como porta de entrada no sistema e, portanto, necessita que se organize 

para tal, planejando espaços para a demanda programada (problemas já existentes, crônicos, 

em acompanhamento, revisões, programas específicos como pré-natal, etc.) e também para a 

demanda espontânea (problema novo; o problema do dia). Tem-se que ter claro que um 

sistema de saúde possui basicamente duas portas de entrada: a equipe de APS e as 

urgências/emergências/UPAs. A melhor porta de entrada para o cidadão é, sempre que 

possível, a equipe de APS.  

                                                           
III Fonte: SSA2 dezembro/2010 ou GIL retirado da base de dados da CAP 2.1 
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A Longitudinalidade é a existência de uma fonte continuada de atenção, assim como 

sua utilização ao longo do tempo. Além disso, a ligação entre a população e sua fonte de 

atenção deve refletir-se em relações interpessoais intensas que expressem a identificação 

mútua entre as pessoas e os profissionais de saúde. Isso implica organizar acolhimento por 

equipe de ESF, fato que não estava acontecendo nas unidades, dificultando todo o processo de 

trabalho.  

No que diz respeito à Integralidade, a atenção primária deve organizar-se de tal forma 

que a pessoa tenha todos os serviços de saúde necessários, identificando e proporcionando os 

serviços preventivos, bem como serviços que possibilitem o diagnóstico e o tratamento das 

doenças, estabelecendo também a forma adequada para resolução de problemas, sejam 

orgânicos, funcionais ou sociais. Este atributo deixa claro que e ESF á a porta de entrada para 

que haja suporte para articular o processo de coordenação do cuidado e deve apresentar 

aspectos mais amplos do que a idéia somente da prevenção.  

 A integralidade tem em sua amplitude o envolvimento das ações de promoção, 

prevenção, reabilitação e tratamento. Além disso, a integralidade é um espaço de encontro 

onde se refere o tratar, respeitar, acolher, atender o ser humano em seu sofrimento, em grande 

medida fruto de sua fragilidade social. 

Em relação à Coordenação, o serviço de APS/ESF deve ser capaz de integrar todo 

cuidado que a pessoa recebe nos diferentes níveis do sistema de saúde.A equipe de ESF  

coordena o cuidado. Isso implica em responsabilização pelas pessoas e pelo território, em 

referência e contrarreferência em sempre procurar saber como foi à consulta com um 

especialista, em acompanhar como foi (ou está sendo) o atendimento em outro nível do 

sistema. Fazer coordenação do cuidado aperfeiçoa a qualidade da atenção dentro do sistema 

de saúde. 

Diante desse contexto o reconhecimento do território, bem como o cadastramento de 

toda população adscrita favorece um maior conhecimento dos indicadores da sua área, bem 

como favorece um planejamento mais ideal. É preciso saber transformar as informações em 

ações, mas para isso é preciso conhecer todo cenário e estar envolvido com o processo de 

trabalho. 

Nas visitas da autora às unidades foi possível detectar uma fragilidade em relação ao 

conhecimento tanto do território, quanto a todo processo de trabalho que envolve uma ESF. 

Presenciou-se usuários perdidos sem saber de qual equipe faziam parte e um “jogo de 
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empurra” para dar atendimento a este, caracterizando assim uma dificuldade no acesso, e 

fragilidade nos conceitos de integralidade, longitudinalidade e coordenação. 

Em relação aos recursos humanos, é importante enfatizar que a maioria dos vínculos 

empregatícios é em forma de contratação, o salário é diferenciado, porém há uma rotatividade 

dos profissionais. Na maioria das áreas do Rio de Janeiro observa-se dificuldade na fixação 

principalmente de médicos às equipes, entretanto, esta não é a realidade da área 2.1, que pela 

sua localização apresenta facilidade de contratação médica. Em contra partida há problemas 

no processo de trabalho, como por exemplo, a questão do cumprimento da carga horária de 

40h que não era tão exigida e hoje se tem feito um movimento para o cumprimento desse 

horário no intuito de aumentar o acesso e proporcionar ao usuário um atendimento de melhor 

qualidade.  

Portanto, o trabalho nessa área é intenso, com a reorganização ocorrendo desde a 

territorialização com a construção do TEIAS, até a discussão com toda equipe, principalmente 

com os ACS, sobre a importância do cadastramento,do preenchimento das fichas, das metas 

instituídas  pelo Ministério da Saúde e dos indicadores em saúde. Foi realizada a Matriz de 

Programação de Ações relativa à situação-problema na qual se insere a pesquisa que teve 

como causa a ser enfrentada: Baixo índice de cadastramentos e acompanhamentos nas áreas 

adstritas da Estratégia Saúde da família. O descritor do problema é: 60% da população 

adstrita não está sendo acompanhada pela Estratégia Saúde da família; o indicador é a % de 

população adstrita e a meta a ser alcançada é ter 90% de pessoas cadastradas e acompanhadas 

pela Estratégia Saúde da família. 

O impacto a ser gerado é aumentar a população acompanhada e gerar dados de 

acompanhamento nas linhas de cuidado, melhorar a acessibilidade, definir os aspectos 

epidemiológicos do território, além de diminuir o atendimento desnecessário da população em 

unidades terciárias e UPA. 
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Figura1 – Matriz de Programação de Ações. 

Ação Recursos 
Produto a ser 

alcançado 

Prazo e 

Conclusão 
Responsável 

Contagem de todos os 

domicílios e das 

famílias estimadas e 

construção do TEIAS 

RH 

Definição de 

todos os 

territórios 

2 meses 
Equipes das 

unidades ESF 

Dividir o território em 

micro áreas pelos 

ACS 

RH, 
Divisão das 

micro áreas 
1 mês 

ACS das equipes 

ESF 

Intensificar o 

cadastramento das 

áreas adstritas 

totalizando 90% 

população 

acompanhada 

RH 

90% das 

famílias da 

área adstrita 

cadastradas na 

ESF 

6 meses 
Equipes das 

unidades ESF 

Realizar capacitações 

dos ACS na ficha A 
RH, 

90% dos ACS 

capacitados 
2 meses NESF 

Digitação dos dados 

no SIAB 
RH 

Dados 

inseridos 

mensalmente 

e atualizados 

mensalmente Equipes ESF 

Análise dos dados da 

ficha A 
RH 

Analisar as 

informações 

para serem 

transformadas 

em ações 

mensalmente Equipes e NESF 

Fonte:Elaboração da Autora.



21 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise social no território deve ser construída de forma a contribuir na identificação 

de informações, para operacionalizar as tomadas de decisão e para a definição de estratégias 

de ação nas “diferentes dimensões do processo de saúde doença”
24

, (p.8), ou seja, em termos 

das necessidades sociais; nos grupos de risco; na situação de exposição; nos danos e óbitos; 

seqüelas; e nas doenças e agravos.  

Estas dimensões, entretanto, não estão separadas e sim relacionadas e em muitas vezes 

são causas, efeitos ou condições que se direcionam para situações problema com contextos 

muito particulares, dada a diversidade de uso do território pelos atores sociais. É deste modo, 

que o reconhecimento do território pode ser operacional para as ações de saúde devido a sua 

concretude, sintetizando a totalidade social e suas particularidades. 

Participação, pactuação e responsabilidade solidária são estratégias político territoriais 

que o sistema de saúde põe em prática através das diretrizes da descentralização, da 

regionalização e da municipalização para efetivar a universalidade, a equidade e a 

integralidade das ações, princípios constitutivos do Sistema Único de Saúde, garantidos na 

Constituição Federal a todo cidadão, como direito de cidadania assegurado pelo Estado. Estas 

estratégias serão mais eficazes à medida que estejam mais bem informadas dos processos que 

participam das construções dos territórios da saúde, concebidos como processos onde existem 

superposições de intenções de diferentes atores e conflito. 

A reflexão sobre os desafios para a ESF remete a questões, algumas das quais 

enunciadas na pesquisa, como a resolutividade das ações; a qualidade da atenção; a integração 

e articulação com o sistema de saúde. Por fim, a promoção da saúde, a responsabilização, a 

busca pelo conhecimento, a longitunalidade, o planejamento, a prevenção dos agravos e a 

intersetorialidade são atividades centrais na ESF, mas ainda é frágil e menos desenvolvida 

diante do almejado, é preciso muito trabalho e envolvimento para transformação com a 

direção de oferecer um serviço de excelência a uma população que tanto merece. 

Esse trabalho foi desenvolvido com objetivo de elaborar um plano de ação para a 

reorganização da ESF, a partir da definição correta do território, de forma a contribuir para 

melhoria do atendimento, ainda estamos em processo de recondução do processo de trabalho, 

porém, já são perceptíveis alguns avanços como aumento do cadastramento, realização do 

treinamento ou revisão do introdutório para todos os profissionais das unidades. As 

informações enviadas através do SIAB estão mais claras e percebemos que há aumento no 
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atendimento, há um cronograma de capacitações profissionais, procedimentos que não eram 

ofertados já estão sendo implantados, porém a caminhada ainda é longa, existem dificuldades 

de relacionamentos interpessoais, profissionais que estão saindo da zona de conforto gerando 

alguns conflitos, o território ainda não foi apresentado às unidades e vários processos de 

trabalho ainda precisam ser reconduzidos. 

Todavia, cada dia os profissionais estão mais envolvidos e percebendo que é preciso 

pensar nas necessidades da população e transformar as informações em ações. Mais adiante 

poderemos perceber o impacto dos indicadores gerados em toda área, com a melhoria do 

acesso, aumentando o atendimento às famílias de maneira integral, ofertando mais consultas 

em todas as linhas de cuidado. 

A oportunidade da especialização em questão associada a meu trabalho como gestora 

foi de suma importância para o crescimento pessoal e profissional, na qual foi preciso exercer 

a inteligência emocional, vencer barreiras, exercer comunicação, ação, projetar mudanças, 

transformar saberes, lidar com a diversidade, agregar valores, exercer articulação, alinhar 

objetivos e associar estrutura, processo e resultado a fim de reconduzir o trabalho em direção 

a melhoria do serviço de saúde, além de direcionar decisões e autonomia aos profissionais de 

saúde. 

O processo de trabalho em equipe é algo vivo e pude perceber que os erros podem ser 

transformados em oportunidades de aperfeiçoamento e impulsionar o processo de mudança.
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