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RESUMO 
 
 

É muito comum ouvir falar que na APS (Atenção Primária à Saúde), deveriam ser 
resolvidos 80% dos problemas de saúde. Esse dado demonstra por si só a importância 
desse nível de atenção para a melhoria do acesso e qualidade da saúde da população 
brasileira e diminuição das iniquidades. Apesar da sua importância para o sistema 
público de saúde, a APS ainda é pouco priorizada pelos governos. Além de recursos 
materiais insuficientes, a formação e qualificação de profissionais para atuar na área 
são pouco incentivadas. Desconstruir esse pensamento (modelo) exige, além da luta 
política e ideológica, a qualificação dos profissionais no modelo da APS para que os 
mesmos se tornem, cada vez, mais resolutivos. Pretende-se aprimorar a capacidade 
de resolução clínica na atenção primária, apresentar resoluções na maneira de liderar, 
coordenar, ensinar e aprender, minha  capacidade de resolução clínica na atenção 
primária, qualificar-me como médico da família e aplicar na minha prática diária os 
princípios da Medicina de família e comunidade. Pesquisa bibliográfica objetivando 
evidências publicadas acerca da atenção primária à saúde. Para tanto, utilizaram-se 
os descritores Medicina, Saúde da Família e Intervenção Comunitária nas principais 
plataformas de saúde disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde. A Medicina que se 
dedica à Saúde da Família e Comunidade é um serviço necessário para que toda 
população tenha acesso aos serviços do SUS. Sendo assim, é fundamental transmitir 
tanto aos usuários quanto à equipe médica que eles se tornem participativos e ativos 
na prevenção de doenças e promoção de sua própria saúde. E, no caso da 
comunidade, que seus membros sejam protagonistas nesse processo.  
 
 

Palavras-chave: Medicina. Saúde da Família. Intervenção Comunitária. 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

It is very common to hear that in PHC (Primary Health Care), 80% of health problems 

should be solved. This data demonstrates by itself the importance of this level of care 

for improving access and quality of health for the Brazilian population and reducing 

inequities. Despite its importance for the public health system, PHC is still little 

prioritized by governments. In addition to insufficient material resources, the training 

and qualification of professionals to work in the area is little encouraged. 

Deconstructing this (model) thinking requires, in addition to the political and ideological 

struggle, the qualification of professionals in the PHC model so that they become 

increasingly more resolute. It is intended to improve the capacity for clinical resolution 

in primary care, present resolutions in the way of leading, coordinating, teaching and 

learning, my capacity for clinical resolution in primary care, qualifying myself as a family 

doctor and applying the principles in my daily practice. Family and community 

medicine. Bibliographic research aiming at published evidence about primary health 

care. For this purpose, the descriptors Medicine, Family Health and Community 

Intervention were used in the main health platforms available in the Virtual Health 

Library. Medicine that is dedicated to Family and Community Health is a necessary 

service so that the entire population has access to SUS services. Therefore, it is 

essential to transmit to both users and the medical team that they become participatory 

and active in preventing diseases and promoting their own health. And, in the case of 

the community, that its members are protagonists in this process. 

 

 

Keywords: Medicine. Family Health. Community Intervention.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Comumente se ouve falar que na Atenção Primária à Saúde (APS), deveriam 

ser resolvidos 80% dos problemas de saúde. Essa porcentagem demonstra a 

importância desse nível de atenção para a melhoria do acesso e qualidade da saúde 

da população brasileira e diminuição das iniquidades. Apesar de sua importância para 

o sistema público de saúde, a APS ainda é pouco priorizada pelos governos. Além de 

recursos materiais insuficientes, a formação e qualificação de profissionais para atuar 

na área são pouco incentivadas. 

A maioria dos médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais de saúde 

não têm formação especializada em saúde da família ou tiveram pouco ou quase 

nenhum contato com essa especialidade na graduação (BRASIL, 2019). Isso 

acontece, pois ainda persiste o pensamento hegemônico, principalmente nas 

universidades, de colocar no mercado de trabalho um profissional altamente 

especializado, voltando o ensino quase que exclusivamente aos hospitais, com pouca 

inserção na comunidade, com pouco conhecimento sobre os problemas mais 

prevalentes de saúde das comunidades e que sonha em servir ao grande capital da 

saúde em detrimento do SUS (CARVALHO, 2013).  

Desconstruir esse pensamento (modelo) exige, além da luta política e 

ideológica, a qualificação dos profissionais no modelo da APS para que os mesmos 

se tornem, cada vez, mais resolutivos. Para tanto, é necessária a presença e o apoio 

de uma preceptoria qualificada em saúde da família, que preze pela construção 

dialógica do conhecimento na formação médica e de outros profissionais de saúde, 

tanto na graduação como na pós-graduação. Ou seja, é uma estratégia que vai ao 

encontro dessa mudança e precisa ser incentivada por aqueles que acreditam e lutam 

por uma saúde melhor.  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Coruripe é um município com 56.933 habitantes (estimativa do IBGE para o ano 

de 2019), localizada na região do nordeste e distante 71.9 km da capital do estado, 

que teve um crescimento populacional importante nas duas últimas décadas em 
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função do êxodo rural ocorrido na região e da instalação de duas usinas hidrelétricas 

(produzir açúcar, etanol e energia) usina Pindorama e Coruripe. 

Como em várias cidades brasileiras esse crescimento não foi acompanhado ao 

correspondente de infraestrutura, muito menos, de um desenvolvimento social, 

apenas houve um crescimento econômico devido à instalação da usina e com o 

crescimento do turismo na região. 

Atualmente a violência está diminuindo a cada ano que passa, devido ao 

investimento em novos equipamentos e na construção de Centros Integrados de 

Segurança Pública (Cisps). A cidade vive basicamente da plantação de cana no qual 

registrou a segunda maior safra de cana da história. Conforme a demanda de Alagoas 

por ser estado muito pequeno e não consome todo açúcar. Já com etanol, o impacto 

é maior, tanto para fora quanto para dentro do estado, já o turismo vem crescendo 

cada ano, ainda falta investimento na infraestrutura das orlas. 

Atividade política é tradicional dá família Beltrão que já está na administração 

do municipal ao longo tempo. No momento não há liderança novas a família segue a 

tradição. A cidade sempre teve uma tradição forte na área cultural: Movimenta a região 

com a tradição Coco de Roda e o Folclore Alagoano e ainda preserva suas festas 

religiosas como a festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

No município, os cuidados à saúde da comunidade em geral são divididos entre 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital Regional Carvalho Beltrão e 

mais 17 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em sete unidades na zona 

urbana e 10 na zona rural (povoados e extensões).  

  

1.3 Aspectos da comunidade  

 

       Botafogo é povoado da zona rural que cresce cada dia, onde tem dois pequenos 

mercados e uma única farmácia e uma igreja. População vive um nível de extrema 

pobreza. 
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Aspectos Socioeconômicos 

 

Botafogo é um povoado de certa de 4.000 habitantes, localizado na zona rural 

de Coruripe. Hoje a população vive basicamente do trabalho rural ou bolsa família, 

toda época de colheita da cana o trabalho diminui, por causa da chegada dos 

sertanejos.  

A estrutura de saneamento básico no povoado é deficiente, principalmente no 

que se refere ao estamento sanitário e a coleta do lixo. Além disso, parte da 

comunidade vive em moradias bastante precárias. O analfabetismo é elevado. Nas 

últimas administrações, a comunidade recebeu pouco investimento público (escola e 

creche).  

A população conserva hábitos e costumes próprios de uma população rural 

nordestina: gosta de comemorar as festas religiosas, em particular, a festa da 

Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição.   

 

Aspectos demográficos 

 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-4 2492 2451 4943 

5-14 2838 2794 5632 

15-19 2791 2771 5562 

20-29 2888 2794 5682 

30-39 2063 2017 4.080 

40-49 1655 1777 3432 

50-59 1021 989 2010 

60-69 620 651 1271 

70-79 443 489 932 

≥ 80 120 152 272 

TOTAL 16.931 16.885 33.816 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência aproximadamente do município, 2019.  

 

Aspectos epidemiológicos  

 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 33 
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Hipertensos 350 

Diabéticos 421 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 15 

Pessoas que tiveram AVC 21 

Pessoas que tiveram infarto 12 

Pessoas com doença cardíaca 23 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 78 

Pessoas com hanseníase 14 

Pessoas com tuberculose 10 

Pessoas com câncer 5 

Pessoas com sofrimento mental 1500 

Acamados 30 

Fumantes 700 

Pessoas que fazem uso de álcool 2000 

Usuários de drogas 120 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde São José 

 

A Unidade de Saúde da Família da Equipe Botafogo, está situada na rua do 

posto S/N no bairro Botafogo zona rural do município de Coruripe. É uma unidade 

bem estruturada e conservada para o seu funcionamento.  

Sua população crescimento população adscrita está em crescimento, 

chegando já a margem de 4.000 mil habitantes com uma demanda imensa. A 

recepção é pequena e precisa de alguns ajustes para organizar os prontuários que 

são todos manuais.  

Por outro lado, todos os consultórios são completos para os usuários na 

Unidade Básica de Saúde de Botafogo, com destaque para a sala de emergência, que 

está bem equipada com balão de oxigênio, laringoscópio, armários para o 

armazenamento de medicações injetáveis, fios de suturas e de medicações de uso 

orais, todos com chaves e apenas duas pessoas tem o acesso. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Botafogo da Unidade Básica de Saúde São 

José 

 

A equipe de Saúde da Família Botafogo da Unidade de São José é composta 

por 1 médico, 1 dentista e uma auxiliar, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 6 

agentes comunitários de saúde, 1 recepcionista , 1 administradora , 1 profissional da 

limpeza e um 1 vigia.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Botafogo 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07h30 às 17h e, para tanto, é necessário o 

apoio dos agentes comunitários, realizado durante a semana para marcação de fichas 

de acordo com a necessidade de cada área, buscar por elas baseando no cronograma 

do médico mensal e conforme a escala estabelecida, em atividades relacionadas à 

assistência, como recepção e arquivo, sempre que o auxiliar de enfermagem ou o 

enfermeiro ou médico e administradora está presente na Unidade para ter acesso. 

 

1.7 O dia a dia da equipe São José  Botafogo 

 

A Unidade Básica de Saúde Botafogo segue dois tipos de cronograma, uma 

estabelecida pelo médico junto à equipe desde acolhimento ao encerramento do 

diagnóstico. Todo mês faz-se promoção em saúde de vários tipos de assuntos 

inclusive o mais predominante na área. E segue-se o cronograma estabelecido pela 

atenção básica de saúde voltada aos programas solicitados pelo município. 

O tempo da Equipe Botafogo está totalmente ocupada e planejada conforme o 

cronograma estabelecido pelo médico junto à equipe, com ficha marcada e bem 

delimitada à demanda espontânea classificada com o risco do paciente. 

O cronograma mensal, tudo está voltado para: saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de ama e ginecológico, atendimento a hipertenso e 

diabético estabelecido no hiper-dia e acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças até os 5 anos de idade, acompanhado com o programa saúde na escola, 

além de ter um dia exclusivo para realizar as visitas domiciliares e troca de receitas 

controladas. 
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Está sendo desenvolvido um cronograma adequado para atender os idosos e 

obesos junto com educador físico do NASF.  

 

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

(primeiro passo) 

 

 Após análise da situação de trabalho e da população pertencente a ESF 

Botafogo, em reunião, a equipe de saúde da família definiu e os principais problemas 

enfrentados no cotidiano do atendimento: falta do diagnóstico da situação de saúde 

da ´população, falta de informações sobre a realidade da comunidade e ausência de 

um plano de ações educativas. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adscrita à equipe de Saúde São José, USF São José, município de Coruripe, estado de Alagoas 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Não há diagnóstico da situação 

de Saúde da População. 

 

ALTA 

 

15 

 

Total  

 

1 

Não há coleta e armazenamento 

de dados de, dificultando a 

obtenção informações sobre a 

realidade da comunidade 

assistida.  

 

MÉDIA  

 

10 

 

Total 

 

 

2 

Ausência um plano de ações 

educativas de identificação dos 

princípios que fundamentam a 

APS, a partir a partir das 

complexidades comunitárias. 

BAIXA 5 Parcial 3 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens
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 2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

 A atenção primária de Saúde tem como meta ser um modelo integralizado de 

atendimento. Para tanto, é necessário que a esquipe de profissionais de saúde e 

comunidade entendam como funciona a atenção primária.  

 Nesse contexto, eu, como médico responsável pela comunidade de Botafogo, 

optei por realizar esse projeto de intervenção almejando conhecer a atenção primária 

à Saúde através da população residente no povoado citado.  

 Assim, executar os objetivos propostos é essencial para a melhoria do serviço 

otimizando os atendimentos e demandas sendo possível colocar em prática todos os 

principais que regem o SUS. 

 

2.1 Apresentação de como está organizada a estrutura de meu TCC 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta algumas das minhas 

ideias de como seja trabalhar e a importância da Medicina de Família e Comunidade.  

Para tanto, o trabalho foi dividido em três seções que abordam: inicialmente o 

que é Medicina da Família, que foi a integração de discussões realizadas ao longo do 

curso, e por fim, o Projeto de Intervenção, contento algumas ações importantes para 

sanar os problemas listados. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Aprimorar a capacidade de resolução clínica na atenção primária, qualificando-

me como médico da família 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Adaptar o atendimento de acordo com os conceitos básicos previstos pelo 

SUS na USF; 

- Alcançar o máximo de pessoas possíveis em relação à participação e apoio 

nas ações de saúde organizadas pela equipe de saúde; 

- Aumentar a efetividade no serviço prestado com um atendimento mais 

qualificado para a população assistida; 

- Melhorar a relação entre a equipe de saúde e a população. 

- Aplicar na minha prática diária os princípios da Medicina de família e 

comunidade. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

 Pesquisa bibliográfica objetivando evidências publicadas acerca da Atenção 

Primária à Saúde. Para tanto, utilizaram-se os descritores Medicina, Saúde da Família 

e Intervenção Comunitária nas principais plataformas de saúde disponíveis na 

Biblioteca Virtual de Saúde e na Scielo, em língua portuguesa e publicados nos últimos 

cinco anos. A partir da leitura do material, elaborou-se o plano de intervenção de 

acordo com as disposições do Planejamento Estratégico Simplificado.  

 De acordo com Otani et al (2006), o planejamento estratégico tem como 

característica principal “a observação enérgica da realidade, com uma elucidação 

policêntrica, em que o gestor reconhece a existência de outros atores que também 

observam e interferem na realidade a partir de outras visões, inclusive antagônicas, 

essa proposta foi retirada, por não ser de concordância dos atores envolvidos”. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
 
5.1 Princípios da Medicina de Família e Comunidade 

 

A abordagem da Medicina de Família e Comunidade (MFC) envolve um estreito 

relacionamento junto à pessoa que está sendo assistida e à equipe de saúde 

responsável pela comunidade local.  

Os pilares do conjunto de conhecimentos teóricos e metodológicos, bem como 

da prática desse campo de saber médico, são centrados na atenção primária à saúde, 

ou seja, no conhecimento que se deve ter do paciente individualmente considerado e 

da comunidade na qual está inserido. 

A boa prática de medicina de família e comunidade requer reflexão profissional 

constante, incluindo-se, nessa reflexão, os seguintes componentes: o humanismo e a 

educação médica (GUSTAVO et al, 2012). 

A vertente humanista do médico de família exige o cumprimento de duas 

funções básicas: a) atitude reflexiva como verdadeiro exercício filosófico de profissão; 

b) estudo do corpo de conhecimentos do humanismo e utilização dos mesmos, como 

de seus recursos, na prática dessa atividade (BLASCO, 2002). 

Os maiores desafios na formação médica atual consistem em preparar médicos 

competentes, atualizados, com bagagem científica, postura profissional e 

compromisso com as necessidades de saúde e bem-estar da comunidade, 

respeitando sua cultura e utilizando os recursos médicos disponíveis (ALMEIDA 

FILHO et al, 2015). 

Esses elementos fazem com que a medicina de família e comunidade 

apresente um perfil peculiar, pois é  

“[...] a especialidade médica que presta assistência à saúde de forma 
continuada, integral e abrangente para pessoas, suas famílias e a 
comunidade; integra ciências biológicas, clínicas e comportamentais; 
abrange todas as idades, ambos os sexos, cada sistema orgânico e cada 
doença; trabalha com sinais, sintomas e problemas de saúde; e proporciona 
o contato das pessoas com o médico mesmo antes que exista uma situação 
de doença ou depois que esta se resolva. Também tem, como característica 
especial, o acesso do médico de família e comunidade ao domicílio das 
pessoas” (LOPES, 2012). 

 
Os princípios da medicina de família e comunidade que definem a 

especialidade são: 
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- O médico de família e comunidade é um clínico qualificado.  

- A atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade.  

- O médico de família e comunidade é recurso de uma população de· tinida.  

- A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico de família e 

comunidade (CAMPOS, 2005).  

Assim, a medicina de família e comunidade possui um campo de 

conhecimentos que é próprio a ela e que pode ser utilizada por outras especialidades, 

profissões ou áreas do conhecimento. Com esse pensamento, é que tem se incluído 

o estudo dos princípios da MFC em vários currículos médicos no país, como estratégia 

de formação médica mais abrangente, humanizada e voltada para as necessidades 

do SUS. 

 

 
5.2 A comunicação entre a equipe de saúde e o paciente 
 
 

Essa categoria trata da importância da comunicação e as formas como os 

profissionais se esforçam para estabelecer um diálogo acolhedor as pacientes com 

da comunidade; assim como buscam atender as demandas dos familiares e dos 

colegas de equipe. Além disso, esta estratégia de cuidado acolhe a demanda e entra 

em sintonia com a necessidade identificada e, somente a partir dessa experiência, 

dispor-se a elaborar uma estratégia de cuidado individualizado (GOULART; CHIARI, 

2010). 

  Uma das formas de ganhar confiança e estabelecer uma boa comunicação 

com a comunidade é disponibilizar informações sobre enfermidades locais e seus 

riscos para todos os membros, tornando-os participantes ativos nesse processo de 

cuidado com a sua família, seus amigos e toda comunidade (VALENTIM; KRUEL, 

2007). 

O diálogo promove também o encontro entre o médico e sua equipe e o 

paciente na comunidade, onde é possível tornar-se pessoa ao compartilharem suas 

existências com as outras; na enfermagem fenomenológica, por exemplo, primeiro a 

enfermeira prepara-se para vir a conhecer o paciente, em seguida ela conhece o outro 

cientificamente e finalmente descreve o significado encontrado após análise (PAIVA 

et al, 2016). 
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Durante o período de tratamento e pós-tratamento, o paciente, muitas vezes, 

se vê em situações limitadoras que as impossibilitam ou dificultam suas práticas 

cotidianas, bem como suas relações com o meio social, chegando até a terem 

dificuldade em dar continuidade as rotinas diárias. Alguns se sentem desanimados 

frente aos fatores limitantes no cotidiano das sobreviventes, observa-se a 

necessidade do auxílio da família ou de amigos para a realização dos cuidados 

pessoais ou mesmo doméstico (FAQUINELLO; MARCON, 2011). 

Nesse sentido, o papel da equipe de saúde vai além do processo educativo. 

Ela deve, portanto, ajudar o paciente, orientando-o quando houver anseios expostos 

ou identificados, preocupando-se com a melhoria da qualidade de vida, pois a partir 

disso o paciente poderá, por meio dos conhecimentos adquiridos, decidir e opinar 

como vai cuidar de si mesmo (GOULART; CHIARI, 2010). 

 
 
5.3  Análise de Genograma  

 

 É bastante comum no trabalho do médico de família e comunidade que o 

mesmo se depare com situações complexas dentro do contexto familiar e que muitas 

vezes são tratadas de forma reducionista e dentro de uma visão exclusivamente 

biomédica.  

 São problemas que exigem ferramentas de análise e intervenção que precisam 

ir além desse pensamento que costuma criar uma dicotomia entre pessoa e doença, 

como se ambas fossem entidades separadas e pouco importando as questões do 

indivíduo e de suas relações com as outras pessoas e o mundo.  

 Nesse sentido, é que na contramão dessa visão reducionista, o pensamento 

sistêmico propõe analisar o contexto em que os eventos ocorrem, em vez de estudar 

o evento de forma isolada. Assim é que surge uma importante ferramenta utilizada 

para entender melhor o contexto familiar e que é o genograma, esse funciona um 

como instrumento de mapeamento gráfico da história e das e relações familiares. 

 O genograma também ajuda a indicar em que etapa do ciclo familiar se 

encontra cada membro, o que ajuda a compreender se a família está passando por 

alguma crise geradora de adoecimento e como intervir para tentar solucionar essa 

crise, bem como prever futuras situações que podem ser enfrentadas pelos indivíduos 

(CASTOLDI, LOPES, PRATI; 2006)  
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 Por esses motivos é que o domínio desse instrumento torna-se tão importante 

para todos os médicos de família e comunidade.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Ausência do diagnóstico da 

situação de Saúde da População”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos. 

 Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados esperados, 

os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 

 Ausência do diagnóstico da situação de Saúde da População. A falta de dados 

da saúde dos moradores da comunidade pode prejudicar o diagnostico tanto a nível 

comunitário como a nível familiar.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado  

 

 Como os recursos ainda são precários e falta informações da população, é 

necessário que toda equipe se dedique a estudar a real situação da população, já que 

muitos ainda se recusam a procurar ajuda médica.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos  
 
-  Falta de conhecimento acerca do que é Atenção Primária; 

- Deficiência na promoção à saúde e prevenção de doenças; 

- Ausência na confecção de genogramas.  

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade 

e gestão

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó 

crítico 1” relacionado ao problema “Ausência do diagnóstico da situação de Saúde da População”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Botafogo, do município 

Coruripe, estado de Alagoas 

Nó crítico 1 Falta de conhecimento acerca do que é Atenção 

Primária 

6º passo: operação 

(operações) 

Entrevistar a população e a equipe sobre suas 

expectativas, condições determinantes de saúde e 

doença e conhecimentos relacionados aos serviços 

prestados por uma UBS, esclarecendo os objetivos 

propostos pela Atenção Primária. 

6º passo: projeto Fazer com que a população e a equipe da ESF 

Botafogo tenha consciência do que é Atenção Primária 

e assim como seus “recursos” buscando sanar com 

maior eficácia as demandas locais.  

6º passo: resultados 

esperados 

Encontrar informações perdidas sobre a saúde da 

população local, assim, como surtos de doenças, 

vacinação e necessidades básicas.  

6º passo: produtos esperados 
Questionários preenchidos com todas as informações 

possíveis dos usuários locais.  

 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informação sobre os conceitos de atenção primária e 

mapeamento saúde da população 

Financeiro: Aquisição de equipamentos eletrônicos para 

realização das entrevistas e armazenamento de dados.  

Político: Transporte para deslocamento.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos 

 

Cognitivo: Equipe com os funcionários mais antigos; 

Político: Apoio à equipe.  

Financeiro: Aquisição de equipamentos eletrônicos.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Dois meses para aplicar o questionário; um mês para 

avaliação dos resultados e apresentação dos 

resultados.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e enfermeira 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O projeto será avaliado, acompanhado pelo médico da 

ESF Botafogo.  
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó 

crítico 2” relacionado ao problema “Ausência diagnóstico da situação de Saúde da População”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Botafogo, do município Coruripe, 

estado de Alagoas.  

Nó crítico 2 Deficiência na promoção à saúde e prevenção de 

doenças 

 

6º passo: operação 

(operações) 

Realizar apresentação sobre doenças através de 

atividades de fácil entendimento, como palestras e 

material de divulgação, e sobre a importância da 

promoção à saúde e prevenção de doenças. 

6º passo: projeto Conscientizar a população de como a promoção à 

saúde e prevenção de doenças melhoram a qualidade 

de vida local.  

6º passo: resultados 

esperados 

Alcançar o maior número possível de apoiadores nas campanhas 

de saúde.  

6º passo: produtos esperados População mais consciente, equipe mais eficaz.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento técnico da equipe acerca dos temos 

abordados; 

Financeiro: aquisição  de  recursos  de  áudio-visual,  confecção  

de  folders  e demais materiais, 

Político: espaço para divulgação e para realização dos encontros. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos 

 

Cognitivo: Equipe instruída; 

Político: Apoio com os recursos necessários; 

Financeiro: Deslocamento de equipe ou da população ao local do 

encontro.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Equipe da Saúde da Família.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O projeto será avaliado, acompanhado e gerido pelo  

médico da ESF Botafogo.  
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó 

crítico 3” relacionado ao problema “Realizar o correto diagnóstico da situação de Saúde da 

População”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Botafogo, do 

município Coruripe, estado de Alagoas 

Nó crítico 3 Ausência de confecção de genogramas  

6º passo: operação 

(operações) 

Realizar genogramas das famílias cadastradas.  

6º passo: projeto Realizar genogramas com as famílias e retornar o contato quando 

necessário.  

6º passo: resultados 

esperados 

Entender as relações entre os membros da família. 

6º passo: produtos esperados A representação mais fiel possível dos membros no seio familiar 

e possíveis adoecimentos.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Equipe técnica especializada em genograma 

Financeiro: Material para armazenamento de dados.  

Político: Apoio com estrutura física e materiais.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos 

 

Cognitivo: Domínio dos símbolos do genograma.  

Político: Cursos para elaboração de genograma. 

Financeiro: Apoio com recursos materiais 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Equipe de saúde da família.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e Enfermeira.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O projeto será avaliado, acompanhado e gerido pelo  

médico da ESF Botafogo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Baseando-me nas atividades desenvolvidas durante todo o curso, tentei trazer 

com o máximo de veracidade relatos da minha experiência profissional acerca da 

Medicina de Família e Comunidade, pois acredito que seja de suma importância, 

compartilhar minhas experiências como fonte de comprometimento e incentivo, para 

assim despertar o espírito pró - ativo da minha equipe, dando-lhes a autonomia 

necessária para apoiar suas ideias e ações.  

 A Medicina que se dedica à Saúde da Família e Comunidade é um serviço 

necessário para que toda população tenha acesso aos serviços do SUS. Sendo assim, 

é fundamental transmitir tanto aos usuários quanto à equipe médica que eles se 

tornem participativos e ativos na prevenção de doenças e promoção de sua própria 

saúde. E, no caso da comunidade, que seus membros sejam protagonistas nesse 

processo. 

 Este trabalho encerra-se com a possibilidade de utilizá-lo para aprimorar ou 

corrigir as ações que são desenvolvidas pela equipe de saúde, assim como a forma 

de relacionamento entre o sistema e os usuários.   

 Assim, ao apontar-se erros e falhas, espera-se que brevemente eles possam 

ser sanados, para que o atendimento seja otimizado e cada vez mais qualificado e 

consiga suprir todas as demandas locais. 
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