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Resumo

Este estudo foi realizado na unidade básica de saúde II Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, na
cidade de Joanópolis/SP. A Unidade possui cerca de 3098 pacientes cadastrados. Os idosos
representam 19,5% da população da comunidade e o acamados 1,0%, sendo 24 idosos e 25
acamados tem necessidade de visitas domiciliares (VD) regulares.  Dentre os problemas
levantados sobre a VD, a falta de dados foi a limitação mais importante com relação à
efetividade da assistência; a superlotação da agenda; a falta de fluxo na Unidade de saúde
para nortear a equipe para a VD e a falta de articulação com a Rede para a Referência contra
Referência foram os motivos que levaram á desenvolver este Plano de Intervenção. AS ações
desenvolvidas foram: Mapear a comunidade com ajuda dos agentes comunitários de saúde
(ACS); Reestruturação da agenda na Estratégia Saúde da Família (ESF), incluindo as VDs;
Triagem dos casos em situação de VD e encaminhamento/divisão dos casos entre as equipes
de acordo com a necessidade; Falta de fluxo na Unidade de saúde para nortear a equipe para
a VD e articular com Secretaria de Saúde e Rede a Referência contra Referência. Espera-se
obter o real diagnóstico da comunidade, identificando pessoas com necessidade de VD e
acompanhamento  médico.  Este  projeto  também irá  contribuir  para  a  readequação  das
agendas  de  todos  os  profissionais  da  unidade  de  saúde,  fazendo  com  que  todos  os
profissionais possuam uma agenda específica de visita domiciliar para cumprir. Do mesmo
modo, com a elaboração de um fluxo para a questão da VD, toda a equipe da ESF irá
trabalhar de maneira uniforme e padronizada.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

    A  unidade  básica  de  saúde  II  Dr.  Marcelo  Eduardo  Pinheiro,  na  qual
trabalho  tem uma média de 25 mil prontuários arquivados, porém apenas 3098 pacientes
são cadastrados. Atendemos uma população na sua maioria adulta e idosa, muitos da zona
rural, carentes, humildes, baixa renda e alguns, com baixo de nível de escolaridade.

    Pacientes  cujas  principais  comorbidades  são:  diabetes,  hipertensão  arterial,
dislipidemia e dor crônica. Conseguimos fazer um bom acompanhamento dos pacientes, pois
contamos com o dia do “Hiperdia”, uma vez por semana. Isso se deve, também, pois, desde
o início das minhas atividades no programa, a renovação de receitas é feita, somente, em
consulta  médica.,objetivando  a  prevenção  quaternária.  Há  uma  grande  resistência  dos
pacientes em mudaça dos hábitos de vida, pois muitos relatam a falta de tempo para pratíca
de  esportes  e  reeducação  alimentar.  Transtornos  depressivos  e  ansiosos  são  queixas
frequentes em todas as faixas etárias. O uso abusivo de alcool é notado principalmente em
pacientes do sexo masculino.

    O perfil Epidemiológico da comunidade d Unidade Básica encontra-se no quadro
abaixo:

 

             Como podemos observar no quadro, os idosos representam 19,5% (481) da
população da comunidade e o acamados 1,0% (25) da população atendida atualmente na
ESF. Dentre o total de idosos, 5% (24) possuem dificuldades de locomoção pelo avançado da
idade e pelas patologias, sendo 13 hipertensos, 9 diabéticos e 2 com deficiência.    Sendo
assim, considera-se que ente toda a população atendida na ESF, 24 idosos e 25 acamados
tem necessidade de visitas domiciliares regulares.

     Em contrapartdida temos um grupo de vigilantes do peso, disponível para todos
pacientes  que  manifeste  interesse  em  participar.  Os  pacientes  são  orientados  e
acompanhados por psicólogo e nutricionista. Os resultados são satisfatórios, visando assim
uma reeducação alimentar, incentivo da atividade física, promoção a saúde e melhoria das
comorbidades dos pacientes, reduzindo, também, o índice de obesidade. (acho que esse
parágrafo vc poderia colocar logo abaixo do segundo parágrafo)

    As VD são realizadas a cada 15 dias para pacientes debilitados ou acamados, onde
cada paciente recebe visita a cada 2 meses. Ou seja, são realizadas 7 VD por dia, totalizando
14 pacientes atendidos por mês, sendo que a demanda atual é de 49 pacientes cadastrados.



     Diante de uma agenda apertada e a grande demanda, a prática de visita domiciliar
fica muito restrita O acompanhamento torna-se defasado e com carências a suprir.  Sendo
assim, o acompanhamento é falho e muitas das vezes os familiares recorrem ao pronto
socorro para susprir  suas necessidades.  Sendo assim, é notório que a visita domiciliar
realizada  a  cada  15  dias  é  insastisfatório  e  não  efeciente.  Além disso,  as  visitas  são
realizadas apenas no perímetro urbano. Visitas na zona rural são pontuais, devido distânia e
dificuldade de acesso. Uma das propostas para as visitas semanais é para podermos atingir,
assistencializar e acompanhar essa população rural

    Dentre os problemas levantados sobre a VD, a falta de dados foi a limitação mais
importante com relação à efetividade da assistência.  Dessa forma, a descrição dos nós
críticos encontrados na Unidade de Saúde II  Dr.  Marcelo Eduardo Pinheiro encontram-se
descritas a seguir:  

Falta  de banco de dados fidedigno da comunidade –  a  Unidade de saúde não possui
cadastro de todas as famílias da comunidade, dificultando a elaboração de estratégias de
VDs;
Superlotação da agenda na Unidade de saúde – Devido à grande demanda de pacientes, as
VDs acabam ficando prejudicadas por falta de tempo;
Falta de fluxo na Unidade de saúde para nortear a equipe para a VD;
Falta de articulação com a Rede para a Referência contra Referência.

             Desse modo, o objetivo deste Plano de Intervenção é incluir e oferecer uma
assistência efetiva e de qualidade através do Programa de VD para todos os usuários da
comunidade que estejam acamados e/ou com algum tipo de debilitação.

     A elaboração deste Plano de Intervenção é de grande importância para minha
profissão,  não  só  como  médica,  mas  como  pessoa  integrante  de  uma  equipe  com
responsabilidade em ofertar serviços de saúde de qualidade para a comunidade.  Além do
profissional,  este  projeto  irá  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  minhas  habilidades
cognitivas e também para meu desenvolvimento como pessoa.

 



ESTUDO DA LITERATURA

Atenção Domiciliar

 

    De acordo com Brasil (2020), em saúde, entende-se por Atenção Domiciliar (AD),
uma maneira de atenção realizada na residência do paciente. Esta forma de atenção em
saúde é caracterizada por uma série de ações de promoção à saúde, prevenção e também
tratamento  de  doenças  e  sua  reabilitação,  garantindo  a  continuidade  do  cuidado  e  a
integração à Rede de Atenção à Saúde.

Com abordagens diferenciadas, esse tipo de serviço está disponível  no
Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a necessidade do paciente,
esse cuidado em casa pode ser realizado por diferentes equipes. Quando o
paciente precisa ser visitado com menos frequência, por exemplo, uma vez
por mês, e já está mais estável,  este cuidado pode ser realizado pela
equipe de Saúde da Família/Atenção Básica de sua referência. Já os casos
de maior complexidade são acompanhados pelas equipes multiprofissional
de atenção domiciliar (EMAD) e de apoio (EMAP), do Serviços de Atenção
Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa (BRASIL, 2020, s.p.).

 

Ao nos depararmos com as dimensões do cuidado do AD, sem a estrutura ideal de um centro
de  saúde,  observamos   algumas  questões  complexas  envolvendo  infraestrutura,
profissionais   e  os  aspectos  organizacionais.  Infraestrutura  pela  carência  de  recursos
disponíveis no momento da assistência; profissionais pelos desafios encontrados pela equipe
em  prestar  atendimento,  como  acesso  e  registro  de  informações,  etc.  e  também  a
fragmentação das práticas pela divisão técnica do trabalho, relacionamento da equipe, que
requer o esforço da coordenação do processo de trabalho. Destaca-se também a dimensão
sistêmica, que deve ser regida por regras, normas e protocolos, exigindo certo grau de
informação entre a equipe para que seja garantida a integralidade da assistência (CECÍLIO,
2009).

Estas dimensões são interdependentes, de acordo com Brasil (2013, p. 10):

"(...)  o  cuidado  produzido  na  dimensão  profissional  influencia  e  é
influenciado  pela  dimensão  organizacional.  As  decisões  tomadas  no
encontro trabalhador/paciente, como o projeto terapêutico, relacionam-se
com a forma pela qual os trabalhadores se organizam em equipe para
seguir o que foi definido. Da mesma forma, os protocolos assistenciais que
pretendem  normatizar  o  fluxo  de  pacientes  (dimensão  sistêmica)  ora
influenciam,  ora  são  ignorados  ou  adaptados  pelas  equipes  (dimensão
profissional)".

    De acordo com Brasil (2013), existem quatro elementos fundamentais para a gestão
do cuidado na AD: Acolhimento, Clínica Ampliada, apoio matricial e o Projeto Terapêutico
Singular.



    O Acolhimento de acordo com Michaelis (2009), é “dar acolhida, admitir, aceitar, dar
ouvidos, dar crédito, agasalhar, receber, atender, admitir. O acolhimento expressa uma ação
de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão, de
estar em relação com algo ou alguém.

    A Clínica Ampliada requer do profissional uma  visão do doente de forma singular,
ajudando-o a solucionar seus problemas e minimizando os problemas sociais e levando-se
sempre em consideração  o conhecimento dos profissionais envolvidos e as tecnologias
utilizadas.  É  de  responsabilidade  dos  profissionais  desenvolverem competências  com o
objetivo de ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade da vida, especialmente na AD, em
que o resultado depende da participação de todos (BRASIL, 2004)

    O Apoio Matricial busca a reformulação e desburocratização do cuidado em saúde,
reorganizando o processo de trabalho das equipes e melhorando a comunicação com os
usuários e os serviços de saúde, facilitando a troca de informações e a efetividade das ações
(BRASIL, 2004).

    Já o Projeto Terapêutico Singular é “um conjunto de condutas/ações/medidas, de
caráter clínico ou não, propostas para dialogar com as necessidades de saúde de um sujeito
individual ou coletivo, geralmente em situações mais complexas, construídas a partir da
discussão de uma equipe multidisciplinar”(BRASIL, 2008).

    Dessa forma, espera-se que a AD proporcione ao paciente cuidados que relacionados
às características da estrutura familiar, da residência e à estrutura oferecida pelos serviços
para esse tipo de assistência. Dessa forma, torna-se possível que ocorram hospitalizações
desnecessárias, pois o paciente recebe o tratamento adequado com a sua situação dentro de
casa, evitando-se também, o risco de infecções hospitalares. Outra vantagem é a otimização
dos  recursos  da  saúde,  com  a  redução  da  superlotação  dos  serviços  de  urgência  e
emergência, melhorando também a gestão dos leitos hospitalares (BRASIL, 2020).

 

A ESF e a Visita Domiciliar

     A atenção primária à saúde surgiu com o objetivo estratégico de organizar o sistema
de saúde buscando suprir as necessidades de saúde da população. Dessa forma, as ações de
saúde da família, que até então eram direcionadas para cobrir os municípios pequenos que
possuíam áreas de maior risco social,  passam, a compor também interesse do governo
federal, que criou o Programa de Saúde da Família (PSF).

    De acordo com Brasil (1998), essa alteração no modelo assistencial se baseia nos
princípios do Sistema Único de Saúde e prioriza novas bases e critérios para a sua atuação. A
assistência passa a ser focada na família, levando-se em consideração o contexto físico e
social em que vive.  Deste modo, presume-se que haverá  “o estabelecimento de vínculo, de
corresponsabilidade, de desenvolvimento de autonomia entre os trabalhadores de saúde e as
pessoas que vivem no território da área de abrangência de cada equipe”(Brasil, 1998, p. 12).

    Assim, a partir de 2006, reformulado como estratégia nacional para a atenção básica,
denominada Estratégia de Saúde da Família (ESF), suas características passam a divergir do
modelo de atenção vigente, que era baseado na lógica curativa e medicalizante, propondo



uma atenção focada na família e no território, baseando-se em ações de prevenção das
doenças, promoção e assistência à saúde (BRASIL, 2012; WHO, 2008). Assim, para atingir os
objetivos propostos por este modelo, a ESF propõe a Visita Domiciliar (VD) como instrumento
central no processo de trabalho das equipes (BORGES; DOLIVEIRA, 2011; FILGUEIRAS; SILVA,
2011).

"Na  ESF  a  VD  constitui  uma  atividade  utilizada  com  a  finalidade  de
subsidiar  a  intervenção  no  processo  saúdedoença  de  indivíduos  ou  o
planejamento de ações almejando à promoção de saúde da coletividade,
se constituindo em um instrumento essencial, utilizado pelos integrantes
das equipes de saúde para conhecer as condições de vida e saúde das
famílias sob sua responsabilidade (Takahashi; Oliveira , 2001, p. 44)". 

    Verifica-se,  porém,  que  a  reformulação  da  estratégia  tem  detectado  diversos
problemas para a elaboração de mudança do modelo assistencial. Em sua mudança, deveria
ter particularidades substitutivas à rede tradicional de saúde, bem como atuar com ênfase no
território,  determinado de acordo com o planejamento e diagnóstico situacional.  Porém,
verifica-se ainda,  em muitos municípios,  principalmente nos grandes centros urbanos,  a
concomitância dos dois modelos (GIOVANELLA ET AL, 2009; CONNIL, 2008; ESCORE ET AL,
2007).

    Atrelados  à  estas  limitações,  verifica-se  também,  em relação  à  organização  do
trabalho das equipes multiprofissionais,, que não foram traçadas estratégias para orientar
uma  descontinuidade  com  a  dinâmica  médico-centrada.  Esta  política  permanece  sem
promover mudanças nas práticas cotidianas dos profissionais de modo mais amplo (FRANCO;
MERHY, 1999).

    Merhy e Queiroz (1993), esclarecem que há um desentrosamento entre a teoria e as
práticas  assistenciais  que  a  mudança  de  diretrizes  da  ESF,  evidenciando  que  não  tem
conseguido se cumprir enquanto promessa. A participação da população sob a forma de
controle social ainda se mostra incipiente.

    Para Abrahão e Lagrange (2007, p. 151), “a ESF prevê a atenção domiciliar à saúde
como forma de assistência àqueles que precisam de cuidados contínuos, mas, sobretudo,
como instrumento de diagnóstico local e programação das ações a partir da realidade”.Ao
considerarmos  suas  características  e  potencialidades,  as  atividades  da  Visita  Domiciliar
enfrentam muitos desafios.

    O  contexto  de  incertezas  e  surpresas  em  que  se  realiza,  envolvendo  relações
complexas entre o público e o espaço privado do domicílio. Além das dificuldades inerentes à
própria prática da VD: a mudança de famílias, endereços errados e recusas, entre outras
situações adversas (ROMANHOLI; CYRINO, 2012).

    Borges e Oliveira (2011) observaram em seu estudo que os problemas com que os
profissionais de saúde se deparam nas VDs englobam não somente o enfrentamento da
doença em si, mas, também, diversas situações relacionadas ao contexto social e cultural em
a família assistida vive, para os quais a medicina tecnológica, de maneira geral, tem pouco
para ofertar,  sendo necessário  reconhecer os limites dos profissionais  e admitir  que as
alternativas  e  encaminhamentos  para  os  problemas  passam,  necessariamente,  pela



participação do usuário e sua família, bem como, por ações intersetoriais e de articulações
com a sociedade civil.

    O excesso de atribuições, associado à inadequação entre o volume populacional da
área de abrangência e as equipes, também aparece como limitador para a participação dos
profissionais  nas atividades domiciliares,  comunitárias  e  de educação em saúde (TRAD;
ROCHA, 2011; CONILL, 2008).

Assistência Domiciliar Médica

    Para  que  a  VD  se  torne  um  espaço  que  propicia  a  interação  e  o  diálogo,
ultrapassando a questão técnica, exclusivamente, é preciso que o médico esteja presente e
atuante na comunidade, sendo sua formação de tal modo que dê conta de contemplar os
problemas de saúde mais prevalentes, relacionando-se com o paciente e sua família e tendo
a abertura para aceitar opiniões e condutas, algumas vezes, diversas das que são prescritas
pelos protocolos (ALBUQUERQUE; BOSI, 2009; PERES ET AL, 2006; MCWHINNEY, 1997). 

    Na ESF, a área de abrangência está integrada à ideia de responsabilidade e vínculo,
responsabilidade esta que é compartilhada entre profissionais e usuários, à medida que se
(re)conhecem  e  podem  estabelecer  vínculos  de  confiança  entre  si  (TAKEDA,  2006;
MCWHINNEY, 1997; STARFIELD, 1994).

    Quando existe o vínculo entre o médico, o usuário e sua família, concretiza-se o
cuidado como uma relação, compartilhando responsabilidades, percebendo qual “projeto de
felicidade” interessa àquele indivíduo. Ayres (2008) classifica a felicidade não como uma
prioridade  material  ou  espiritual,  mas  como  uma  ideia  reguladora,  de  natureza
complementadora. Isto é, a experiência da felicidade é uma ideia concreta e que “convive
todo o tempo com infelicidades: interesses negados, frustrações, obstáculos, limites, dores,
angústias. É na negação desses obstáculos que a felicidade vai marcando caminhos para a
ação” (p.165).

    No contexto do domicílio, quando o médico visita o paciente e sua família, emergem
questões  relativas  ao  cuidado  em  si,  incluindo:  os  problemas  da  vida  cotidiana,  o
conhecimento  do  paciente,  da  família  e  do  profissional,  a  experiência  adquirida  e
compartilhada no espaço da visita, entre outras. Isso permite, a nosso ver, um campo fértil
para se refletir e investigar a interação médico-paciente e as perspectivas e desdobramentos
que levem à construção “de outras formas interativas” (SCHRAIBER, 2008).

    Os profissionais médicos afirmam que, na VD, têm a oportunidade de estabelecerem
“outro tipo” de atenção e cuidado com o paciente e família. Por estarem no âmbito da
Atenção Primária, eles podem e devem ampliar a perspectiva curativa ao implementarem
medidas de cunho preventivo, refletindo e incorporando os conhecimentos adquiridos no
contato, em domicílio, com os pacientes e famílias que acompanham (BORGES; DOLIVEIRA,
2011).

    De acordo com Brasil (2003, p. 23), são atribuições do médico na VD: Avaliar de
modo integral individual, familiar e contexto social a situação da pessoa enferma; Esclarecer
a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados para a pessoa enferma;
Estabelecer forma de comunicação participativa com a família; Levar o caso para discussão
na  Equipe;  Emitir  prescrição  do  tratamento  medicamentoso;Registrar  os  atendimentos;



Promover  e  participar  avaliações  periodicas  do  plano  de  acompanhamento;  Indicar
internação hospitalar; Dar alta médica; Verificar e atestar o óbito.

    Ainda de acordo com Brasil (2003, p. 26), compete ao Coordenador do Programa de
Assistência  Domiciliar:  Avaliar  continuamente  o  funcionamento  do  Programa  de  AD;
Providenciar para que as solicitações de inclusão ao programa de AD sejam discutidas em
reunião pela equipe, antes de sua inclusão; Organizar a distribuição das pessoas atendidas
entre os profissionais definir a equipe que vai atender cada pessoa; Verificar o cumprimento
do cronograma de visitas nas datas aprazadas; Devolver à equipe os dados da assistência
domiciliar e promover sua avaliação; Atualizar continuamente a relação dos pacientes em
acompanhamento;  Servir  de  apoio  à  equipe  e  a  família,  intermediando  situações  que
interfiram no bom atendimento à pessoa doente. Cada solicitação de assistência domiciliar
pode requerer recursos diferentes, por isso a significativa importância de uma anamnese
bem feita por ocasião da solicitação da visita ou do planejamento do acompanhamento da
pessoa doente no domicílio.  Recomenda-se organização de uma maleta de atendimento
domiciliar.



AÇÕES

AÇÕES

             Após a identificação dos nós críticos, eles foram colocados em ordem crescente de
prioridade, tendo em vista sua importância/magnitude, o caráter de urgência do problema e
a capacidade de enfrentamento do problema.

            As ações estratégicas foram desenvolvidas com base no objetivo do plano dei
intervenção, sendo elaboradas 4 ações primordiais para a melhora da qualidade e eficiência
das VDs:

Mapear a comunidade com ajuda dos ACS (coleta dados e situação das famílias);
Reestruturação da agenda na ESF, incluindo as VDs; Triagem dos casos em situação de VD
e encaminhamento/divisão dos casos entre as equipes de acordo com a necessidade;
Falta de fluxo na Unidade de saúde para nortear a equipe para a VD;
Articular com Secretaria de Saúde e Rede a Referência contra Referência.

 Desenho das Ações

 Esta etapa do Projeto tem como objetivo demonstrar o desenho das etapas do plano de
intervenção e alinhar as ações e as pessoas envolvidas.

O plano de intervenção será implantado na Unidade Básica de Saúde II Dr. Marcelo Eduardo
Pinheiro, observando os quatro nós críticos apurados, conforme apresentado nos quadros 1,
2, 3 e 4.

Quadro 1:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 1” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.



            A metodologia do Planejamento Estratégico Situacional - PES -, proposta por Carlos
Matus, “propõe identificar e intervir sobre problemas de saúde da população, cuja
delimitação resulta de negociação e consenso entre distintos modos de entender a saúde”
(TEIXEIRA; PAIM, 1995 apud KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011).                     
Comporão os dados, informações como: dados sóciodemográficos, sóciais, estrutura familiar ,
comorbidade, etc.

            No setor da saúde, o planejamento tem papel vital para o direcionamento de ações
visando atingir ou alcançar um resultado previamente escolhido. Portanto, esse processo não
se resume a um conjunto de intenções ou à tomada de decisões em si (VIEIRA, 2009).

            Dessa forma, por meio do levantamento destes dados, a ESF terá um panorama do
público que irá trabalhar e através dele, poderá traçar estratégias que atinja os objetivos dos
programas a serem desenvolvidos.

            A seguir, no quadro 2, encontra-se descrito a ação para o nó crítico 2 “Superlotação



da agenda na Unidade de saúde”

 Quadro 2:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 2” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP. 

         Destaca-se no quadro 3, o desenho da ação estratégica para o nó crítico 3: “Falta de
fluxo na Unidade de saúde para nortear a equipe para a VD”. 

 Quadro 3:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 3” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP. 



 Quadro 4:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 4” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.                 No quadro 4, observa-se o
desenvolvimento da ação para o nó crítico 4: “Falta de articulação com a Rede para a
Referência contra Referência”.



         



RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS

 

Quadro 5:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 1” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.

            A seguir, no quadro 6, encontra-se descrito a ação para o nó crítico 2 “Superlotação
da agenda na Unidade de saúde”            Por meio deste projeto, espera-se o real diagnóstico
da comunidade, identificando pessoas com necessidade de VD e acompanhamento médico.
O projeto também trará benefícios para a ESF, pois a Unidade de Saúde poderá contar com
um banco de dados fidedigno para traçar estratégias nos demais programas de saúde para a
comunidade. Além disso, a equipe terá uma importante ferramenta para a formulação das
estratégias a serem traçadas para os demais nós críticos.

 

Quadro 6:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 2” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.

            Ao reorganizar estrategicamente as agendas, como por exemplo: estabelecer um
período de um dia da semana para agendamento de troca de receitas (por se tratar de
consultas mais rápidas), assim o outro período seria destinado para a VD.            Com o
objetivo de incluir a VD no agendamento da ESF, este projeto irá contribuir para a
readequação das agendas de todos os profissionais da unidade de saúde, fazendo com que
todos os profissionais possuam uma agenda específica de visita domiciliar para cumprir.



            Reorganizar o agendamento de pacientes crônicos na mesma agenda, que pelo fato
de frequentarem a Unidade de saúde com frequência, as consultas podem ser mais rápidas e
a agenda poderá fluir melhor.

            Para os agendamento de VD, buscar organizar a agenda por região de visita, como
por exemplo: pacientes da zona rural em uma mesma região agendados em um mesmo
período. Com esta estratégia, a logística da VD torna-se otimizada.

            Destaca-se no quadro 7, o desenho da ação estratégica para o nó crítico 3: “Falta de
fluxo na Unidade de saúde para nortear a equipe para a VD”.

 

Quadro 7:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 3” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.

            O fluxo de trabalho fornece uma visão geral gráfica do processo da atividade a ser
desenvolvida. Usando símbolos e formas padronizados, o fluxo de trabalho mostra passo a
passo como seu trabalho é realizado e concluído, do início ao fim. Ele também mostra quem
é responsável pelo trabalho e em qual momento do processo.            Com a elaboração de
um fluxo para a questão da VD, toda a equipe da ESF irá trabalhar de maneira uniforme e
padronizada. Desse modo,

            A concepção de um fluxo de trabalho envolve primeiro fazer uma análise detalhada
do fluxo de trabalho, podendo expor fraquezas potenciais. Uma análise de fluxo de trabalho
pode ajudar na definição, padronização e identificação das áreas críticas do processo. Eles
poderão ajudar a equipe à compreender seus papéis e a ordem em que o trabalho deve ser
concluído, e poderão criar uma união maior dentro da unidade de saúde.

            No quadro 8, observa-se o desenvolvimento da ação para o nó crítico 4: “Falta de
articulação com a Rede para a Referência contra Referência”.

 

Quadro 8:  Desenho das ações criadas sobre o “nó crítico 4” -  Unidade Básica de Saúde II
Dr. Marcelo Eduardo Pinheiro, Joanópolis/SP.



             Por meio desta ação, poderá ocorrer um benefício para os pacientes assistidos por
VD, ao qual terão acompanhamento efetivo e contínuo dentro e fora da Unidade de saúde.
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