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Apresentação do Seminário Integrador 2
Prezado Aluno,
Neste módulo Seminário integrador 2, você poderá prosseguir no conhecimento
do processo de planificação em saúde, apoiado no Planejamento Estratégico
Situacional – PES, de maneira a avançar no primeiro momento explicativo que se
refere ao diagnóstico sócio sanitário da população adscrita e de seus determinantes
sócio-demográficos, ambientais e culturais. O próximo passo consiste em ampliar
a sua capacidade de análise explicativa dessa situação/realidade para chegar
aos problemas mais relevantes, por meio da utilização de instrumentos e saberes
disponíveis para identificar as relações causais e as possíveis estratégias de
enfrentamento, que resultem em mudanças nesses cenários no sentido da melhoria do
acesso da população aos serviços de saúde, observando a integralidade do cuidado,
a equidade e a qualidade da atenção à saúde.
Assim, observe que o momento explicativo do PES, integra tanto a Análise da
Situação de Saúde, como a Explicação Situacional, que abarca a compreensão sobre
como foi e como tende a ser essa realidade. Essa etapa favorecerá a valorização e o
dimensionamento das seguintes etapas do PES: o Momento Normativo e o Momento
Estratégico, que se traduzem na construção do Plano de Intervenção em Saúde, que
será tratado no Seminário Integrador 3.
Dessa forma, o Seminário Integrador 2 pretende articular os conhecimentos
trabalhados na Unidade 2 - Atenção integral do cuidado à saúde da família,
do Projeto Pedagógico Curricular deste Curso de Especialização, cujo foco é a
estruturação de protocolos de cuidados e da organização do trabalho coletivo de
equipe de Atenção Básica, aspectos importantes para a gestão da atenção à saúde
em relação ao SUS.
O Seminário Integrador 2 está organizado em três Lições
•

LIÇÃO 1. Identificação e descrição dos problemas de saúde e da
rede de serviços em termos de acesso e qualidade

•

LIÇÃO 2. Seleção dos principais problemas de saúde da população e
do trabalho da equipe de Atenção Básica

•

LIÇÃO 3. Análise dos principais problemas saúde selecionados
em termos de causas e consequências: rede de determinação e
identificação de nós críticos
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Objetivos pedagógicos
Objetivo geral: Reconhecer os principais problemas de saúde de um
determinado território, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos,
agravos ou danos, para priorizar as situações a ser enfrentadas, visando a melhoria
da saúde da população local e da gestão da atenção a saúde, apoiada no método do
Planejamento Estratégico Situacional.
Assim, esperamos que sejam desenvolvidas as seguintes competências
relacionadas ao trabalho coletivo em saúde:
•

Identificar os grupos/famílias mais vulneráveis aos agravos
considerados mais relevantes e as situações de risco sanitário a
serem priorizadas;

•

identificar as cadeias causais das principais doenças e agravos
presentes no território, desde os determinantes fisiopatológicos
imediatos até aqueles distais, de caráter social, como também, da
estrutura e desempenho da Equipe de Atenção Básica e do SUS,
quanto ao acesso, equidade, integralidade e a qualidade da rede de
atenção à saúde;

•

estabelecer as prioridades para a recuperação, proteção e promoção
da saúde da população adscrita, a partir do diagnóstico sanitário;

•

promover espaços participativos e de co-responsabilização dos
diversos atores e setores para o processo decisório das ações
estratégicas para o enfrentamento dos problemas de saúde.

Lição 1: Identificação e descrição dos problemas de saúde e da rede
de serviços em termos de acesso e qualidade

O esforço realizado no Seminário Integrador 1 foi o de conferir uma visão
integrada das condições de saúde da população residente na área de abrangência
da Unidade de Atenção Básica e do processo de trabalho desenvolvido pela Equipe,
que por sua vez, conecta-se à atenção que se desenvolve na rede loco-regional de
serviços do Sistema Único de Saúde. Cabe reiterar que planejar só é possível a partir
do conhecimento das condições de saúde e do contexto em que estas se inserem.
Segundo esta práxis, a organização se constrói a partir de Planos de
Ação formulados de forma participativa, como parte de um processo contínuo de
aprendizagem organizacional operado por mecanismos de ajustamento mútuo que
possibilitam aos seus membros trabalhar com objetivos comuns, embora parciais e
provisórios, num ambiente complexo e em evolução.
09
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Vimos que o centro do processo de planejamento é uma necessidade social,
a partir da qual se constrói uma lógica e uma metodologia. Segundo a metodologia
proposta neste curso, a primeira etapa deste processo corresponde à construção de
uma Análise de Situação a partir da reunião de um conjunto de informações básicas
que orientarão a formulação do Plano.
Evidentemente, não existe uma problemática única ou fórmulas simples
que deem conta de compreender o conjunto das variáveis que estão colocadas
pela situação de saúde ou pela organização. A compreensão da realidade em sua
“totalidade” deve ser perseguida, mas sabendo-se de antemão que nunca será
alcançada. Nessa etapa, nosso objetivo corresponderá à identificação e seleção de
problemas a serem enfrentados..
A seleção dos problemas relevantes deve ser orientada pela missão assistencial
da Atenção Básica e pelo conhecimento da realidade. Antes, porém, será preciso
identificar os problemas. Pode-se realizar essa etapa por meio de uma “tempestade de
ideias” em que todos os atores participantes relacionam, o mais livremente possível,
problemas de saúde vividos pela população.

Sugere-se que esse momento se realize por meio de processo
participativo que inclua a equipe e, se possível, representantes
de três segmentos – comunidade, instituições governamentais
e não governamentais – nessa discussão acerca das condições
de saúde da população, seu perfil epidemiológico e principais
determinantes da saúde (o que inclui dificuldades da Atenção
Básica e do SUS loco-regional).
Recomenda-se iniciar o debate por uma apresentação da
situação analisada: condições de saúde e seus determinantes,
além de forças/fraquezas e ameaças/oportunidades. Em
alguns momentos a participação de técnicos pode ser muito
útil e esclarecedora. Idealmente, o grupo deve ser formado
por pessoas que tenham um bom entendimento acerca da
situação local e que represente diversas percepções.

Continua-se a discussão com uma “tempestade de ideias”, quando são
identificados e declarados os problemas de saúde da população e dos serviços de
saúde na visão dos participantes. Como, em geral, serão muitos os problemas listados,
o grupo pode agrupá-los por afinidades e encabeçá-los (cada grupo de problemas
afins) por um “problema final” (um problema vivido pelos usuários).
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Os problemas intermediários aparecerão, inevitavelmente,
mais à frente, enquanto “causas” do “problema final”. Nas
palavras de Cecílio (1997): “Podemos dizer que o alvo do plano
deve ser sempre os problemas finais e é a modificação destes
que mede o seu sucesso. [...] Os problemas intermediários
aparecerão, inevitavelmente, mas lidos sob a ótica dos
problemas finais que, afinal, são os que interessam”.

Os problemas de saúde da população podem ser extraídos da análise das
Condições de Saúde da população Os problemas organizacionais podem ser
selecionados facilmente a partir das Fraquezas identificadas no Ambiente Interno e
das Ameaças no Ambiente Externo (Quadros 3 e 4).

Quanto à descrição do problema que pretendemos enfrentar,
visa afastar ambiguidades (“do que estamos falando?”) e dar
a dimensão (magnitude).

O descritor, entretanto, não explica: apenas descreve, mede, quantifica. Se
bem formulada, corresponderá aos indicadores que na fase de gestão servirão para
o monitoramento do Plano. “O indicador é uma medida, que pode ser quantitativa
ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar
as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação”
(Ferreira et al, 2008). Por exemplo, se o problema for “alta ocorrência de óbitos entre
menores de 1 ano” temos um indicador perfeito para descrevê-lo: “taxa de mortalidade
infantil”; se for a “fila”, será preciso descrevê-la em termos de “tempo de espera”, veja
o Quadro 1.

Quadro 1 – Problemas vividos pela população e seus descritores.
Problema

Descrições

Ex 1: Ocorrência de muitos óbitos de
menores de 1 ano na área em 2010.
Ex 2: Grande tempo de espera para a
pediatria na Unidade de Saúde da Família.
Ex 3: Grande número de adolescentes
(10 a 19 anos) grávidas na micro-área.

Taxa de mortalidade insfantil de 40
/1000 na micro-área no ano de 2010.
Tempo de espera de 4 meses para consulta de pediatria na USF desde 2009.
15% das gestantes são adolescentes;
7% das adolescentes estão grávidas.
12
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O sucesso do plano no enfrentamento dos problemas será medido pela
modificação dos seus descritores: redução da Taxa de Mortalidade Infantil, do tempo
de espera ou do número de adolescentes grávidas. Mas nem sempre teremos
indicadores quantitativos à disposição.
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Lição 2: Seleção dos principais problemas de saúde da população e
do trabalho da equipe de Atenção Básica

A seleção dos problemas relevantes a enfrentar deve ser orientada pela
missão da Atenção Básica e pelo conhecimento da realidade. Em última instância,
o que se propõe aqui é o mapeamento dos principais problemas de saúde e seus
determinantes/condicionantes a partir da análise realizada do SIAB: as queixas mais
frequentes, problemas mais comuns a todas as faixas etárias, problemas mais comuns
por faixa etária (adultos, crianças e adolescentes, mulheres, homens e idosos) ou
por temas em saúde (saúde mental, saúde bucal, sexualidade etc.), mas também os
determinantes demográficos, ambientais, socioeconômicos e aqueles relacionados
aos serviços de saúde (baixa cobertura, baixa resolutividade etc.).

Segundo Matus (1993), quase nunca selecionamos os
problemas pela primeira vez, pois “temos uma história que
pesa sobre nós”. Explicar a situação presente significa,
assim, reconsiderar a validade do conjunto de problemas
relevantes com base nos quais viemos conduzindo nossa
intervenção sobre o sistema.

Pode-se selecionar os problemas utilizando critérios os mais diversos, mas
é fundamental definir esses critérios previamente e, se possível, por consenso com
o grupo, antes de iniciar a etapa de seleção de problemas prioritários. Atenção
navegantes de primeira viagem: não temos qualquer porto seguro à disposição,
nenhuma ciência suficientemente sólida que nos oriente nesta escolha.
Muito frequente tem sido a utilização de alguma Matriz, a exemplo da TUC,
ilustrada no Quadro 4, atribuindo-se um determinado valor, que pode ser único mas
que pode também variar de critério para critério, indicando que um é mais importante
que o outro para o grupo:

1. Transcendência dos problemas para gestores e técnicos da
organização, para as forças sociais que o apoiam e para a população;
2. Urgência dos problemas e implicações da postergação do
enfrentamento dos problemas considerados;
3. Capacidade de enfrentamento dos problemas e possibilidade de
obter efeitos de impacto dentro do horizonte de tempo do plano.
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Quadro 2 – Exemplo de Matriz TUC para Seleção de Problemas.
PROBLEMAS

CRITÉRIOS (Valores de a 1 a 3)
Transcendência Urgência Capacidade TOTAL
(A)
(B)
(C)
(AXBXC)
Ex 1: Ocorrências de muitos 3
3
3
27
óbitos de menores de 1 ano
na micro-área em 2010.
EX 2: Grande fila para a pe- 3
2
3
18
diatria na Unidade de Saúde
da Família.
Ex 3: Grande número de
3
2
2
12
adolescentes (10 a 19 anos)
grávidas na micro-área.

Da mesma forma que não existem “melhores critérios a priori”,
perceba que não há uma “pontuação correta”, mas uma
pontuação definida por um determinado grupo de pessoas:
válida, portanto, para esse coletivo. O grupo pode propor
outros critérios, a exemplo de: Magnitude do problema (número
de pessoas afetadas pelo problema) ou Vulnerabilidade das
populações afetadas (perfil das populações envolvidas), assim
como o grupo pode redefinir a pontuação se o resultado final
desagradar..
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Lição 3: Análise dos principais problemas saúde selecionados
em termos de causas e consequências: rede de determinação e
identificação de nós críticos

Declarados, descritos e selecionados os problemas pelos participantes, é
chegado o momento de analisá-los para entender melhor sua gênese, procurando
identificar as suas causas, que, na verdade, não passam de outros problemas
(“intermediários”) que estão gerando outros problemas. O passo seguinte é, pois,
encontrar as causas de cada causa, até que o grupo de trabalho se sinta satisfeito
com a explicação.
A Explicação Situacional é, pois, uma reconstrução simplificada dos
processos que geram os problemas relevantes selecionados, de tal forma que
os elementos constituintes desses processos aparecem interconectados na geração
desses problemas e de suas características particulares, utilizando algum instrumento
como a “Árvore de Problemas” ou a “Matriz de Análise de Problemas” (uma
super simplificação do método de explicação situacional de Matus).
Assim como o Fluxograma Situacional, de Carlos Matus, as duas técnicas
(“Árvore de Problemas” ou a “Espinha de Peixe”) pretendem sistematizar a reflexão
sobre as causas de um problema antes de adiantar soluções. Explicar significa
compreender o processo de interrelação entre os problemas para ter uma visão de
síntese dos determinantes que os produz (MATUS, 1993).

Explicar a situação é, além disso, identificar os nós críticos
da rede sistêmica causal que explica a realidade sobre a
qual atuará o planejador. A repetição de uma mesma causa
na análise de vários problemas, como no exemplo, pode ser
indicativo de que estamos diante de um nó crítico (Quadro 3).
Esses nós críticos se converterão em centros prioritários de
aplicação das ações do Plano.
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Quadro 3 - Matriz de Análise dos Problemas Selecionados.

Vejamos agora um exemplo de utilização da árvore de problemas (Figura
1): desenhada de maneira clara, sintética e precisa, deve ser construída a partir da
identificação das causas do problema e como estão relacionadas entre si. Esta
árvore de problemas a seguir foi construída a partir das respostas à seguinte pergunta:

por que 40% das crianças são internadas mais de uma vez ao ano por
doenças agudas infecciosas, enquanto no município esta taxa é de 5%?
Então, para o problema acima, foram encontradas as seguintes causas: a unidade
de saúde da região presta atendimento apenas a casos de urgência e emergência, não
oferece programas de puericultura, tampouco o programa de vacinação básica; cerca
de 60% do território não possui rede de esgotos; 20% desse território não é servido de
água potável; e grande quantidade de lixo acumulado na periferia da região.
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Figura 1 – Exemplo de Árvore de Problemas.

Fonte: Planejamento em Saúde, volume 2 / Francisco Bernardini Tancredi, Susana Rosa Lopez
Barrios, José Henrique Germann Ferreira. São Paulo : FSP/ USP, 1998.

As duas técnicas pretendem sistematizar a reflexão sobre as causas de um
problema (seus nós críticos) antes de adiantar soluções. Na análise de um problema
ou do conjunto de problemas do plano entram numerosas variáveis ligadas por
diferentes tipos de relações.
Por essa razão é preferível um método sistemático de trabalho para desvendar
as relações sistêmicas que constituem a explicação do problema (Matus,1993).
Explicar significa compreender o processo de interrelação entre os problemas para
ter uma visão de síntese dos determinantes que os produz.
Esse processo de análise será tão mais rico quanto maior o nível do
conhecimento dos participantes sobre o problema.

A revisão da literatura pode ser bastante útil, mas não substitui
o conhecimento da realidade sobre a qual se pretende intervir!
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Quadro 4 – Exemplo de Matriz de Análise dos Problemas Selecionados.
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Avaliação deste módulo
•

Retome o produto apresentado no Seminário Integrador I, a Análise
da Situação de Saúde de um determinado Território elegido;

•

Leia as orientações especificas para elaborar o seu segundo produto,
(disponível na biblioteca) ainda parcial, que irá compor o seu Trabalho
de Conclusão de Curso – TCC. Você deverá elaborar um texto
descritivo como parte ainda do Momento Explicativo do PES, de
maneira a sistematizar a Explicação da Situação sobre a realidade
sócio-sanitária elegida para estudo, contemplando a utilização de
instrumentos e de revisão da literatura científica para a compreensão
da determinação causal para o problema elegido e a vialibidade da
construção posterior do Plano de Intervenção de saúde, que será

22
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tratado no Seminário Integrador 3.
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