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RESUMO

O Planejamento Estratégico pode ser construído a partir das observações das necessidades do
processo de trabalho da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), e pode contribuir para a
elaboração de ações focadas na educação em saúde e prevenção de doenças. Assim, a proposta
do presente projeto de intervenção foi elaborar o planejamento estratégico anual em uma
UBSF rural, do município de São José do Rio Claro, interior do estado de Mato Grosso. Foi
aplicado o método da estimativa rápida para a definição dos problemas a serem resolvidos na
UBSF. A construção do planejamento foi realizada em três momentos, em reuniões focais,
coleta e análise de dados e a estruturação de uma planilha detalhada com as ações comunitárias
e as principais programações de todo o ano. Os principais resultados alcançados foram motivar
a equipe, levá-los a entender a necessidade do planejamento anual, a quebra de paradigmas e
sensibilização de que planejar faz parte do crescimento individual e coletivo enquanto
profissionais de saúde, bem como entender os rumos para alcançar os objetivos municipais e
do SUS. É sabido que promover e proteger a saúde faz parte da atenção integral que se devem
dispensar as pessoas nos determinantes e condicionantes das coletividades. Espera-se
contribuir de forma que impacte na situação de saúde, que a médio e longo prazo os usuários
sejam beneficiados pelas ações preventivas e mudanças reais no estilo de vida e que o foco da
unidade básica esteja na saúde integral. As ações não se deram dentro do tempo programado,
houve gargalos de produção e conflitos de adaptação, porém se observa reorganização do
trabalho e da produção dentro do foco ideal. Observa-se que o planejamento que já está em
execução em um período extremamente curto, já estimula e controla as atividades, norteia os
responsáveis pela ação e além do tempo que oportuniza o preparo da programação por mais
simples que seja, traz conhecimento, fomenta o cooperativismo, o desenvolvimento pessoal e
em grupo e diminui a concentração de responsabilidades gerenciais.

ÁREAS TEMÁTICAS: Políticas de Saúde e Planejamento, Vigilância em Saúde.

DESCRITORES:PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MICROGESTÃO, UNIDADE DE
SAUDE..
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1. INTRODUÇÃO

A história de saúde no Brasil tem passado por diversas modificações ao longo dos anos, foi
ganhando espaço e rompendo o modelo de saúde baseado em previdência passando a ser
direito de todos com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Estas modificações
historicamente tem sido impactantes nas politicas econômicos e sociais (FARIA, 2010).

No entanto, foi com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) que o SUS expandiu
suas ações. A ESF é o centro geral da reorganização da atenção Básica no Brasil. Seguindo os
princípios doutrinários e organizativos descritos na Portaria 648/GM, de março de 2006
(BRASIL, 2006) apresenta cinco princípios gerais da ESF que são:

Caráter substitutivo: Mudança do modelo curativista para o modelo de saúde integral;
Territorialização: Não apenas uma socialização do espaço geográfico ou delimitação do
território de atuação da equipe, mas o estabelecimento de vínculo de compromisso
entre a equipe e o usuário;
Planejamento e programação: Baseados no diagnóstico situacional, no qual o foco são
as famílias e a comunidade e são organizados através dos resultados obtidos
principalmente da atuação no território;
Intersetorialidade: Integração com instituições e organizações sociais, desde a mais
simples até as mais complexas;
Espaço de construção da cidadania: O território da Equipe de Saúde da Família é o
espaço para reafirmar a cidadania, a intenção é de que neste território os direitos
individuais e coletivos da população sob os cuidados da Saúde da Família sejam
praticados.

Destaca-se assim que a reorientação no processo de trabalho na ESF leva em consideração o
planejamento e programação de acordo com a realidade situacional da comunidade.

É importante conceituar o que é o planejamento. Segundo Chiavenato (2010) o planejamento é
a ferramenta capaz de possibilitar ações efetivas e maior sintonia com as necessidades de uma
comunidade. Já é corriqueiro dizer que “quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve”.
Até mesmo para alcançar os objetivos pessoais requer planejamento e então lançar mão dele
para chegar onde deseja na vida. “Em uma organização seja ela, de produtos ou de serviços,
privada ou pública, pequena ou grande, as estratégias de planificação são imprescindíveis para
consolidação do êxito.” O autor ainda deixa entender que planejar é a arte de elaborar o plano
de um processo de mudança. Para tanto, busca conhecimentos teóricos e práticos da realidade,
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estabelecendo estratégias e ações capazes de possibilitar o alcance dos objetivos e metas
propostas.

Sabe-se que apesar das equipes de saúde estarem focadas no trabalho, os resultados obtidos
pode ser pequeno de baixo impacto, pois a organização da sua agenda não tem como base o
diagnóstico situacional e, frequentemente, além de sempre lotada, acaba por repetir uma oferta
de serviços extremamente tradicional, descaracterizando o primeiro princípio aqui
apresentado, que é o caráter substitutivo da ESF (CORREA, et al., 2001).

Matus (1996), diz que o planejamento situacional refere-se à arte de governar em situações de
poder compartilhado. Explica a teoria sendo de grande valia para a saúde por existir um
desenho básico interativo, mantendo relações de condicionamento e determinação que é
preparar para a ação, agir e ampliar a capacidade de governar usando diversos atores sociais.
Na visão do autor todas as forças sociais planejam, resolvem conflitos e governam.

A UBSF Rural localizada no interior do estado de Mato Grosso é uma unidade com
características especiais. A forma atual de planejamento adotado é o planejamento mensal,
cada mês a equipe se reúne para a planificação do próximo mês. Desta forma se observa
grupos com certas necessidades deixados de ser atendidos na promoção e prevenção de
doenças, por levar em conta a necessidade momentânea ou demanda espontânea da
comunidade. Assim o presente projeto de intervenção visa à construção de um planejamento
anual de acordo aos indicadores encontrados no diagnóstico situacional da população e do
planejamento municipal, para a UBS Rural para o ano de 2019.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Construir um plano de ação anual para a equipe de Saúde da Família Rural do Município de
São José do Rio Claro-MT.

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Motivar a equipe a realizar planejamento anual;
Analisar com a equipe os principais indicadores de saúde do território;
Definir os indicadores a serem trabalhados no plano anual;
Discutir com a equipe e com a gestão ações para melhoria dos indicadores escolhidos;
Compartilhar com a comunidade a proposta do plano anual da UBSF Rural.
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3. PLANEJANDO A INTERVENÇÃO: CAMINHO METODOLÓGICO

Local da intervenção

O projeto de intervenção será implementado na UBSF Rural, município de São José do Rio
Claro, região médio norte do estado de Mato Grosso. A população do município conforme a
base de dados do IBGE de 2010 é de 17.124 habitantes e a população estimada para o ano de
2018 foi de 20.312 pessoas. A base econômica do município é a agricultura de grandes
fazendas, a pecuária com grandes rebanhos bovinos seguidos da agricultura familiar.

Os usuários pertencentes a UBSF Rural conta com 2374 pessoas cadastradas, que estão
distribuídas em lotes organizados pela ruralização do meio agrário em quatro grandes
assentamentos com distância entre 20 e 50 km da cidade. A unidade se localiza na região
urbana estrategicamente com objetivo de atender a demanda de usuários advindos das diversas
localidades.

A equipe compõe de: 1médico generalista; 1 enfermeiro generalista; 2 auxiliares técnicos em
enfermagem; 1 cirurgião dentista; 1 assistente de consultório dentário; 1 recepcionista; 9
agentes comunitários de saúde; 1 auxiliar de serviços gerais e 1 motorista.

O modelo atual de planejamento executado na unidade é bastante criativo. A equipe se reúne
mensalmente para montar o planejamento do mês seguinte. Os membros são dedicados,
motivados e trabalham em harmonia. Os usuários respondem positivamente as ações criadas,
porém a falta do planejamento anual definha os pontos positivos que engloba o potencial da
equipe. Com o atendimento baseado na demanda espontânea e no planejamento de curto
prazo, a prevenção de doenças e a educação em saúde em grupos específicos ficam sem
alcance da equipe já que os prazos ficam apertados, a responsabilidade maior fica a cargo de
poucos, os recursos que poderiam ser buscados com mais tempo e geridos com mais
criatividade deixam de ser feitos e consequentemente há um desaproveitamento de ideal.

O planejamento estratégico anual com seu conjunto de atividades norteará a equipe e
aproveitará os pontos fortes e positivos para maior qualidade no trabalho, maior motivação e
crescimento pessoal e coletivo e o maior ganhador certamente será o usuário.

Escolha do tema

Para a escolha do tema foi utilizado o método da estimativa rápida, assim os seguintes passos
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foram realizados: Observação do território, escuta dos profissionais e da comunidade, análise
dos prontuários e dados do Sistema de Informação. Depois de seguir essas etapas, o tema
definido foi construir um plano de ação anual para a equipe de Saúde da Família Rural do
Município de São José do Rio Claro-MT.

Público Alvo

Com objetivo de promover acesso de qualidade aos usuários, o planejamento estratégico
situacional será uma ferramenta para dar base a equipe no alcance das metas, proporcionar
maior assertividade na condução das atividades propostas, visando alcançar os objetivos dos
SUS e da gestão municipal. Será uma guia estrutural para delinear as ações e subsidiar o
desenvolvimento e crescimento da equipe. Assim o público-alvo do projeto irá consistir na
equipe da UBSF Rural.

 

Metodologia

Delineados os objetivos a serem alcançados, faz-se necessária a definição dos procedimentos
específicos para a coleta e análise dos dados obtidos. Para Ruiz (1988), o método é formado
por um conjunto de etapas e processos realizados ordenadamente na busca dos fatos ou na
procura da verdade e, ainda, possibilita segurança e economia da pesquisa.

O projeto será divido em três etapas, a saber: Sensibilização da equipe, coleta dos
dados/análise dos dados, construção do planejamento anual.

 Fase 1: Sensibilização da equipe

Na primeira fase será realizada uma reunião com a gerente da unidade (enfermeira) para
apresentar as propostas do projeto de intervenção e delinear a direção e a implantação do
projeto. Ainda nesta fase haverá uma reunião na unidade com toda a equipe para apresentar os
objetivos do projeto e sua relevância na organização do trabalho. Também será para tomar
notas e aderir ao projeto as ideias relevantes dos demais membros, rever as metas e considerar
os benefícios do planejamento estratégico anual para a unidade. Já que a gestão e as metas a
serem alcançadas estão sobre responsabilidade da enfermeira, a proposta é contribuir criando
um roteiro a ser seguido, com datas das ações marcadas, com o público alvo definido em cada
ação, os recursos de onde virão bem como será o uso desses recursos e qual profissional estará
responsável do comando de cada ação. Essa definição dará tempo hábil para que cada membro
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da equipe responsável pelas atividades desenvolva sua criatividade, elabore a execução da ação
sendo norteado pelo planejamento estratégico, já que do inicio ao fim não é engessado e dará
condições de novas intervenções e remodelagem a partir da avaliação dada pelo responsável ou
pela equipe diante da execução. Portanto toda a equipe pode e deve estar envolvida e
comprometida com o desenvolvimento das ações comunitárias.

Conceitualmente participação significa que todos podem contribuir, em igualdade de
oportunidades, nos processos de formação discursiva da vontade (Matus 2007 pág. 16). A
interação entre os vários profissionais faz parte deste conceito e do crescimento profissional
individual e da equipe.

 

Fase 2: Coleta de dados e análise dos dados

Esta etapa se dará de forma ativa através da abordagem participativa e direta numa reunião
focal com a equipe. Como recurso metodológico para desenvolvimento do projeto será
utilizado o método da estimativa rápida, observação do território, escuta dos membros da
equipe, revisão de literatura e pesquisa de casos semelhantes.

A intenção é promover entre os profissionais uma análise dos principais indicadores de saúde
da população, dados do sistema de informação, e uma reflexão crítica sobre os programas e
ações já estabelecidas na unidade ao longo dos anos. Isso irá contribuir para o aprimoramento
de um planejamento anual mais eficiente. Vale ressaltar novamente, que na UBSF a gestão
dessas informações estão centradas na gerência da unidade, chefiada pela enfermeira, que irá
compartilhar e impulsionar esse momento.  

Além disso, espera-se pontuar como os resultados das atividades realizadas em anos anteriores
refletiram na eficácia do trabalho de toda a equipe, e como isso pode ser melhorado com o
planejamento realizado em tempo hábil e com a ajuda de todos os profissionais da unidade.
Considerar o método de reuniões de planejamento mensal, que é o método atual e traçar um
paralelo entre planejar mensalmente e anualmente. Prever resultados que poderão ser
alcançados aderir essas ideias as metas, com uma equipe mais engajada e responsável com a
comunidade.

 Fase 3: Planejamento anual

Nesta fase os dados coletados (indicadores de saúde, dados do sistema de informação e
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reflexão da equipe sobre as atividades da UBSF serão sintetizados numa reunião com a gestora
da unidade. Toda informação relevante serão pontuadas e destacadas para formar o
cronograma de ações a serem desenvolvidas pela equipe durante o ano, levando em conta as
ações que já são desenvolvidas com sucesso na unidade. Será publicado em forma de manual
para que todos tenham acesso ao material e comecem planejar suas ações.
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4. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

A falta de planejamento anual foi o tema apontado como um dos maiores problemas
enfrentados no cotidiano dos serviços da unidade básica de saúde pesquisada, (UBSF Rural).
Foi observado que planejar era um dilema técnico diante dos desafios práticos para atingir os
objetivos do SUS e da gestão municipal. Em razão disto, como forma de apoiar e criar
resoluções concretas que demandam os serviços de saúde na unidade foi proposto a criação de
um planejamento anual visando à intensificação de ações de educação em saúde e a prevenção
de doenças de forma mais abrangente e eficaz. Segundo Norman, (2013) as equipes da ESF
deveriam fazer atividades de promoção e prevenção, em âmbito micro social, cujos efeitos são
difusos e leves, mas que contribuem para a melhoria da “consciência sanitária” e da
organização popular para reivindicações e para a participação na gestão local do SUS. Além
disso, o planejamento inclui a descentralização da gestão evitando sobrecarga de trabalho e ao
mesmo tempo criando oportunidade de crescimento e liderança aos demais servidores, visa
também a otimização da produtividade, o manejo eficaz da demanda e o alcance dos diversos
públicos existentes na população adscrita.

O caminho trilhado do planejamento foi baseado na concepção de Matus (1996) cujos passos
foram dados com direções gerenciais (único autor), influenciados pelos problemas trazidos
pela equipe, que buscou estratégias de forma internamente democrática. Essa consideração
permite que, diante de mudanças no cenário, o ator possa fazer mudanças no seu plano,
introduzindo, retirando ou redefinindo, ações planejadas.

O projeto foi realizado em três etapas. A primeira ocorreu nas dependências da unidade no dia
21 de janeiro de 2019 numa reunião de sensibilização da equipe. Inicialmente com a gerente
da unidade (Enfermeira) e em seguida com todo grupo onde se apresentou as propostas e
relevâncias do projeto, tendo uma boa aceitação de todo o grupo gerando certa motivação
instantânea.

De acordo com (Chiavenato, 1993), a conscientização da equipe se torna muito importante na
criação de estratégias, reitera ainda que os planos consolidam o produto do planejamento e
orientam a utilização dos recursos organizacionais e formam a base para o controle e a direção
da organização. 

A segunda etapa ocorreu entre os dias 22 a 25 de janeiro de 2019, ao final do expediente de
trabalho onde cada reunião se coletou os dados e sugestões trazidos pela equipe nos diversos
setores e especialmente as informações relevantes das ACSs observadas das necessidades
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cotidianas em cada micro área.

Anotados os dados relevantes se iniciou a terceira etapa no período de 29-01 a 15-02-2019,
iniciando com a delineação do planejamento anual combinando as atividades sugestivas do
calendário do Ministério da Saúde com as demandas sazonais próprias da região e os diversos
públicos a que se destinam as ações em saúde. Essa etapa foi realizada pela Médica,
Enfermeira e algumas participações do Dentista, porém a consolidação estrutural do
planejamento anual foi desenvolvida de forma lenta, as reuniões focais que dependiam de
outros participantes não ocorreram da forma planejada por questões pessoais e por excesso de
trabalho e o prazo fixado anteriormente necessitou adiamento.

O planejamento foi realizado em formato de planilha do Excel com as informações resumidas
destacando somente as ações mais relevantes de cada mês, sem fixar datas de execução
levando em conta que o planejamento não é engessado e os encontros mensais corroboram
para organiza-lo de acordo com a realidade do momento (anexo).

JANEIRO 

A primeira metade do mês prevê férias de diversos servidores, as atividades foram limitadas ao
atendimento da agenda, da demanda espontânea de usuários e o evento mensal de prevenção do
tabagismo, rotineiro na unidade desde agosto de 2018.

O projeto de combate ao tabagismo realizado na unidade entrou para o planejamento anual de
atividades todos os meses do ano. Foi adaptado para a realidade da região conforme o
Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) do Ministério da Saúde que consta de
Consultas ou Reuniões de 90 min; 4 sessões semanais estruturadas no 1ºmês; 2 sessões
quinzenais no 2º mês, 1 sessão mensal até completar 1 ano. Porém por se tratar de usuários
provenientes da zona rural levamos em conta as questões de acessibilidade, e criamos um
modelo adaptado do programa do Ministério da Saúde com as reuniões somente uma vez ao
mês. A ação envolve roda de conversas, dinâmicas de conscientização dos malefícios do tabaco
e avaliação clínica individual. O tratamento inclui abordagem mínima ou intensiva,
individualizada ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a
abordagem psicoterápica como tratamento coadjuvante. As orientações técnicas do tratamento
do tabagismo são preconizadas e constantes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas –
Dependência à Nicotina- Anexo II da Portaria nº 442/SAS/MS de 13 de agosto de 2004.

FEVEREIRO
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O mês de Fevereiro foi proposto uma ação intensiva de prevenção a Hanseníase com busca
ativa em visitas domiciliares visando encontrar possíveis casos novos, se utilizando de um
questionário direcionado a sinais infectocontagiosos, históricos de exposição prolongada ou
contato direto com pessoas portadoras do bacilo de Hansen.

Segundo Brasil, (2017) “A prevenção de hanseníase inclui um conjunto de medidas visando
evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos. A principal forma de
prevenir as deficiências e as incapacidades físicas é o diagnóstico precoce”.

O objetivo da ação comunitária é prevenir novos casos através orientações aos usuários e
realizar possíveis diagnósticos, já que a região é considerada endêmica e a enfermidade é de
investigação e notificação compulsória obrigatória.

Neste mês também se destina a realização de educação para gestantes. Brasil, (2010) diz que:

“Essa linha do cuidado, foi construída e deve ser implementada para garantir o cuidado
necessário à gestante, puérpera e ao recém-nascido pela integração das ações dos profissionais
envolvidos”. A ação estará a cargo da equipe do NASF que dará informações necessárias nas
diversas áreas do cuidado, direitos e da assistência na maternidade. A programação terá
seguimento de alimentação natural orientada pela nutricionista e consulta pré-natal habitual na
unidade.

A ação antitabagismo será realizada dentro dos mesmos parâmetros de acolhimento,
orientação, conscientização e tratamento especializado multidisciplinar para os que abusam de
tabaco e aderem ao projeto.

MARÇO

O mês de março está destinado à promoção de saúde através de ação multidisciplinar e inter-
setorial como descrito por Brasil, (2010). A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
(PAAS) tem por objetivo apoiar no desenvolvimento da promoção e proteção à saúde da
população, possibilitando um pleno potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com
qualidade de vida e cidadania. Além disso, reflete a preocupação com a prevenção e com o
cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

As ações serão realizadas nas comunidades rurais e objetiva favorecer a adoção de boas
práticas alimentares, técnicas de sanitização e conservação de verduras e legumes, montagem e
condimentação das saladas, sem rótulos, sem latas ou embalagens, valorizando o produto de
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origem da agricultura familiar, orgânico e natural conscientizando sobre o estilo vida saudável.
A ação terá envolvimento da nutricionista do NASF, secretaria de agricultura, agrônomos
voluntários que farão orientação no manejo da terra, sementes e cultivo das hortaliças (anexo).

O eixo estratégico da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem como enfoque
prioritário a realização de um direito humano básico, que proporcione a realização de práticas
alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem como o uso
sustentável do meio ambiente (Brasil, 2012).

A atividade do dia da gestante neste mês trabalhará alguns conceitos do contexto social e suas
transformações, englobando a família com participação ativa das gestantes em atividades
educativas sobrea a gravidez, o parto e o puerpério. É um assunto relevante dentre os muitos
propostos pelo Ministério da Saúde, incluindo também visitas da mulher e familiares ao local
do parto, valorizando que estes esclareçam dúvidas e tenham acesso ao seu plano de parto
(Brasil, 2010).

A puericultura é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança e
neste mês se propôs uma ação de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde a incentivar
os genitores e responsáveis ao acompanhamento de puericultura para o bem estar da criança. O
protocolo preconiza orientações para a organização do processo de trabalho, questões
tradicionais, supervisão das imunizações e até temas característicos da modernidade como a
alimentação saudável, prevenção de acidentes e medidas de prevenção e cuidado à criança em
situação de violência (Brasil, 2010). Desta forma os ACSs aprendem a ser mais coercitivos nas
visitas domiciliares regular. 

O programa de combate ao tabaco e a ênfase da ação mensal, além das atividades interativas
do evento, será feito a conscientização de não fumar próximo às pessoas e explicar todo
prejuízo que sofre o fumante passivo e os efeitos prejudiciais à saúde dos não fumantes
conforme orienta o Ministério da Saúde (Brasil, 2014, pág. 36): 

“O fumante deve ter conhecimento de que a fumaça do seu cigarro ou de outro produto
derivado do tabaco pode causar doenças nas pessoas com quem convive em casa, no trabalho e
em demais espaços coletivos e que não existe nível seguro de exposição à fumaça e tem direito
garantido por lei.”

ABRIL 

Um dos programas de bastante relevância na unidade é o programa Hiperdia (HAS, DM) que
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está relacionado à prevenção e controle destas doenças que são apontadas como as principais
doenças crônicas e os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que por sua
vez constituem a principal causa de morbimortalidade a nível mundial, como descrito pelo
Ministério da Saúde (Brasil, 2013). O programa se dará através de ações multidisciplinares que
levará orientações sobre a importância do uso correto dos medicamentos, alimentação ideal e
prática de exercícios para manter o controle das doenças. Neste mês também se dará ênfase
nas visitas domiciliares para pacientes hiperdia com complicações

O mês de abril também será de educação continuada para a equipe incluindo especialmente os
agentes de saúde para que conheçam o que fazer em caso de violência doméstica física e-ou
psicológica e abusos. De acordo com o manual de diretrizes de capacitação de agentes
comunitários de saúde em linhas de cuidado, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2016 a
maior expressão da promoção da saúde é “o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem
política e de enfrentamento criativo dos problemas que fazem parte da vida” (p. 626).

O encontro mensal de combate ao tabagismo abordará a intensidade da dependência
psicológica. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2015, página 59):

“Considerada uma droga bastante danosa, a nicotina atua no sistema nervoso central como a
cocaína, heroína, álcool, com uma diferença: leva entre 7 a 19 segundos para chegar ao
cérebro. É normal, portanto, que, ao parar de fumar, os primeiros dias sem cigarros sejam os
mais difíceis, porém as dificuldades tendem a ser menores com o tempo”.

O plano elaborado para o encontro deste mês será terapia de grupo com abordagem no
fortalecimento da decisão, dos benéficos motivos observados pelos ex-fumantes, dirigido e
programado pela Equipe do NASF.

Outra ação do mês será realizada pela equipe de enfermagem com apoio da Assistente Social
do NASF. Será visitar em domicílio todas as gestantes da região adscrita com o propósito de
conhecer as diversas realidades em que vivem, saber suas necessidades e informar a elas os
principais direitos das mulheres gestantes no Brasil, além de medidas que têm como objetivos
garantir a dignidade da vida das grávidas como preconiza a lei.

 

MAIO 

O mês de maio se comemora o dia do trabalhador e o planejamento inclui uma ação com vistas
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à saúde laboral. E por se tratar de usuários da zona rural, já é sabido que as atividades são
intensas, grotescas e pesadas em muitas situações.

Um dos maiores motivos de consulta na unidade são as dores lombares de origem muscular, as
diversas doenças da coluna vertebral, machucaduras em acidentes por queda e/ou manejo de
animais, ferimentos com equipamentos e máquinas agrícolas, sendo assim o projeto inclui
ações nas diversas comunidades rurais com intuito de orientar e prevenir os acidentes laborais.

O Ministério da saúde através do programa Saúde do Trabalhador preconiza a inserção de
prevenção deste segmento populacional na rede de atenção básica. O manual disponível no
portal de saúde revela como as ações devem pautar sobre tudo na identificação de riscos,
danos, necessidades, condições de vida e trabalho que determinam as formas de adoecer e
morrer dos trabalhadores e levar orientação de como prevenir. As ações estarão a cargo da
equipe médica, fisioterapeuta e educador físico do NASF. Segundo o Ministério da Saúde
(Brasil, 2012, pág. 42):

“O fundamento de suas ações é a articulação multiprofissional, interdisciplinar e inter-setorial.
Para este campo temático, trabalhador é toda pessoa que exerça uma atividade de trabalho,
independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, inclusive na
forma de trabalho familiar e/ou doméstico”.

Uma das formas de educação em saúde também inclui orientação em sala de espera, o projeto
inclui uma semana no mês de maio para orientações em higiene pessoal e os riscos para a
saúde. Sobre o acolhimento na atenção básica o Ministério da Saúde, (Brasil, pág. 39) afirma:

“O ambiente da sala de espera da consulta médica, por períodos curtos de vinte a trinta
minutos, pode ser explorado de tal forma a desenvolver a capacidade de comunicação,
interação com o usuário e o treinamento em práticas educativas”.

A ideia é aproveitar esse momento e interagir com os usuários aumentando o vínculo de
confiança e levando informações inerentes a saúde.

A educação continuada do mês de maio para os agentes de saúde será capacita-los sobre as
doenças crônicas respiratórias, quando e como orientar o usuário a acudir os serviços de saúde.
Além disso, receberá orientação para que em seu trabalho diário conscientize a população
sobre evitar as queimadas, desde folhas de jardim até grandes queimadas de preparo do solo, e
o prejuízo para a saúde especialmente de crianças e idosos, já que esse fator é desencadeante
dos diversos problemas respiratórios. Sobre a importância de educação continuada a política
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nacional de educação permanente deve contemplar as diferentes metodologias e técnicas
inovadoras de ensino-aprendizagem como forma preventiva em variadas esferas (Brasil, 2007).

Com base na articulação de diferentes políticas e normativas que sustentam a
operacionalização do SUS, impõe-se a consideração do importante papel dos ACS nas equipes
de saúde e o reconhecimento de necessidades específicas de educação permanente destes
agentes.

A ação de combate ao tabagismo neste mês irá levar em conta o dia 31 de maio dia
internacional sem tabaco, promovendo junto a um programa de rádio local uma roda de
conversa de todos os ex-fumantes que foram tratados e abandonaram o vício por meio do
grupo de combate ao tabaco. O objetivo é divulgar a importância da qualidade de vida
percebida por eles ao abandonar o vício e influenciar os ouvintes demonstrando com suas
historias que é possível ter uma vida melhor sem cigarro.

O INCA, instituição federal responsável pelo programa de controle do tabagismo reitera que os
resultados das medidas de restrição à publicidade no controle do tabagismo em vários países
mostram que esse é um instrumento legítimo e necessário para a redução do consumo,
associado às medidas legislativas, econômicas e educativas. Em contrapartida a divulgação dos
efeitos nocivos do uso e os benefícios que trazem o abandono do tabaco também podem gerar
resultados positivos (Brasil, 2011).

JUNHO

O mês de junho será destinado a ação de prevenção a doenças cardíacas. O objetivo é alcançar
mais pessoas portadoras de doenças crônicas e sistêmicas a realizar exames de controle,
orientar sobre a importância da qualidade de vida, prática de esportes e alimentação saudável
através de roda de conversas, dinâmicas e atividades físicas de orientação.

“Detecção precoce é uma forma de prevenção secundária e visa a identificar fatores
predisponentes evitando agravos mais complexos. Existem duas estratégias de detecção
precoce: o diagnóstico precoce e o rastreamento. É responsabilidade dos gestores e dos
profissionais de saúde aliar as ações de detecção precoce com a garantia de acesso a
procedimentos diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno e com qualidade.” (Brasil
2011).

A educação continuada será para trazer informações sobre o calendário vacinal de imunização.
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O objetivo é descrito pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2007) que é torna-los aptos a identificar
vacinas em atraso, orientar a família das crianças sobre as vacinas existentes, número de doses
e possíveis efeitos adversos.

O grupo permanente de combate ao tabagismo intensificará nesta ação as doenças bucais,
especialmente o câncer de boca, língua e garganta, será uma ação de orientação preventiva a
cargo da equipe de odontologia. Sobre os métodos de prevenção em saúde bucal, o Ministério
da Saúde (Brasil, 2011), diz que conhecer, compreender, tratar e controlar, passa a ser uma
responsabilidade compartilhada. Reitera ainda que: “A noção de consulta é superada por outra
ação de maior amplitude, que passa a ser concebida como cuidado, uma nova atitude frente aos
processos de saúde doença da comunidade”.

Cuidar é ir além da ação de vigilância é ter uma postura pró-ativa de proteção que e envolve
toda a equipe e o apoio advindo da gestão  de saúde do município.

JULHO 

Uma das ações preventivas do mês será fornecer informações em sala de espera durante uma
semana completa apresentando atividades criativas com orientações sobre as hepatites virais. O
objetivo é levar educação em saúde nas formas de prevenção e realizar divulgação em massa
em toda área adscrita para participar da campanha fazendo testes rápidos na unidade durante o
período.

Sendo assim os usuários também receberam informações individualizadas em caso de dúvidas.

“A sala de espera pode ser capaz de amenizar o desgaste físico e emocional associado à
expectativa pelo atendimento, o que possibilita a diminuição da ansiedade, da angústia e da
tensão diante dos procedimentos de saúde inerentes.” (Brasil, 2013, pág. 44).

Este momento será utilizado para apresentar vídeos informativos, dinâmicas, conversas
interativas e tornar o momento de espera mais atrativo.

A educação continuada será uma capacitação para os ACSs obterem conhecimento mínimo de
identificação de possíveis sintomáticos respiratórios e encaminha-los a unidade. Será fornecido
um questionário guia para que identifiquem pessoas que já tiveram contatos com enfermos,
quadros clínicos característicos e realizar busca ativa, visando a prevenção, transmissão e
tratamento precoce. Para o programa de prevenção a tuberculose pretende-se durante o mês de
julho realizar uma cobertura de 100% de visitas domiciliares com intensão de orientar e
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rastrear a doença. Sobre isso Ministério da Saúde (Brasil, 2010, página 5), diz:

“A tuberculose ainda é um sério problema da saúde pública. Portanto, em razão de propósitos
das políticas públicas, o governo assumiu compromissos com seus cidadãos e com a
comunidade internacional de controlar sua evolução, procurando reduzir sua prevalência na
população”.

O programa de combate ao tabagismo neste mês irá realizar ação de envolvimento com a
comunidade, o objetivo é apresentar os benefícios do abandono do vício aos amigos e
conhecidos que são fumantes e comprometer a convida-los para participar do grupo. O
acolhimento de novos integrantes será com sugestão e degustação de alimentos e bebidas
naturais que auxiliam no processo de desintoxicação. As atividades serão dinâmicas e haverá
limpeza de pele realizada por profissional da área que fará doação de produtos e serviços
objetivando o bem estar e autoestima.

AGOSTO

O mês de agosto trará uma ação sobre a importância da amamentação, propõe roda de
conversas com gestantes e puérperas com objetivo de abordar os benefícios do leite materno,
técnicas de posição e pega e quebrar paradigmas e mitos ainda prevalecentes em muitas
mulheres. A unidade será decorada com o tema do agosto dourado e motivará através do
acolhimento materno chamando a atenção para importância vital da amamentação na
construção da saúde da criança com base sólida. Sobre isso o Ministério da Saúde (Brasil,
2017) comenta que existem inúmeros benefícios da amamentação para crianças, mulheres,
famílias, sistemas de saúde e para a sociedade, ainda que seja extremamente complexo é
necessário criar ações voltadas para a importância da amamentação que garantam por meios
legais mobilizando a sociedade para que esses direitos sejam cumpridos .

Ação de combate ao tabagismo terá nova divulgação nos meios de comunicação, a ideia é
apresentar as novas vivências e experiências com objetivo de divulgar o trabalho e incentivar
outras pessoas.

Sobre dar valor as experiências positivas dos usuários, deve haver muito empenho de todos os
profissionais para a construção desse novo modo de operar as ações de saúde, que deve
repercutir num movimento contínuo de reflexão das experiências positivas sobre as práticas de
saúde, de forma influenciadora numa aproximação entre os diferentes profissionais da equipe
e também dessa equipe com a comunidade. A aproximação com o usuário traz a chance de se
construir com ele, a autonomia possível para o enfrentamento dos seus problemas (Brasil,

                               20



2013). 

SETEMBRO

Todo o mês de setembro será de ações preventivas ao suicídio, aproveitando à temática já bem
difundida denominada de setembro amarelo. A região apresenta um índice elevado de doenças
mentais e psicossomáticas e boas parte entre adolescentes e jovens.

A proposta é realizar ações que incentive as pessoas com tendências ao autoextermínio a
procurar ajuda e também orientar a todos a identificar as pessoas que passam por sofrimentos
silenciosos e correm risco de morte. A ação pretende atingir todos os alunos de 10 a 18 anos
com uma abordagem na linguagem adequada para a idade, e com o objetivo de criar vínculo de
confiança e poder auxiliar os que buscarem ajuda bem como suas famílias. Neste mês também
será feito grupo de terapias e vivências compartilhadas de quem já experimentou historias
negativas e pensamentos automáticos sobre a morte hoje estão recuperados ou controlados. A
tendência suicida sempre está relacionada ao fator depressivo, de ansiedade generalizada ou
doenças mentais, segundo Ministério da Saúde, (Brasil, 2016) uma vez que várias doenças
mentais se associam ao suicídio, a detecção precoce e o tratamento apropriado dessas
condições são importantes na sua prevenção.

A ação de combate ao tabagismo seguirá o método de orientação, apoio e tratamento, e o
objetivo do encontro será o fortalecimento do ideal e prevenir recaídas. O INCA abordando
esse tema em um congresso de Abordagem e Tratamento do Tabagismo na rede SUS
considerou que é característica dos tratamentos cognitivo-comportamentais a prevenção de
recaídas, pois, incorpora um grande componente educativo, incluindo a reestruturação
cognitiva de percepções inadequadas e pensamento mal adaptativos (Brasil, 2016). A ação será
desenvolvida pela equipe da UBS e a psicóloga do NASF.

OUTUBRO 

Durante todo o mês as ações de prevenção e educação em saúde estarão voltadas para o evento
denominado outubro rosa.

O problema focal esta na estimativa do INCA no aumento do CA de mama e colo do útero
previsto para o ano de 2019. As atividades envolverão coleta de preventivo, solicitação de
mamografia para mulheres maiores a 40 anos que não realizaram o exame por mais de 2 anos
consecutivos e serão estendidas as consultas durante todo o mês, e ações envolventes com
assuntos relevantes em palestras, dinâmicas e roda de conversa com mulheres de diferentes
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faixas etárias abordando a sexualidade, saúde da mulher e empoderamento feminino. A
campanha Outubro Rosa é umas principais armas para alertar a sociedade para a prevenção e a
importância do diagnóstico precoce (Brasil, 2018).

As ações de combate ao tabagismo neste mês realizará uma caminhada de incentivo a
prevenção do câncer abordando os malefícios do tabaco e os altos índices de CA de mama
entre as mulheres. Segundo as informações do INCA, as principais causas de morte na
população feminina são, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, em segundo, as
neoplasias malignas mama, pulmão e colo de útero; e, em terceiro, as doenças respiratórias. É
possível perceber que as três causas podem estar relacionadas ao tabagismo (Brasil, 2018).

NOVEMBRO 

A prevenção do câncer de próstata será a ação predominante do mês de novembro, com base
na campanha nacional denominada Novembro Azul, a proposta é conscientizar os homens
maiores a 50 anos de idade a prevenir o câncer de próstata. As atividades do grupo de combate
ao tabagismo se unirá a campanha utilizando estratégias com objetivo de chamar a atenção
para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina
especialmente o câncer de próstata. Durante todo o mês se solicitará exame de controle do
PSA e encaminhamento para consulta especializada em casos de indicação.

DEZEMBRO 

Este mês se destina a ações de prevenção ao HIV e ITSs, a proposta é realizar rodas de
conversas, dinâmicas e eventos que conscientizem a prevenção. As atividades serão
desenvolvidas nas escolas da região adscrita e durante todo o mês se realizará testes rápidos
com intuito de diagnósticos precoces e prevenção de contagio. 

A atividade do grupo permanente de combate ao tabagismo realizará o ultimo encontro do ano
para realizar confraternização e relatos de vivências com objetivo de manter o vínculo e
comemorar as vitórias pessoais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi fundamental e gratificante a experiência de reportar as expectativas que a princípio foi
gerada na construção deste projeto. Havia muitas possibilidades que poderiam influenciar a
decisão de cria-lo, e mais que tudo implementar e executar o proposto, não objetivando apenas
como produção de um trabalho para conclusão de uma especialização, mas também a decisão
de experimentar e considerar que aplicar a teoria com suas conjecturas e administrar as
diversas circunstâncias que apresentaria ao longo do tempo poderia também proporcionar uma
esfera de crescimento real enquanto profissional de saúde de base. Vivenciar esses primeiros
momentos, criando ideias, motivando a equipe, remodelando o planejamento para administrar
qualquer circunstância em que variáveis de todas as matizes podem ser contempladas, é
experimentar em pequenos fragmentos que o objetivo principal foi alcançado. 
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APÊNDICE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL

PLANEJAMENTO DE AÇÕES 2019

MÊS DATAS
RELEVANTES

PROBLEMA AÇÃO EXECUÇÃO

LÍDERES

LOCAL DA
AÇÃO

RECURSOS
HUMANOS

JANEIRO 20/01 - Dia do
Farmacêutico
24/01 - Dia da

Previdência Social
30/01 - Dia da Não

Violência
31/01 – Dia Nacional de
Combate e Prevenção da

Hanseníase

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

FEVEREIR
O

04 - Dia Mundial de
Luta contra o Câncer
05 - Dia Nacional da

Mamografia
28 - Dia das Doenças

Raras

Subnotificação de
hanseníase

Busca ativa
permanente
em visitas

domiciliares

Aplicar questionário
durante VD p/ buscar
possíveis casos novos

Médica
Enfermeira

Área rural
(domicílios)

ACS
Médica

Enfermeira

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

Educação para
gestantes

Alimentação,
exercicios
permitidos,

direitos
adquiridos por

lei.
Psicologico da

mulher
gestante

Roda de conversa,
palestras e dinamicas

Equipe do
NASF

UBSF Psicologa (NASF)
Nuticionista

MARÇO 08 - Dia Internacional da
Mulher

20 - Dia Mundial da
Saúde Bucal

21 - Dia Internacional
contra a Discriminação

Racial
21 - Dia Internacional da

Síndrome de Down
22 - Dia Mundial da

Água
24 – Dia Mundial de

Combate à Tuberculose
26 – Dia Mundial de

Conscientização sobre a
Epilepsia

31 – Dia da Saúde e da
Nutrição

Falta de adesão da
população à

alimentação saudável,
bem como

dificuldade de acesso
a estes alimentos

Curso de
saladas +
Curso de
cultivo de
hortaliças

Realizar orientações
sobre o preparo
adequado das

verduras/vegetais,
inclusive higiene,

montagem de pratos e
condimentação;

"Aula" sobre manejo
correto da terra e

cultivo de
hortaliças/vegetais

Dentista
ACS Angélica

ACS Rita
Enfermeira

Barracão da
Associação -

P.A. Campinas
Barracão da
Igreja - SAL

Médica
Psicóloga (NASF)

Nutricionista
(NASF)

Engenheiro
agrônomo/téc.

agrícola
Enfermeira

Déficit de
informações das

gestantes a respeito
da gravidez, parto e

puerpério

Grupo de
gestantes

Realizar atividades e
orientações acerca da

gravidez, parto e
puerpério

Enfermeira Unidade de
Saúde

Médica
Psicóloga (NASF)

Nutricionista
(NASF)

Fisioterapeuta
(NASF)

Assistente social
(NASF)
Téc. em

Enfermagem
ACS

Falta de adesão da
população às
consultas de

Educação
continuada

para a equipe

Realizar, durante
reunião, capacitação

com a equipe da UBS

Enfermeira Unidade de
Saúde

Enfermeira
Médica
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puericultura Rural, especialmente
ACS, para orientar

sobre a importância do
acompanhamento do

crescimento e
desenvolvimento das
crianças para que seja

feita busca ativa de
faltosos

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

ABRIL 02 – Dia Mundial de
Conscientização sobre o

Autismo
04 – Dia Nacional do

Parkinsoniano
06 – Dia Mundial da

Atividade Física
06 – Dia Nacional de

Mobilização pela
Promoção da Saúde e

Qualidade de Vida
07 – Dia Mundial da

Saúde
25 – Dia Mundial da
Luta contra a Malária
26 – Dia Nacional de

Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial

Alto número de casos
de hipertensão e

diabetes

Grupo
HIPERDIA

Através de roda de
conversa, fornecer
informações com

intuito de promover a
saúde, conscientizar
sobre os riscos de

HAS/DIA, bem como
orientar sobre o

adequado controle
destas doenças

Téc.
Enfermagem

Karen

Unidade Básica
de Saúde

Médica
Educadora física

(NASF)
Nutricionista

(NASF)

Déficit de
conhecimento sobre
condutas a tomar em

situações que
envolvem violência

física e/ou
psicológica e maus

tratos

Educação
continuada

para a equipe

Realizar, durante
reunião, capacitação

com a equipe da UBS
Rural, especialmente
ACS, para orientar

sobre o que fazer ao se
deparar com situações

de violência
física/psicológica e

maus tratos.

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Psicóloga (NASF)
Assistente social

(NASF)

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

Gestantes moradoras
da zona rural

Conhecer as
Condicões em
que vivem e

suas reais
necessidades

Visita inloco e dialogo
com a familia

Enfermeira e
Assitente Social

do Nasf

Área Rual
domiciliar

Enfermeira,
Assistente Social

MAIO 01 – Dia Mundial do
Trabalho

02 – Dia Mundial de
Combate à Asma

05 – Dia Mundial da
Higiene das Mãos 

12 – Dia Internacional da
Enfermagem

18 – Dia Nacional da
Luta Antimanicomial
18 – Dia Nacional de
Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de

Crianças e
Adolescentes.

19 – Dia Mundial da
Doença Inflamatória

Alto índice de
doenças da coluna

relacionadas ao
trabalho

Grupo de
promoção à

saúde laboral

Realizar, através de
roda de conversa,

orientações e
atividades sobre

ergonomia e prevenção
de acidentes laborais

Téc.
Enfermagem

Marta

A definir Fisioterapeuta
(NASF)

Educadora física
(NASF)
Médica
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Intestinal
28 – Dia Nacional de

Redução da Mortalidade
Materna

29 – Dia Mundial da
Saúde Digestiva

30 – Dia Mundial da
Esclerose Múltipla

31 – Dia Mundial sem
Tabaco

Déficit de
informações acerca
da importância da

higiene para a saúde

Orientações
em sala de

espera

Fornecer informações,
em sala de espera,

acerca da importância
da higiene para a

promoção à saúde e
prevenção de doenças

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Enfermeira
Dentista

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar o encontro
com ênfase no dia

mundial sem tabaco 31
de maio, com uma

programação na radio
local, para que os ex

fumantes contem seus
exitos na saúde ao
abandonar o vicio

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

Déficit de
conhecimento a

respeito de doenças
respiratórias crônicas

Educação
continuada

para a equipe

Realizar, durante
reunião, capacitação

com a equipe da UBS
Rural, especialmente
ACS, para fornecer

informações acerca das
principais doenças

respiratórias crônicas

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Médica

JUNHO 06 – Dia Nacional do
Teste do Pezinho.

09 – Dia da
Imunização

26 – Dia Nacional do
Diabetes

26 – Dia Internacional
sobre o Abuso e Tráfico

Ilícito de Drogas

Risco de
desenvolvimento de

doenças
cardiorrespiratórias
em pacientes sem

controle adequado de
doenças crônicas

como hipertensão e
diabetes

Grupo de
prevenção às

doenças
cardíacas

Por meio de roda de
conversa, orientar

pacientes com risco de
desenvolvimento de
doenças cardíacas

sobre como evitá-las e
como melhorar a
qualidade de vida

ACS Vânia Unidade Básica
de Saúde

Psicóloga (NASF)
Educadora física

(NASF)
Nutricionista

(NASF)
Médica

Déficit de
conhecimentos sobre

imunização e
calendário nacional

de vacinação

Educação
continuada

para a equipe

Realizar, durante
reunião, capacitação

com a equipe da UBS
Rural, especialmente
ACS, para fornecer

informações acerca do
calendário vacinal de
imunização para todas

as faixas etárias

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Téc. Enfermagem
Karen

Tabagismo e doenças
bucais

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Equipe de
odontologia

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

JULHO 01 – Dia da Vacina BCG
10 – Dia da Saúde

Ocular
13 – Dia do Estatuto da

Criança e do
Adolescente

27 – Dia Nacional da
Prevenção de Acidentes

do Trabalho
28 – Dia Mundial de

Luta contra Hepatites
Virais

Déficit de
conhecimento acerca

das hepatites

Orientações
em sala de

espera

Intensificação
da realização

de testes
rápidos

Fornecer informações,
em sala de espera,

sobre as hepatites, bem
como as maneiras de

evitá-las;

Divulgar de forma
massiva e aumentar a

disponibilidade de
realização de testes

rápidos.

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Enfermeira
Dentista
Médica

Carência de
informações sobre a

Tuberculose

Educação
continuada

para a equipe
e busca ativa

em VDs

Realizar, durante
reunião, capacitação

com a equipe da UBS
Rural, especialmente
ACS, para fornecer

informações acerca da

Enfermeira Unidade Básica
de Saúde

Domicílios

Médica
ACS
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tuberculose e, por meio
disso, fazer busca ativa

nos domicílios em
visitas domiciliares
com questionário

norteador

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

AGOSTO 01 a 07 – Semana da
Amamentação no

Brasil.
08 – Dia Nacional de

Combate ao Colesterol
29 – Dia Nacional de
Combate ao Fumo

Dificuldades com a
amamentação
relatadas pelas

pacientes

Agosto
Dourado

Promover roda de
conversa para fornecer
informações a respeito
da amamentação e sua

importância, bem
como esclarecer mitos

e quebrar tabus

ACS Sirlene UBS Nutricionista
(NASF)
Médica

Enfermeira
ACS

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Divulgação do
Grupo em
meios de

comunicação

Propor um progrma de
exercicios fisicos para
auxiliar o processo de

tratamento

 Educador
Fisico do Nasf e
Equipe da UB

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

Pacientes que
abandonaram o

cigarro e se
disponibilizem a

dar entrevista

SETEMBRO 05 – Dia Nacional de
Conscientização e

Divulgação da Fibrose
Cística

08 – Dia Mundial da
Raiva

10 – Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio

15 – Dia Mundial de
Conscientização sobre

Linfomas
21 – Dia Mundial da

Pessoa com Alzheimer
26 – Dia Nacional dos

Surdos
27 – Dia Nacional da

Doação de Órgãos
29 – Dia Mundial do

Coração

Alto índice de
pacientes portadores

de sofrimento
psíquico e com

tendências suicidas

Ação de
prevenção ao
suicidio nas

escolas
incluindo
palestras e
dinamicas

Promover roda de
conversa para

prevenção ao suicídio e
fornecer apoio
psicológico aos

pacientes

Enfermeira
Medica e
Psicologa

UBS Psicóloga (NASF)
Médica

Enfermeira

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Equipe UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

Pensamentos
Suicidas

automatizados

Grupo de
apoio e

vivências de
quem esta
tratado e

controlado

Realizar dinâmicas,
arte terapia, tecnicas de

respiração para
controle de ansiedade.
Trabalhar a abstenção
de materiais indutivos
como séries, filmes e

livros

Médica e
Psicóloga

UBS

OUTUBRO 01 – Dia Nacional do
Idoso

04 – Dia Nacional do
Agente Comunitário de

Saúde
10 – Dia Mundial da

Saúde Mental
11 – Dia Mundial da

Obesidade e Dia

Estimativas do INCA
para o aumento nos
casos de câncer de
mama e câncer de

colo de útero no ano
de 2019

Coleta de
preventivos
estendida

durante o mês

Roda de
conversa

sobre saúde da
mulher e

Aumentar os dias de
coleta de CCO e

exame das mamas
durante todo o mês de

outubro

Realizar roda de
conversa com o tema
Saúde da Mulher e

ACS Marcia UBS ACS
Médica

Enfermeira
Psicóloga (NASF)

Fisioterapeuta
(NASF)

Assistente Social
(NASF)
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Nacional de Prevenção
da Obesidade.

12 a 18 – Semana
Nacional de Prevenção

da Violência na Primeira
Infância.

16 – Dia Mundial da
Alimentação

17 – Dia Nacional da
Vacinação

18 – Dia do Médico
25 – Dia do Cirurgião

Dentista
25 – Dia Nacional da

Saúde Bucal
27 – Dia Nacional de

Mobilização Pró-Saúde
da População Negra

empoderamen
to feminino

empoderamento
feminino, com o
objetivo de levar

informações e
melhorar as condições
de saúde e de vida das

pacientes

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

NOVEMBR
O

14 – Dia Mundial do
Diabetes

16 – Dia Nacional dos
Ostomizados

18 – Dia Nacional de
Combate ao Racismo

20 – Dia da Consciência
Negra

23 – Dia Nacional de
Combate ao Câncer

Infantil
27 – Dia Internacional
para a Eliminação da
Violência contra as

Mulheres
27 – Dia Nacional de

Luta contra o Câncer de
Mama

Risco de câncer de
próstata nos homens
acima de 50 anos,
especialmente na

população masculina
negra

Roda de
conversa

sobre a saúde
do homem

Fornecer orientações
sobre a saúde

masculina no geral,
com foco na prevenção
do câncer de próstata

Dentista UBS ACS
Médica

Psicóloga (NASF)
Nutricionista

(NASF)
Educadora Física

(NASF)

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista

DEZEMBRO 01 – Dia Mundial de
Luta Contra a Aids

03 – Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência
10 - Dia Internacional
dos Povos Indígenas

13 – Dia do Cego

Projeção de aumento
do número de casos

de HIV em 2019

Roda de
conversa

sobre a saúde
sexual e

prevenção do
HIV

Promover roda de
conversa com

população adscrita à
unidade acerca de ISTs

com abordagem
prioritária ao HIV,
bem como realizar

ações nas escolas rurais

Enfermeira A definir Psicóloga
Médica

Tabagismo e doenças
associadas

Grupo
permanente
de Combate

ao Tabagismo

Realizar reuniões
mensais com tabagistas

adscritos à unidade
para fornecer

orientações sobre os
malefícios do cigarro

Enfermeira
Médica
Dentista

UBS Recepcionista
03 ACS

Téc. Enfermagem
Auxiliar de saúde

bucal
Médica

Enfermeira
Dentista
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ANEXO

Figura 1. Oficina de saladas e manejo de hortaliças 

Figura 2. Programa de combate ao tabagismo
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Figura 3. Oficina de saladas e manejo de hortaliças 
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