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1.  Introdução 
 
A Agência Nacional de Saúde (Anvisa) conceitua que os indicadores de 

saúde são utilizados como instrumentos de mensuração valiosos para o 
monitoramento, a gestão e a avaliação da situação de saúde1. Este tema tem sido 
abordado com muita ênfase pelos representantes dos gestores municipais de saúde 
da cidade de São Paulo-SP em diversas reuniões com os médicos, enfermeiros, e 
gestores da Atenção Primária de Saúde (APS). Com isso, são expostos diversos 
índices que necessitam de atenção dos profissionais da APS. Neste contexto, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Belenzinho também está em evidência. 

A UBS-Belenzinho está localizada geograficamente na Região Centro-Leste 
da cidade de São Paulo-SP e pertence à Região Administrativa Sudeste. Esta UBS 
é composta por uma equipe do programa Consultório na Rua, uma equipe de 
Vigilância Epidemiológica, um Médico Clínico Geral, dois Médicos Pediatras, uma 
Médica Dermatologista, uma Médica Ginecologista-Obstetra, quatro Dentistas, uma 
Fonoaudióloga, uma Nutricionista e sete equipes da Estratégia Saúde da Família 
(ESF). Cada equipe da ESF é composta por um(a) Médico(a), um(a) Enfermeiro(a), 
seis Agentes Comunitários(as) de Saúde (ACSs) e duas Auxiliares de Enfermagem. 
Estão presentes nessa Unidade profissionais estatutários da Prefeitura Municipal de 
São Paulo, profissionais contratados por duas Organizações Sociais de Saúde 
(OSSs), uma Médica do Programa Mais Médicos e um Médico do Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab). É também uma das 
unidades de referência da região para estágio em Atenção Básica de Saúde de 
médicos residentes em Pediatria e em Clínica Médica do Programa de Residência 
Médica do SUS do Município de São Paulo. Apesar do Plano Nacional de Atenção 
Básica de 2012 do Ministério da Saúde (PNAB-MS-2012) propor um Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF)2, esta unidade não dispõe de tal recurso. 

Desde o mês de Março de 2014, início dos trabalhos do Provab do ano de 
2014, foram percebidas em reuniões técnicas apontamentos da equipe de 
Supervisão de Saúde da Regional Sudeste de que a UBS-Belenzinho estava 
apresentando déficits importantes em vários indicadores de saúde. Tais profissionais 
destacavam a importância dessas informações e solicitavam à gestora da UBS e às 
equipes da ESF que tomassem medidas pertinentes para melhora dos indicadores 
apontados. Os principais índices problemáticos eram referentes a:  

 
1. Baixo índice de vacinação de adultos e crianças;  
2. Número baixo de exames de Citologia Oncótica do Colo do Útero (Exame 

de Papanicolaou); 
3. Poucos pedidos de Mamografias; 
4. Rastreio de Tuberculose inferior ao esperado; 
5. Quantidade baixa de exames de HIV/Aids, Sífilis e Hepatites B e C; 
6. Consultas de Puericultura inferiores ao necessário; 
7. Alto índice de gravidez indesejada, principalmente na adolescência. 

 
Considerando o primeiro item, o calendário vacinal oficial no Brasil tem sofrido 

constantes mudanças nos últimos anos, por isso a UBS deve seguir o mais recente 
publicado pelo Ministério da Saúde (MS), com as devidas pertinências estabelecidas 
pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde considerando a epidemiologia e os 
recursos disponíveis3,4.  
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Já sobre a Saúde da Mulher, o MS, no Caderno de Atenção Primária: 
Rastreamento – 2010, e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), nas Diretrizes 
brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero – 2011, estabelecem que 
toda mulher entre 25 e 65 anos deve fazer o exame de Papanicolaou por dois anos 
consecutivos e, se o resultado for negativo, repetir a cada dois anos, caso seja 
observada alguma lesão, seguir fluxograma do manual5,6. No caso do rastreio de 
câncer de mama, essa instituições estabelecem que as mulheres entre 50 e 70 anos 
devem fazer mamografia a cada dois anos, e em caso de alteração, deve ser 
imediatamente encaminhada à atenção especializada6,7. O MS também expõe a 
importância de disponibilizar às mulheres métodos anticoncepcionais e dar abertura 
para educação sexual e esclarecimentos necessários8. Nos manuais técnicos do MS 
que tratam sobre o Pré-Natal de Baixo e de Alto Risco, há uma exposição clara 
sobre o as consequências de uma gravidez indesejada, como baixa adesão ao pré-
natal, DSTs e uso de drogas tanto lícitas quanto ilícitas. Sobre a gravidez na 
adolescência, esses manuais citam os desafios multifatoriais desta questão tão 
delicada9,10. 

Sobre as doenças infectocontagiosas citadas, o MS, através do Manual de 
Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil – 2011, estabelece que 
todo indivíduo com tosse há mais de 2 semanas deve ser investigado para pesquisa 
de Tuberculose, visando diagnosticar e iniciar o tratamento o mais breve possível e 
também rastrear os contatos dos doentes para detectar nesses tanto a Tuberculose 
Ativa quanto a Latente11.  

Contudo, não há uma recomendação formal sobre como deve ser a 
periodicidade para pesquisa de doenças como HIV/Aids, Sífilis e Hepatites B e C em 
caso de assintomáticos. Rodrigues LMC et al. descrevem a importância de facilitar o 
acesso na Atenção Primária de Saúde (APS) para a prevenção e o diagnóstico de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis12. O MS, no Manual de Controle de DST – 4ª 
ed., cita a importância do diagnóstico precoce das DSTs tanto como um mecanismo 
para acesso ao tratamento quanto para a prevenção de transmissão13. 

Quanto à Saúde da Criança, o MS, na publicação Cadernos de Atenção 
Básica – Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento - 2012, recomenda no 
mínimo sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 
2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de pelo menos duas consultas no 
2º ano de vida (no 18º e no 24º mês)14. 

Por conseguinte, baseando no conceito de “Indicadores de Saúde” e na 
importância de melhorar os indicadores citados, observa-se a necessidade de 
pesquisar quais usuários cadastrados na UBS necessitam de assistência quanto aos 
sete itens citados acima, corrigir possíveis falhas de acesso dos usuários à APS e 
logo colaborar com a promoção e prevenção de saúde. A proposta é que essa busca 
deverá ser feita a partir de um questionário com perguntas diretas e claras 
direcionadas a cada usuário da ESF e que possa ser aplicado pelas ACSs, durante 
as visitas domiciliares de rotina, após um treinamento. As perguntas presentes 
devem contemplar todos os itens citados acima e, de acordo com a necessidade, 
cada usuário com alguma pendência deverá ser convidado a acessar a UBS para 
preencher as lacunas necessárias. A partir disso, espera-se uma melhora do acesso 
à APS e, consequentemente, dos índices apontados. 
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2.  Objetivos 
 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é melhorar indicadores de saúde seguidos pela Regional de 
Saúde da Região Sudeste da cidade de São Paulo-SP na UBS-Belenzinho. 

 

2.2 Objetivo Específico 

Este projeto de intervenção pretende buscar ativamente e disponibilizar 
acesso aos usuários da UBS-Belenzinho que necessitam: atualizar a carteira 
vacinal, realizar exame de Papanicolaou, realizar Mamografia, de investigação para 
Tuberculose, realizar exame de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, de consulta de 
Puericultura e, por fim, de orientação sobre métodos contraceptivos. 
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3.  Metodologia 

 
  

3.1  Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção  

Este projeto de intervenção deverá ser aplicado em todos os usuários 
cadastrados na ESF da UBS-Belenzinho. Isto se faz necessário para que todos 
possam ter acesso a medidas de prevenção e promoção de saúde a que este 
projeto se propõe. 
 

3.2  Cenário da intervenção  

Os questionários poderão ser aplicados tanto no domicílio dos usuários 
quanto na própria UBS, assim como as ações para propiciar o acesso desses à 
atenção básica de saúde sugerida por este projeto de intervenção. 

 

3.3  Estratégias e ações  

Essa busca deve ser feita através de um questionário objetivo, com 
linguagem simples, tendo como referência os manuais de rastreamento do Ministério 
da Saúde e as bibliografias pertinentes. A aplicação deve ser feita principalmente 
pelas ACSs durante as visitas domiciliares feitas rotineiramente no exercício da 
função. Com a entrega diária dos questionários preenchidos ao enfermeiro, os 
usuários devem ser convocados para uma consulta médica ou de enfermagem ou 
convidados a participarem de grupos, de acordo com a necessidade individual. Para 
aplicação do questionário, as ACSs passarão por treinamento para manter um 
padrão de qualidade no preenchimento. 

Assim, o questionário versará sobre os seguintes temas:  
 
1. Situação vacinal de cada usuário (em dia, atrasada ou se não foi possível 

verificar), independente da idade; 
2. Para as mulheres entre 25 e 65 anos, quando foi realizado o último Exame 

de Papanicolaou (menos de 01 ano, mais de 01 ano ou não sabe); 
3. Para as mulheres entre 50 e 70 anos, tempo desde a última mamografia 

(menos de 02 anos, mais de 02 anos ou não sabe); 
4. Tosse há mais de 02 semanas, independente da idade; 
5. Para todos os usuários a partir de 15 anos de idade, quando fez pela 

última vez exame para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C (menos 
de 05 anos, mais de 05 anos ou não sabe); 

6. Para as crianças com menos de 2 anos de idade, qual a data da última 
consulta de puericultura; 

7. Para as mulheres entre 12 e 50 anos, se usa algum método 
anticoncepcional hormonal, de barreira ou definitivo. 

 
No Anexo 1 pode-se observar o questionário elaborado. Ali os 

questionamentos estão dispostos de forma didática visando facilitar a aplicação. 
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Com o questionário preenchido, o(a) enfermeiro(a) ou o(a) médico(a) de cada 
equipe deverá ler as respostas e estabelecer ações de acordo com a necessidade 
de cada usuário.  

Aqueles que não estão com a vacinação comprovadamente em dia, deverão 
ser convocados para que a imunização seja feita de forma adequada. 

Convocar imediatamente os usuários que estão apresentando tosse há mais 
de duas semanas para avaliar a necessidade de investigação de Tuberculose.  

Os que nunca fizeram ou fizeram há mais de 5 anos os exames de HIV, Sífilis 
e Hepatites B e C poderão ser chamados para participarem de grupos sobre DSTs e 
esse momento pode ser aproveitado para a equipe oferecer a eles a realização dos 
exames. Nesse caso, aqueles que fizeram o exame há menos de 5 anos também 
podem ser convidados.  

Convocar as mulheres entre 25 e 65 anos que não fizeram o Exame de 
Papanicolaou no último um ano para um grupo de esclarecimento sobre o assunto e 
aproveitar para fazer o agendamento dessas mulheres para a realização do exame. 

Convidar todas as mulheres férteis, principalmente as adolescentes, para 
participarem de grupos sobre métodos contraceptivos e oferecer a cada uma delas 
os métodos pertinentes para cada caso, respeitando e orientando aquelas que estão 
planejando uma gravidez. 

Sobre as mulheres que não estão com o exame de Mamografia em dia, 
convocar para um grupo sobre Câncer de Mama, solicitar exame a cada uma e 
encaminhar ao setor responsável pelo agendamento na Regulação de Vagas, já que 
este exame não é realizado na própria UBS. 

E, por fim, convocar todas as crianças com menos de dois anos de idade que 
não estão com o acompanhamento de puericultura em dia para uma consulta 
médica ou de enfermagem. 

Como o número de pessoas que serão convidadas ou convocadas para 
participarem dos grupos provavelmente excederá a capacidade das salas 
disponibilizadas na UBS para esse fim, pode-se estabelecer mais de uma data para 
cada grupo e assim dar mais opções aos usuários. Aqueles que não comparecerem 
nos grupos podem ser chamados individualmente ou, caso seja necessário, serem 
atendidos em uma visita domiciliar por um(a) enfermeiro(a) e/ou médico(a).  

 

3.4  Avaliação e Monitoramento  
 
Para avaliar se essas ações estão surtindo resultado num primeiro momento, 

basta analisar as planilhas mensais consolidadas sobre consultas realizadas e 
exames solicitados e/ou executados na UBS e também a quantidade de 
anticoncepcionais hormonais e preservativos dispensados na unidade. Em seguida, 
questionar a Supervisão de Saúde da Regional Sudeste se houve melhora nos 
indicadores. A longo prazo, é importante incorporar as perguntas do questionário 
aos questionamentos corriqueiros que devem ser feitos pelas ACS, a cada membro 
de cada família em cada visita domiciliar, com isso fica mais natural manter as 
pessoas cobertas pela assistência adequada e, consequentemente, os indicadores 
em níveis adequados. 
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4.  Resultados Esperados 
 
Com tais medidas espera-se uma maior facilidade de acesso dos usuários à 

UBS e também uma maior conscientização tanto da equipe de saúde quanto dos 
usuários sobre a importância de rastreio de doenças conforme preconizado pelo MS, 
sobre DSTs, da prevenção de gravidez indesejada, da imunização e da puericultura, 
e assim, melhorar os indicadores de saúde apontados como deficitários na UBS-
Belenzinho. 
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Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

Elaboração do Projeto X X X

Aprovação do Projeto X

Estudo da Literatura X X X X X X X X X X X X

Coleta dos Dados X X X X X

Discussão e Análise dos Resultados X X X X X X

Intervenções X X X X X X X X

Entrega do Trabalho Final X

Socialização do Trabalho X

Atividades
2014 2015

5.  Cronograma 
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7.  Anexo 1 
 
 

 

UBS – Belenzinho         Data: _____/_____/_____ 

 

Equipe: 405___    Micro: _____     Família:_______           Preenchido por: _______________         

 

 
Nome:____________________________________________________        Idade:________                                                              

 

 

Perguntar a todos os pacientes (qualquer sexo e idade): 

1. Vacinas em dia? (ver carteira e comparar com o calendário vacinal utilizado pela UBS)                                                                                                                

□ Sim     □ Não     □ Paciente não pôde mostrar carteira de vacina 

 

2. Tosse há mais de 2 semanas?    □ Sim □ Não 

 
 

Pacientes a partir de 15 anos de idade (qualquer sexo): 

3. Quais desses exames com certeza fez nos últimos 5 anos?                                                                                    

□ HIV/Aids     □ Sífilis     □ Hepatite B     □ Hepatite C     □ Nunca fez/Não sabe 

 

 

Saúde da Mulher: 

4. Último Papanicolaou (responder apenas se mulher com idade entre 25 e 65 anos):                                                                              

□ menos de 1 ano       □ mais de 1 ano     □ Nunca fez/Não sabe 

 
5. Usa atualmente algum método para não engravidar? (responder apenas se mulher com 

idade entre 12 e 50 anos)                                                                                                                                   

□ Sim    □ Não 
(camisinha, pílula, injeção, DIU, laqueadura / vasectomia, diafragma) 

 
6. Última Mamografia (responder apenas se mulher com idade entre 50 e 70 anos):                                                                         

□ menos de 2 anos        □ mais de 2 anos        □ Nunca fez/Não sabe 

 

 

Saúde da Criança (responder apenas se criança com menos de 2 anos de idade): 
7. Se menos de 2 anos de idade:   Quando foi a última consulta na UBS?    _____/_____/_____ 

 

 


