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Apresentação
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Prezado profissional,

Você agora inicia a discussão sobre a atenção básica do projeto Saúde
Toda Vida, o projeto de implementação da Reforma Sanitária do Estado de
Sergipe, proposto pela Secretaria de Estado da Saúde. Este material didático
foi fruto do trabalho de muitos profissionais. Buscamos contribuir com nossas experiências em gestão e na assistência – a primeira integração necessária
para caminharmos juntos na construção do SUS – e buscamos acessar muito
do que já foi escrito sobre o tema por autores de renome, no intuito de contribuir com o seu trabalho no cotidiano (às vezes tão difícil!!!) das Unidades
Básicas de Saúde.
Partimos do pressuposto que, como nos diz Henfil, “não é o desafio
que nos torna quem somos ou quem estamos nos tornando, mas a maneira
como respondemos ao desafio”. Entender melhor o que representa a atenção básica, como porta de entrada de um sistema de saúde, como o início do
acolhimento de uma necessidade de saúde e de um projeto terapêutico que
facilite o “andar a vida” de um cidadão, pode auxiliar na atuação profissional
e no funcionamento do sistema. Entendemos e queremos fazer parte do processo histórico de construção do SUS. Fazer parte de um processo histórico é
assumir o seu papel, escrever uma história diferente, e não acreditar na visão
determinista, às vezes tão comum em discursos que pregam a não ação de
que “tudo sempre foi assim e sempre será assim”.

Bons estudos!
Autores.

• Compreensão do SUS, seus princípios e diretrizes;
• Compreensão da importância da Atenção Básica no SUS;
• Compreensão das características e conceitos estruturantes da Atenção
Básica;
• Conhecimento das responsabilidades dos entes federados na Atenção
Básica;

Atenção Básica no Estado de Sergipe

Competências Esperadas:

• Compreensão do modelo de gestão estadual;
• Conhecimento do padrão da Atenção Básica para implantação nos municípios;
• Compreensão da troca do modelo assistencial onde o objeto do trabalho
em saúde passa a ser as necessidades de saúde;
• Ampliação da visão dos profissionais de que os usuários são sujeitos do
cuidado;
• O conhecimento e uso das tecnologias e categorias do trabalho para a
produção do trabalho em saúde;
• Conhecimento e compreensão das tecnologias do cuidado e de conceitos pertinentes ao cuidado;
• Conhecimento dos fundamentos e da importância do planejamento estratégico situacional e participativo nas ações de saúde;
• Domínio das tecnologias para a produção do cuidado no modelo “Saúde Toda Vida”.
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A Atenção Básica configura-se como a principal porta de entrada do Sistema Único de
Saúde, portanto, faz-se necessária a construção coletiva de uma rede que crie novas formas
de produção do cuidado. Devido a sua proximidade das necessidades da população e por
sua peculiar complexidade, tem uma missão de coordenar esse cuidado longitudinalmente,
integralizando o cuidado realizado em qualquer lugar da rede de assistência. A Secretaria
de Saúde do Estado possui uma estrutura de gestão para apoiar institucionalmente os municípios na tessitura dessa rede.
O trabalho na Atenção Básica deve ser realizado por profissionais que dominem suas
técnicas e estejam envolvidos em processos de educação permanente. Que sejam sensíveis
e abertos ao trabalho em equipe e às necessidades de saúde, mesmo as não expressas e não
enquadráveis em protocolos. Que sejam valorizados e éticos. Que seu ambiente de trabalho
tenha não só os equipamentos necessários, mas também dignidade para o exercício de sua
profissão. Que cumpram seus horários de trabalho não somente para produzir procedimentos, mas para realmente produzir cuidado.
O cuidado de que vamos falar é o cuidado integral. Para buscar realizar este cuidado,
o profissional precisa, por vezes, desafiar sua formação muitas vezes biologicista, centrada
na produção de procedimentos e repleta de ideias pré-concebidas e estar aberto ao trabalho
multiprofissional e ao respeito a todos os referenciais explicativos dos usuários para o processo saúde-doença. Só dialogando é que nos aproximaremos desses conceitos. Dialogando
e acessando o conhecimento já produzido, com olhar crítico, prático, transformador.
Diante disto, o livro que hora apresentamos está dividido em cinco momentos: no
primeiro momento, colocaremos para debate a Situação-problema: “A Implementação da
Unidade de Saúde de Cabrobó do Judas”. No segundo momento discutiremos a Atenção
Básica, trazendo um breve histórico do SUS até a Reforma Sanitária de Sergipe, contextualizando a Atenção Básica nesta construção: conceituação, o seu papel no sistema. No terceiro
momento apresentaremos as concepções adotadas no Projeto Saúde Toda Vida. No quarto
momento traremos os conceitos estruturantes para o cuidado na Atenção Básica. No último,
apresentaremos as tecnologias utilizadas na atenção básica.
Durante todo o percurso do livro você terá alguns dispositivos pedagógicos que serão
utilizados nos processos de educação permanente e que têm por objetivo possibilitar a reflexão e mudanças sobre os processos de trabalho em saúde.
Longe de querer ser neutro, este livro toma um partido claro pela construção de um
Sistema Único de Saúde em Sergipe que garanta o acesso a todos que dele precisem, que
acolha as necessidades de saúde dos cidadãos como um direito de cidadania, e que forneça a
melhor resposta possível a estas necessidades. Entendemos que a garantia do acesso a tecnologias que facilitem o “andar a vida” dos cidadãos de Sergipe, sejam elas tecnologias de relação dos profissionais com as pessoas, de conhecimento necessário para resolver problemas
ou de aparelhos, equipamentos e exames de alta complexidade, é uma busca interminável.
Quanto mais avançarmos, melhor para a população, profissionais e gestores, sabendo
que sempre será necessário avançar mais. A nossa busca incessante é por uma sociedade
mais justa e mais cuidadora. Esperamos que este material dê a sua contribuição.
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Introdução
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Situação-problema:

A implementação da Unidade Básica de
Saúde de Cabrobó do Judas
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Naquela comunidade da cidade de Cabrobó do Judas, há muito eles batalhavam por uma Unidade de Saúde. Vários prefeitos haviam prometido o beneficio, mas nada de acontecer. O Secretário
de Saúde atual disse que, agora, com o apoio do Governo do Estado, finalmente a unidade seria
construída. A prefeitura contratou uma empresa que ficou responsável pela seleção e contratação do
pessoal que implantaria a Estratégia de Saúde da Família na comunidade.
A população da comunidade de Cabrobó do Judas é de 6000 pessoas. É uma comunidade de
pescadores, numa área com um extenso mangue. Não há saneamento básico. A pescaria anda ficando difícil, e na época do defeso, quando a pesca é proibida por três meses, os pescadores associados
recebem um salário mínimo. Nesse período, eles reforçam a renda empregando-se em viveiros de
camarão, que andam crescendo na região.
Duas equipes de saúde são destinadas para a região. Alícia, médica recém-formada, está muito
ansiosa com o seu primeiro emprego. Nunca entendeu por que André, que se formara 4 anos antes
que ela e que fora uma pessoa muito admirada por sua inteligência, escolheu se especializar em
Medicina de Família e Comunidade. Agora trabalhariam juntos. Natália e Alfredo eram amigos
desde o tempo da faculdade de enfermagem. Já haviam trabalhado juntos em outra cidade, e o salário oferecido pela Prefeitura de CJ os atraiu. Adriana, filha de CJ, batalhara muito para concluir a
faculdade de odontologia, contra todos que diziam ser o curso muito caro e que ela não conseguiria
entrar numa faculdade pública.
Técnicos da Secretaria de Saúde já haviam feito o mapeamento. Agentes e auxiliares já estavam contratados. Era só agora ocupar a estrutura física construída, todos gostaram muito da ambi-

André sugeriu que todos os trabalhadores da unidade tivessem uma reunião antes da abertura. Na reunião propôs que a primeira semana fosse de planejamento e a unidade ficasse fechada.
Propôs também que nesse planejamento estivessem presentes representantes da comunidade, como
forma de estimular a formação posterior de um conselho local de saúde. Levaram a proposta para
o secretário, que não gostou da ideia de atrasar a abertura da unidade. Alícia, que ficara calada até
aquele momento, disse que não entendia por que chamar pessoas da comunidade para o planejamento. Adriana reforçou a importância de reunir ao menos com as lideranças da comunidade. Natália
falou que a reunião deveria ser aberta, no que foi apoiada pelos agentes de saúde. O secretário então
consentiu que houvesse um dia de planejamento da equipe e um dia de reunião com a comunidade.
Mas a unidade abriria no dia seguinte.
No planejamento, após muita discussão, eles montaram os fluxos da unidade, decidiram testar um formato de acolhimento, horários para visitas domiciliares, reuniões de equipe e educação
em saúde. Alícia olhava com descrença. Ficava calada. Queria só atender as 16 pessoas e voltar para
casa, a fim de estudar para a residência. Mas Natália, que ficaria na sua equipe, mostrava empolgação. Alfredo preocupava-se... André queria fazer muita coisa, e ele queria um pouco mais de tranquilidade. Afinal, aquilo não era trabalhar demais? Adriana e os agentes gostavam do que ouviam.
A comunidade merecia!
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ência da nova unidade de saúde.

Na reunião com a comunidade, foi questionada a pequena quantidade de fichas para o médico, por que tinha que falar com a enfermeira antes de falar com o médico e qual o motivo de tantos
horários que não eram para atendimento.
Dona Ednalva, era chamada de mãe pelos outros moradores. Tinha sido a parteira de quase
todos ali e ainda hoje iam à sua casa procurando os benefícios de suas rezas. Defendeu, ao seu modo,
as visitas domiciliares e os espaços de discussão com grupos que estavam previstos na educação em
saúde. Colocou-se à disposição para estar junto com a equipe. Todos os moradores respeitavam as
opiniões de Dona Ednalva.
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Os debates ficaram tensos em relação à quantidade de fichas. E quando um morador fosse
vitima de agressão? O SAMU sempre era chamado para aquela comunidade para atender agressões. André ficou preocupado... Não lidava bem com urgências e achava que aquilo não era papel da
Equipe de Saúde da Família. Alfredo achava que, se fosse aberto esse precedente, seu trabalho ficaria
impossível. Como atender as urgências, manter o acolhimento aberto e ainda organizar as agendas
das ações programáticas?
O secretário encerrou a reunião prometendo a construção de um pequeno hospital nas proximidades.
Finda a reunião, os profissionais se entreolharam... E agora?

ATIVIDADE 1

A partir da leitura da situação-problema e da sua vivência profissional, respondam às seguintes questões em subgrupos e apresentem uma síntese em
plenária.
1. Qual o seu conceito ou entendimento sobre a Atenção Básica?
2. Para você, quais são as principais características que conformam a Atenção Básica?
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3. Como você percebe a participação da comunidade na construção das ações
de saúde? Justifique.

Capítulo
A Atenção Básica

1
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“Ninguém liberta ninguém, ninguém se
liberta sozinho: os homens se libertam em
comunhão.” (Paulo Freire)
A implantação da Unidade de Saúde em Cabrobó do Judas reflete uma tendência
nacional de reorganização dos serviços de saúde baseada no fortalecimento e consolidação da Atenção Básica. Mas para que isto ocorresse o sistema de saúde percorreu vários
caminhos.

1.1 Os caminhos do SUS
“Saúde é um direito de todos e dever do Estado!” Essa é a síntese do que defende
o movimento de reforma sanitária, que, inserido no movimento de redemocratização do
Estado (que estava num momento de transição da ditadura militar), garantiu, nos anos 80,
que suas principais bandeiras de luta fossem inseridas na letra da Constituição Federal.
Este movimento, de caráter eminentemente popular, articulou o meio político e incluiu na
Constituição o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde.
O que diz a Constituição?
Seção II
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DA SAÚDE
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Como vimos no livro A Reforma Sanitária e Gerencial do SUS
no Estado de Sergipe, desta coleção, a implementação do SUS é recente, aconteceu em 1988 quando entra na Constituição e é regulamentada
em 1990, com a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde (Leis 8.080 e
8.142). Naquele período, o governo Collor reduz o orçamento da saúde
quase pela metade! Daí uma das causas da imagem que temos do SUS,
com corredores de hospitais lotados. Imaginem um sistema de saúde
que antes era só para trabalhadores com carteira assinada, mas que agora pretende atender a todos que o procurarem, só que com a metade do
orçamento...
Essa realidade, então, vem sendo combatida por governos municipais, estaduais e federal, principalmente pelos que têm a defesa da vida
e da saúde como um direito de cidadania. Para isso, é necessário implementar os princípios do SUS:

Para compreender melhor a
história das políticas de saúde
no Brasil, sugerimos o filme:
“POLÍTICAS DE SAÚDE NO
BRASIL: Um século de luta
pelo direito à saúde” que conta
a história das políticas de saúde em nosso país, mostrando
como ela se articulou com a
história política brasileira, destacando os mecanismos que
foram criados para sua implementação, desde as Caixas de
Aposentadorias e Pensões até
a implantação do SUS.
Disponível em: http: //portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/
zip/filme1.zip.

Equidade: diferente de igualdade, o sistema oferta mais para aqueles que mais precisam. O que regula o acesso é a necessidade do cidadão;
Integralidade: essa é uma palavra com vários significados, que vão se incorporando
na dependência do que se quer integrar. Seu sentido mais forte é o de tornar um todo,
considerar onde se vai agir e o que se vai analisar, uma totalidade. Para o Sistema,
analisando a assistência que ele oferece, este conceito pressupõe que suas ações visam
a garantir a promoção, proteção, cura e reabilitação dos indivíduos e dos coletivos.
Seguidos dos princípios organizativos: descentralização com ênfase na municipalização, regionalização e hierarquização da rede de serviços e participação popular com
papel de controle social sobre as ações, serviços e sistema de saúde.

Atenção Básica
A Atenção
no Estado
Básicade Sergipe

Universalidade: assegura o direito à saúde a todos os cidadãos, sem nenhuma forma
de discriminação para o acesso destes ao sistema;

“Até o final dos anos 80”.
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Em Sergipe, com o objetivo de fortalecer o SUS, o Governo do Estado, através de sua
Secretaria de Saúde, pretendendo superar anos de atraso e débito com a saúde da população, implanta a Reforma Sanitária e Gerencial do Sistema Único de Saúde.
Para tanto, foi necessária a realização de um diagnóstico situacional
de todos os equipamentos de saúde no território sergipano (Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Hospitais, Centros de Especialidades, entre outros).

Este tema já foi tratado no livro
A Reforma Sanitária e Gerencial do Sus no Estado de Sergipe, desta coleção – Volume
1. Reveja os conceitos lá trabalhados.

Baseada nesse diagnóstico a Atenção Básica, em consonância com o
plano de ação da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), estabeleceu o compromisso de promover a Reforma Sanitária no Estado, reordenando a atenção
à saúde com o objetivo de contribuir para a estruturação e o fortalecimento da Política de
Atenção Básica, através da Estratégia de Saúde da Família, dando, assim, continuidade na
mudança do modelo de atenção.

Mas o que realmente é Atenção Básica?
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A Atenção Básica é uma das portas de entrada do sistema de saúde, o contato preferencial com os usuários, e deve ser capaz de resolver as necessidades de saúde mais frequentes da população. É caracterizada por um conjunto de ações - no âmbito individual e
no coletivo - que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
Está voltada para ações direcionadas a todas as faixas etárias e a todas as condições
de saúde. Mesmo aquelas mais incomuns ou raras devem ser avaliadas, significadas, encaminhadas e monitoradas pela Atenção Básica. Suas ações são desenvolvidas, geralmente,
nas unidades de saúde, consultórios comunitários, escolas, asilos, ou outros locais próximos aos domicílios, de modo a facilitar o acesso das pessoas aos serviços prestados. Esses
serviços devem se responsabilizar pela organização do cuidado à saúde do indivíduo e
da população ao longo do tempo. Por isso, enfatiza-se o exercício de práticas gerenciais e
sanitárias democráticas e participativas, dirigidas a comunidades de territórios bem delimitados, pelas quais se assume responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
local existente.
Partindo desse conceito, podemos destacar duas ideias estruturantes da Atenção Básica: a primeira considera a pessoa, em seu contexto com suas múltiplas e singulares necessidades, como foco das intervenções e práticas em saúde, tentando romper com uma
cultura de abordagem focalizada na doença; a segunda define o papel
Este conceito será melhor
da Atenção Básica na construção de um sistema de saúde integral, capaz
abordado no próximo capítulo,
onde trataremos do cuidado
de dar resposta a essas necessidades de saúde. Não significa dizer que
na Atenção Básica.
a Atenção Básica é lugar privilegiado da integralidade, mas que deve
ser estrategicamente organizada para que se possa promover a articulação dos serviços de
saúde de forma a garantir uma atenção integral ao indivíduo.
Nesta lógica, os profissionais têm por objetivo, então, tornar a assistência o mais integral possível. A unidade de saúde tem suas ofertas para exercer aquele cuidado (consulta

ATIVIDADE 2

Retorne à atividade 1 e em subgrupos responda às seguintes questões:
1. Compare o conceito acima com o que vocês construíram anteriormente, assinalando suas semelhanças e diferenças.
2. Agora, compare as características da Atenção Básica que vocês elencaram na atividade anterior.
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médica, consulta odontológica, consulta e/ou procedimentos de enfermagem, consumo
de medicamentos... Veremos muitas possibilidades de ofertas no capítulo de tecnologias
da Atenção Básica), e tem a possibilidade de acessar outras redes do sistema em busca da
integralidade (exames laboratoriais, consultas com especialistas, internação hospitalar...).

3. Apresentar as conclusões em plenária.
A Atenção Básica, então, deve ser estruturada em um formato fundamentado na longitudinalidade do cuidado e na continuidade das ações, ou seja, no acompanhamento contínuo dos indivíduos ao longo do tempo. Isso facilita o estabelecimento
A comunidade é o cotidiano
de vínculos (a)efetivos entre os profissionais de saúde e os usuários e a dos indivíduos e grupos que
responsabilização dos profissionais pelos problemas de saúde da comu- partilham de condições sociais comuns e, face a elas,
nidade. Vínculo e responsabilização são ferramentas que o profissional organiza o seu ambiente de
pode utilizar para compreender cada indivíduo em sua singularidade, relações dentro de uma dinâmica própria (SOUZA, p.
complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural, tornando-se ca- 66, 2004).
paz de antecipar potenciais fatores determinantes de saúde e de doença e agir resolutivamente na produção de maior autonomia na vida das Esses conceitos serão melhor abordados na sequênpessoas.
cia deste texto.
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Esse olhar para os indivíduos e coletivos, utilizado na organização dos serviços,
deve estar em harmonia com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, procura-se garantir acesso universal aos indivíduos, sem restrições de raça, religião,
crença, orientação sexual, condição sócioeconômica, ou qualquer outra forma de discriminação; promover equidade, buscando diminuir as desigualdades sociais e de saúde;
enfatizar um conceito amplo de saúde, além do aspecto biológico; articular os serviços de
forma a oferecer atenção integral às necessidades dos usuários; estimular a participação
da sociedade na elaboração, deliberação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas, entre outros.

ATIVIDADE 3

A Sra. Genalva, 55 anos, viúva há 3 anos, moradora de Cabrobó do Judas,
cuidadora da família, é mãe de 3 filhos adultos (dois filhos que trabalham
na pesca e uma filha que ajuda nos afazeres domésticos e é portadora de
transtorno mental). Genalva nunca havia realizado exame preventivo de câncer de
colo uterino e mama. Após a inauguração da Unidade de Saúde e do cadastramento
das famílias, o Agente Comunitário de sua área, com muito custo, conseguiu convencê-la a realizar o exame. Um mês depois, voltou ao consultório do Dr. André que informou que o resultado do
exame dera NIC II, explicando do que se tratava. Neste período a filha estava muito agitada, perturbando o sono da vizinhança. D. Genalva, muito indignada passa a culpar o Agente Comunitário e a
equipe de saúde pelo transtorno, pois “se não tivesse feito o exame, agora estaria tranquila vivendo
sua vida”.
A partir desta situação, responda às seguintes questões em subgrupos:
1. Qual seria sua abordagem ante a indignação de D. Genalva neste caso? Quais seriam as
ações que você proporia para um projeto terapêutico para ela?
2. Faça um desenho representando os possíveis “caminhos” para resolver o problema de D.
Genalva.
Registre as conclusões do grupo no caderno de atividades e apresente em plenária.
No Sistema Único de Saúde (SUS), a concepção de cuidado, historicamente, encontra-se ordenado em três níveis de atenção: a Atenção Básica, Média Complexidade e Alta
Complexidade, estas últimas também chamadas de Atenção Especializada. Essa forma de
organização facilitou a programação e o planejamento das ações e serviços.
tecnoassistencial
Entretanto, a experiência do coletivo gestor do modelo tecnoassis- Modelo
implantado no município de
tencial “Saúde todo dia” trouxe o conceito de redes assistenciais, que é Aracaju no período de 2001
o conjunto de equipamentos assistenciais e/ou serviços articulados, inse- a 2007.
ridos em um determinado território e com definição de finalidade. Construindo, assim,
o entendimento de que uma rede não pressupõe maior relevância em relação a outra, ao
contrário, o cuidado só consegue ser produzido de forma integral pela articulação delas
entre si.

A Atenção Básica, como principal porta de entrada, tem papel fundamental no direcionamento do fluxo que o usuário vai seguir no sistema de saúde de modo a obter aten-
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dimento adequado às suas necessidades. Uma vez esgotada sua capacidade resolutiva,
deve se responsabilizar pelo acesso à atenção especializada, que compreende atividades
assistenciais, diagnósticas, terapêuticas e de reabilitação, assim como promoção de saúde,
educação em saúde e prevenção de doenças, cuja natureza aconselha que se realizem neste nível. Além disso, nesses casos em que se realiza a referência dos indivíduos a outros
serviços, a Atenção Básica deve conseguir integrar o cuidado fornecido em outros lugares
e/ou por terceiros, principalmente quando há mais de um tipo de problema de saúde.
Esse encaminhamento para o serviço que melhor atende à necessidade do usuário é o que
chamamos de referência. Após o serviço de referência completar o seu atendimento, o
usuário é orientado a retornar ao serviço que o encaminhou, com as informações sobre o
tratamento oferecido. É o que chamamos de contrarreferência. Tal procedimento é muito
importante para o cuidado das necessidades de saúde do usuário e para isso é necessária
uma boa articulação e boa comunicação entre os serviços do sistema de saúde.
A importância da referência e contrarreferência
A Atenção Básica é a rede de assistência mais próxima do indivíduo e de sua
comunidade e é responsável pelo cuidado longitudinal. Como não possui todas as
tecnologias para cuidar, necessita de outras redes para efetivar o cuidado integral.
Porém, as informações sobre a situação de saúde do usuário e sobre as ações executadas por cada rede dentro do projeto terapêutico para este usuário devem acompanhá-lo quando este for encaminhado.
Por exemplo, se acompanho um usuário hipertenso e necessito da avaliação de
um cardiologista que pertence à rede especializada de atenção à saúde, encaminho
para ele as informações sobre o usuário e seu acompanhamento na UBS (referência) e
aguardo um breve relato sobre as medidas e alterações no projeto terapêutico propostos pelo especialista (contrarreferência). Assim poderia integrar o cuidado das redes
no acompanhamento da Atenção Básica.
Um sistema eficiente de referência e contrarreferência é um dos desafios do SUS.

O acesso à atenção especializada se dará sempre por meio das
portas de entrada que constituem as redes interfederativas, viabilizado pelo Sistema Interfederativo de Garantia de Acesso Universal
(SIGAU).

Rever esta discussão no livro
A Reforma Sanitária e Gerencial do Sus no Estado de
Sergipe, desta coleção.

O que é isso?
Nada mais é que um sistema organizado para regulamentar as formas e condições
de acesso dos pacientes às demais redes de assistência que compõem o Sistema Único de
Saúde, a saber: ambulatórios especializados, serviços hospitalares, serviços de urgência e
emergência, serviços de atenção psicossocial e serviços de reabilitação.
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Isso significa que uma pessoa que more em qualquer cidade do Estado terá acesso às
ofertas do Sistema Único de Saúde. De acordo com um contrato de gestão assinado pelo
Governo do Estado e pelos municípios, independentemente da quantidade de habitantes,
todas as cidades de Sergipe contarão com um cardápio de ofertas a serem oferecidas à sua
população, que garanta universalidade no acesso ao sistema. Os estudos apontam que
uma Atenção Básica qualificada pode chegar a resolver 80% dos problemas de saúde. Caso
não seja possível resolver o problema em sua cidade, o cidadão terá acesso garantido a
uma rede de assistência com outras tecnologias, uma rede regionalizada
Definimos Projeto Terapêu(a tecnologia disponível será a mais próxima possível) e hierarquizada
tico como o conjunto de pos(será encaminhado para a cidade que possua em suas ofertas a tecnolosibilidades para o cuidado.
Esse pode ser individual ou
gia que responda à necessidade, de acordo com o nível de complexidade
coletivo a depender da situtecnológica da intervenção).
ação, e deve ser pactuado
De acordo com o projeto terapêutico de cada usuário, vários podem ser os “caminhos imaginários”, verdadeiras linhas de cuidado que
o usuário pode percorrer, de acordo com a necessidade de intervenção
tecnológica que garanta o seu “andar a vida”.
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com os usuários visando à
satisfação das necessidades
de saúde e a autonomia dos
sujeitos.

Imaginaram a rede de assistência sendo “tecida” pela linha de cuidado de cada usuário do Estado? Essa arte só é possível com muito diálogo e pactos entre os gestores municipais e o estadual e com a compreensão dos profissionais dos caminhos que o usuário
pode percorrer. A figura abaixo descreve uma possibilidade de configuração das linhas de
cuidado nas redes assistenciais.

Cidade 2: oferece consultas e
exames na rede especializada
de média complexidade

Capital: oferece consultas e
exames na rede especializada
de média e alta complexidade
(hospitais especializados)

Cabrobró
oferece serviços da rede de
Atenção Básica

Cidade 3: oferece consultas e
exames na rede especializada
de média complexidade, hospital regional e exames de alta
complexidade

•

Quanto maior o investimento em saúde, maior o cardápio de ofertas de uma determinada
cidade e menor a necessidade de referenciar o usuário para outra cidade;

•

Cidades pequenas e com menor capacidade de investimento necessitam articular com cidades maiores para garantir a assistência de seus cidadãos;

•

A responsabilidade pela linha de cuidado do cidadão não se resume aos limites geográficos
da cidade. Mesmo o usuário sendo encaminhado, a gestão municipal continua responsável pelo cuidado. Para uma rede justa, é necessário que os serviços de saúde de referência
tenham certo controle dos cidadãos de outra cidade, para que haja o devido repasse de
recursos.

Portanto, a Atenção Básica deve ser capaz de coordenar o cuidado e racionalizar o
uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, para atender a variedade de
problemas de saúde que os indivíduos apresentam com o tempo. Como na Atenção Básica
as necessidades de saúde geralmente se apresentam em fases iniciais de evolução, mostrando-se menos definidas e muitas vezes não podendo ser enquadradas em diagnósticos
específicos, são utilizadas, prioritariamente, tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, ou seja, tecnologias mais relacionais. Em oposição à assistência especializada,
que faz uso de tecnologias mais duras baseadas na produção de procedimentos dependentes de equipamentos.
Estes aspectos serão aprofundados no próximo capítulo.

ATIVIDADE 4

Retome a atividade 3 com seus subgrupos:
1. Revise seu desenho construído na atividade 3;
2. Avalie e compare os possíveis caminhos para acolher e montar um projeto
terapêutico para Dona Genalva. Se necessário, acione outras redes, aponte dificuldades
enfrentadas e utilize os recursos da equipe.
Apresente as discussões e conclusões em plenária.

E por que o Brasil tem procurado priorizar a Atenção Básica em suas políticas de
saúde? Isso só acontece em nosso país?
Conforme
O fortalecimento da rede de Atenção Básica tem ocorrido em vários países, além do Brasil sendo os resultados dessa tendência diretamente proporcionais à qualidade dos resultados alcançados.

Donabedian
(1980), eficiência é a relação entre os resultados
e os recursos empregados (recursos, estrutura,
capacidade instalada, cobertura).

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2005)1, os sistemas orientados
para o fortalecimento da Atenção Básica são mais eficientes e têm menores custos, além
1 Pan American Health Organization – Renewing primary health care in the Americas: a positin paper of the Pan American
Heath Organization. Washington, PAHO, 2005.

Atenção Básica
A Atenção
no Estado
Básicade Sergipe

Nessa rede, há alguns pré-requisitos para que o caminho do usuário não seja interrompido:
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de produzirem maior satisfação para a população que a utiliza. A atenção especializada
geralmente exige mais recursos que a Atenção Básica, pois é incentivado o desenvolvimento e o uso de tecnologia cara para manter viva a pessoa enferma em vez de dar ênfase
aos programas de prevenção de enfermidades ou redução do desconforto causado pelas
doenças mais comuns.
Por um lado, em que pese utilizar tecnologias de maior custo, a atenção especializada contribui para aumentar a capacidade resolutiva da prática em saúde pois é altamente eficaz para doenças individuais, principalmente as de condições incomuns e raras,
fazendo com que um sistema que vise ao cuidado integral não possa prescindir de seus
serviços. Mas, por outro lado, o investimento em atenção especializada não demonstra
alta efetividade para as enfermidades mais prevalentes. Como exemplo, É a relação entre os resulta(impactos observados) e
podemos citar um estudo realizado entre doze diferentes nações ociden- dos
os objetivos (impactos espetais industrializadas, onde se verificou que apresentaram maior probabi- rados).
lidade de melhores níveis de saúde os países com orientação mais forte
mais detalhes sobre o
para atenção primária. Esse estudo comparou os EUA, que têm um alto Para
estudo em questão, ver livro:
gasto em saúde, porém com “fraca” orientação para atenção primária e Starfield, Bárbara. Atenção
equilíbrio entre necom piores resultados em saúde, com países como a Espanha, que gasta Primária:
cessidades de saúde, serviços
comparativamente cerca de um terço em saúde, porém apresenta “forte” e tecnologias. Brasília: UNESBrasil,Ministério da Saúorientação para atenção primária e, consequentemente, melhores níveis CO,
de,2002.
de saúde (Starfield, 2002, p. 34).
Isso acontece, segundo a autora, porque uma assistência direcionada ao tratamento
da enfermidade não pode dar conta da complexidade dos problemas de saúde, pois a
prevenção e a Promoção de um excelente funcionamento perpassam os adoecimentos,
necessitam um olhar ampliado que supera as possibilidades de alcance do especialista na
enfermidade.
A atenção adequada não se finda ao tratamento da doença em si, deve levar em consideração em qual contexto ocorre e como é a vida de cada usuário.
O indivíduo deve ser valorizado integralmente, em seus vários aspectos: biológico,
psicológico, espiritual, assim como seu contexto familiar, social, econômico, e cultural.
Pela maior proximidade com a realidade do usuário, o profissional da Atenção Básica tem melhores condições de enfatizar esses aspectos, oferecendo assistência continuada
e tratamentos que melhoram a qualidade global da vida. Podemos evidenciar também que
raramente as enfermidades ocorrem de forma isolada, especialmente quando observadas
ao longo do tempo. Assim, a atenção oferecida pelo especialista a uma doença específica
é sempre mais apropriada, mas considerando os inúmeros problemas de saúde que os
indivíduos podem apresentar ao longo da vida, o cuidado deve ser integrado pelos profissionais de Atenção Básica. Isso é particularmente importante para os indivíduos com
múltiplos diagnósticos e queixas confusas que não podem ser encaixadas De acordo com Donabedian,
a eficácia é o grau de alcanem diagnósticos conhecidos.
São vários os estudos que apontam a eficiência e eficácia da Atenção
Básica. E isso com ações de menor custo, com menor incorporação tecno-

ce das metas programadas
em um determinado período
de tempo (processo, desempenho).

Um estudo realizado em 1994 correlacionou a proporção de médicos de Atenção
Básica em diferentes regiões geográficas com indicadores de saúde populacional. O resultado foi que os índices de mortalidade infantil e de baixo peso ao nascer eram muito menores onde havia assistência em Atenção Básica (Shi, 1994 apud Starfield, p. 38, 2002).
Os impactos da expansão da Atenção Básica no Brasil já foram constatados em inúmeros estudos: ampliação do acesso, as taxas de imunização, de acompanhamento pré-natal, de redução de mortalidade infantil, redução no numero de hospitalizações... Esses
indicadores melhoraram sensivelmente a partir dos anos noventa, década do início de
implantação da Estratégia Saúde da Família no país.
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lógica, alto impacto em indicadores de saúde. Às vezes são ações simples, outras vezes
com uma grande complexidade devido à necessidade de dialogar com o modo que uma
população se orienta para cuidar de sua saúde, onde só uma relação próxima com o profissional de saúde pode permitir o diálogo entre os diferentes saberes.

Taxa de mortalidade infantil
A redução da mortalidade infantil, por exemplo, pode ser expressa pela tabela abaixo:
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos

ANO

1998

2000

2002

2004

2006

BRASIL

30,4

27,4

24,9

22,6

20,7

NORDESTE

47,1

41,6

36,9

32,7

29,8

SERGIPE

44,7

40,5

36,1

33,2

30,9

Fonte:DATASUS – SIM/ SINASC; Extraído de www.datasus.gov.br

Tudo bem, até agora a gente já definiu e caracterizou a Atenção Básica, mostrou seu
papel no sistema de saúde, diferenciou-a dos demais níveis de atenção, explicou por que
ela se transformou em prioridade nas políticas de saúde do Brasil e do Mundo. Agora podemos verificar como ela realmente se organiza em nossos serviços de saúde.

Você sabia?
“A base para a reorganização dos serviços de saúde em muitos países surgiu na Grã-Bretanha, em 1920, com a divulgação de um documento tratando da organização do Sistema
de Serviços de Saúde em três níveis, a saber: centros de saúde primários, centros de saúde
secundários e hospitais-escola.” (STARFILD, 2002, p. 30).
Em 1977, a Assembleia Mundial de Saúde decidiu unanimemente que a principal meta
social dos governos participantes deveria ser “a obtenção por parte de todos os cidadãos do
mundo de um nível de saúde no ano 2000 que lhes permitirá levar vida social e economicamente produtiva.” (STARFILD, 2002, p. 30).
Os princípios dessa declaração, depois conhecida como “Saúde para Todos no Ano 2000”,
foram enunciados em uma conferência internacional realizada em Alma Ata, URSS,
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em 1978. Nela, os cuidados primários em saúde foram reconhecidos como “a chave para que essa meta
seja atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social” e como “parte integrante
tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do
desenvolvimento social e econômico global da comunidade” (OMS/OPAS, 1978).
O modelo de organização dos serviços de Atenção Básica peculiar do Sistema Único
de Saúde em nosso país é a Estratégia de Saúde da Família.
Por muito tempo as práticas da Atenção Básica estiveram organizadas em torno de
um modelo de Pronto Atendimento (PA), onde predominava a ideia de saúde como um
bem de consumo. Por um lado, os usuários pressionavam os gestores municipais por atendimento médico e remédios, incorporando as noções de direito à saúde garantidos na
Constituição. Por outro lado, os profissionais conciliaram uma clínica com baixo gasto de
energia pessoal, pouco vínculo e com inserção vertical, compatível com outros vínculos
empregatícios. Isso possibilitou, senão melhor remuneração, ao menos, uma maior independência e, consequentemente, maior poder de negociação. Os gestores, então, entenderam o PA como solução politicamente viável, que contentava os referidos atores sociais.
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“POR FAVOR!
SALTA UM

EXAME DE

SANGUE, FEZES
E URINA!”

As consequências negativas do PA foram a medicalização, altos custos, baixa autonomia dos usuários, ineficácia para as doenças crônicas, baixo aproveitamento do trabalho
em equipe - já que a atenção se concentrava no trabalho médico - e incapacidade de atuação em determinantes de saúde coletivos.
Porém, a intervenção pontual e medicalizante do profissional médico no PA é rápida, e essa qualidade ainda povoa o imaginário de alguns atores, sejam usuários, profissionais ou gestores. Um sistema de saúde não pode prescindir de uma atenção mais rápida

No início da década de 90, já existia significativa produção teórica do Movimento de
Reforma Sanitária Brasileiro, com críticas importantes ao modelo biologicista e tecnicista
hegemônico e propostas de construção de novos modelos assistenciais socialmente mais
justos, não centrados na figura do médico (DUNCAN, B; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
et al, 2006).
Surge, nessa época, uma política do Ministério da Saúde alternativa para reorientação
da Atenção Básica, buscando superar a ineficácia do modelo vigente e atender a pressões
de organismos internacionais, como o Banco Mundial. Influenciado por esses últimos, o
Programa de Saúde da Família (PSF) se organizava essencialmente em práticas preventivas
e programáticas, recebendo, por isso, diversas críticas (Franco; Merhy, 1999), como
a excessiva valorização da programação em saúde e da gestão centrada em procedimentos
(produção de planilhas).
O PSF, assim como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) criado anteriormente, em 1991, foi inicialmente implementado na Região Nordeste em áreas situadas
abaixo da linha da pobreza e incluídas no Mapa da Fome, traçado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), com elevadas taxas de mortalidade infantil e sem acesso aos
serviços de saúde (GUEDES, 2001).
O PACS, inspirado em experiências de prevenção de doenças, por meio de informações e orientações sobre cuidados de saúde e grupos de risco, foi considerado, pelo gestor
federal (Brasil/MS, 2000), como uma estratégia-ponte para o Programa de Saúde da Família
(PSF), por aglutinar elementos como: concepção ampliada de saúde, demanda por busca
ativa, enfoque centrado na unidade familiar e articulação com a comunidade.
Desde o seu início, em 1994, o Saúde da Família vem apresentando um crescimento
expressivo, especialmente nos últimos anos, cuja velocidade de expansão reflete a adesão
de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. Houve avanços tanto nas legislações
desde a Constituição, quanto na gestão das pessoas e do processo de trabalho em saúde,
valorizando o trabalho em equipe, a gestão por resultado (em oposição à gestão por procedimentos) e a adscrição de clientela (CUNHA, 2005).
Hoje conhecida como Estratégia de Saúde da Família, deve ter caráter substitutivo em
relação à rede de Atenção Básica tradicional e atuar no território, executando ações de cuidado numa determinada população (adscrição de clientela). Isso levando em consideração
diversos fatores como a facilidade de acesso que essa população tem ao local de trabalho
da equipe e a quantidade de pessoas que seja possível para uma equipe de saúde atender
(no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada 3.000 habitantes, segundo o Ministério da Saúde). Os profissionais de Saúde
Ver Portaria MS/GM nº 648,
de 28 de março de 2006.
da Família devem cumprir, em geral, jornadas de 40 horas semanais,
conhecer bem o seu local de trabalho, os recursos que essa população tem para auxiliar sua
saúde, a maneira como ela se organiza, seus hábitos e costumes. Só assim, entendendo a
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e, principalmente, de portas abertas para sofrimentos agudos. Porém, é bastante estudado
que este tipo de atenção, se não compuser uma rede de assistência com uma Atenção Básica estruturada, não produz o impacto necessário nos indicadores de saúde.
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comunidade pela qual se responsabiliza, a equipe pode trazer seus conhecimentos e ações
para melhorar a vida das pessoas e compor a rede de recursos de sua comunidade.
As Unidades de Saúde da Família (USF) devem dispor, preferencialmente, de consultório médico, consultório odontológico e consultório de enfermagem, área de recepção,
local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de
vacina e sanitários. É recomendado o parâmetro de uma USF para até 12 mil habitantes, em
grandes centros urbanos, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica (Anexo 1).
As atividades realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) compreendem: o cadastro de famílias e indivíduos e as ações voltadas a situações de saúde-doença, após diagnóstico e o estabelecimento de pactuações com a comunidade assistida, sempre buscando
uma postura pró-ativa diante aos problemas de saúde dessas populações. Essas atividades
são realizadas por equipes multiprofissionais compostas minimamente por médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, auxiliares de consultório dentário ou técnicos em saúde bucal,
auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
As Equipes de Saúde da Família devem trabalhar tendo a produção do cuidado como
seu objetivo maior. Cada profissional com o seu saber vai contribuindo para esta produção,
num trabalho articulado quando os olhares e ações vão se somando para o enfrentamento
dos problemas de saúde.
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Você sabia?
Para ampliar o olhar e a abrangência das ações da Atenção Básica o Ministério da
Saúde (MS), através da Portaria GM/N.º 154 de 24/01/2008, implanta o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF) que é composto por uma equipe multiprofissional que tem como objetivo: ampliar a abrangência e resolubilidade da Atenção
Básica; qualificar e complementar o trabalho das ESF; fortalecer o papel de coordenador do cuidado da Atenção Básica; revisar a prática do encaminhamento. Os
profissionais do NASF precisam estar o tempo inteiro em sintonia com as ESF
dando apoio matricial e pedagógico. Como isso acontece? Com a discussão de casos, realização de visitas domiciliares e consultas em conjunto com as ESF; discussão sobre o que encaminhar e quando encaminhar, traçando o projeto terapêutico
individual dos casos que for necessário; realizar também o atendimento individual,
nos casos em que a ESF referenciar.

ATIVIDADE 5

Assistam a cenas do filme “SICKO $O$ Saúde”, Estados Unidos, 2007,
Direção e Roteiro de Michael Moore, Estúdio, Europa Filmes.
Após o filme, reúnam-se em subgrupos e discutam as seguintes questões:

2. Quais são as semelhanças ou diferenças com o acesso dos usuários ao Sistema Único de
Saúde?
Apresentar e discutir em plenária.

RESUMINDO
A Atenção Básica conforma-se de uma rede de unidades de saúde, próxima do local onde
as pessoas vivem, e onde encontramos uma equipe de profissionais que utilizam os seus
conhecimentos de forma articulada para cuidar de uma determinada população residente
em um território adscrito pela unidade. É a porta de entrada preferencial do sistema de
saúde, o que não significa que seja a única ou que prescinda de outras redes de assistência,
como a hospitalar, a ambulatorial especializada, entre outras. A estratégia de implantação
da Atenção Básica no Brasil é a estratégia de saúde da família. Esta estratégia é também
a adotada no Estado de Sergipe, que possui uma estrutura de gestão que presta apoio institucional aos municípios. Muitos estudos apontam que investir em Atenção Básica pode
significar um sistema de saúde mais eficiente, eficaz, acolhedor e resolutivo.

Atenção Básica
A Atenção
no Estado
Básicade Sergipe

1. Como se caracteriza o acesso aos serviços de saúde dos diversos países apresentados no
filme?
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“Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram,
e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
desencaixotar minhas emoções verdadeiras e ser
eu...” (Fernando Pessoa)
ATIVIDADE 06

Discuta em subgrupos e apresente a síntese em plenária
1. Como você compreende o papel do Estado na estruturação e
funcionamento da Atenção Básica?
2. Retorne à situação-problema: se você fosse o Secretário de Saúde de Cabrobó, tendo em vista o papel a que a Atenção Básica se propõe, como organizaria os serviços e o sistema de saúde do município?
A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), em fevereiro de 2007, definiu o seu
plano de ação para os anos de 2007 a 2010 e estabeleceu o compromisso de promover a Reforma Sanitária do Estado, tendo como eixos estratégicos: Programa de Desenvolvimento
Institucional, Programa de Organização à Saúde de Sergipe e Programa
Consideramos
autonomia
de Organização do Sistema Estadual de Sergipe.
como a capacidade de auto-
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Dentro desse Programa de Organização da Atenção à Saúde, a Secretaria traz como meta a garantia à Saúde como direito e o fortalecimento
do Sistema Único de Saúde (SUS) como Política Pública de Estado através
de um conjunto de ações articuladas a partir dos princípios do SUS.
Essa reordenação da atenção à saúde no âmbito da Atenção Básica
objetiva contribuir para a estruturação e o fortalecimento da estratégia
Saúde da Família e para dar continuidade na mudança do modelo de atenção à saúde no Estado, propondo que a estrutura física das unidades não
seja um fator que dificulte a mudança das práticas em saúde das equipes,
mas que garanta o atendimento às necessidades de saúde dos usuários e a
satisfação dos trabalhadores. Além da construção da autonomia, protagonismo dos sujeitos, corresponsabilidade, o estabelecimento de vínculos,
gestão participativa e da garantia da indissociabilidade entre atenção e
gestão de todos os Municípios do Estado de Sergipe.
Em busca de implantar a Reforma Sanitária e a Política Estadual da
Atenção Básica foi realizado, em 2007, pela equipe da Atenção Básica Estadual, um diagnóstico nas unidades básicas de saúde em todo o território
sergipano. Observaram-se as fragilidades e potencialidades (estruturais
e processuais) e com isto disparou-se um processo de estreitamento da
interlocução, negociação e de construção de estratégias de incentivo financeiro claro e regulamentado de apoio aos municípios para avançarmos os
óbices existentes e desenvolvermos uma nova forma de fazer saúde.

conhecimento possibilitando
a tomada de decisões e controle sobre a própria vida.

É a relação construída através da interação entre usuário e trabalhador mediada
pela confiança, afetividade,
empatia e competência profissional produzida de forma
consciente e necessária ao
cuidado. Além disso, conforme o modelo de saúde, o
vínculo poderá assumir outras dimensões, por exemplo:
a adstrição de clientela cria
um vínculo formal por parte
de um serviço de saúde com
uma determinada população
referenciada em um limite
territorial. Por sua vez, com a
adscrição, as equipes da ESF
têm vínculo formal com as
pessoas cadastradas residentes no território de abrangência sob sua responsabilidade.

Entendemos gestão participativa como sendo o envolvimento regular e significativo
dos trabalhadores e usuários
nos processos de tomada de
decisão.

No entanto, apesar da elevada cobertura, o Estado apresentava indicadores de saúde
insatisfatórios, o que apontava para problemas na organização da Atenção Básica.

Você sabia?
Dados do Ministério da Saúde, sobre Sergipe, oriundos de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENA/SUS), em visita realizada no
período de 13 a 25 de agosto de 2006, demonstravam entre outras questões:

A Política Estadual da Atenção Básica

O diagnóstico mostrou que a Atenção Básica no Estado de Sergipe, em 2007, estava composta por 521 Equipes de Saúde da Família e 311 equipes de saúde bucal, o que
equivale a uma cobertura de 91,35%, tendo por base a projeção de população de 1.972.753
habitantes feita pelo IBGE para 2006.

Mortalidade Infantil alta em 26 municípios; apresentando valores superiores a
40/1000 nascidos vivos;
O número de consultas clínicas básicas, como pediatria, ginecologia, obstetrícia,
clínica médica, atendimento básico de urgência e emergência e ações básicas em
odontologia estavam aquém dos parâmetros estabelecidos pela portaria MS/GM
número 1101 de 12/06/2002;
O índice total de consultas básicas no PSF apresentava um índice de 0,91 consulta/habitante, portanto menos de uma consulta médica por habitante, abaixo do
parâmetro pactuado;
O monitoramento pelos dados do SINASC mostrava que a proporção de nascidos
vivos de mãe com quatro ou mais consultas era preocupante. Do total de municípios, somente 11 (14,66%) conseguiram valores entre 60 a 86% de consultas
ofertadas no período analisado;
Os dados do SISCOLO sinalizavam para fragilidades referentes à cobertura de
exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres na faixa etária entre 25 e 59
anos. Somente 03 municípios (4%) conseguiram cobertura de 30% de mulheres
nessa faixa etária;
Em relação à cobertura de 1ª consulta odontológica programática, 47 municípios
(62,66%) não conseguiram chegar a 7% de cobertura desse indicador no período
de janeiro-maio/2006, ressaltando que o estado pactuou meta de 16,91 e apresentou valor de 6,73% no período analisado.
Fonte:Relatório DENA/SUS, 2006. Atenção Básica, SES/SE.

Entendemos que a realização do diagnóstico da Atenção Básica foi essencial para
possibilitar o conhecimento da realidade de saúde de nosso Estado, uma vez que mais
de 80% dos municípios realizam apenas este nível de atenção, além disso, tal estratégia,
Entendemos padrão mínimo
associada à análise de indicadores, permitiu identificar as prioridades
como sendo um conjunto de
de investimento e foi essencial para a definição de um padrão mínimo
ofertas relativas a serviços,
estrutura física, insumos e
de organização da Atenção Básica.
equipamentos.
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O diagnóstico da situação da Atenção Básica no Estado apontou para a necessidade
de intervenções que pudessem auxiliar os municípios na organização de suas redes. No
entanto, não cabe ao Estado assumir papel de gestor da Atenção Básica, assumindo tarefas
e compromissos do gestor municipal (tabela 1). Entendemos que, no campo da Atenção
Básica, o Estado tem como papel complementar o município e que para isto deve atuar no
sentido de potencializar a capacidade dos gestores municipais para que assumam o papel
de gestores plenos de seus sistemas de saúde.

Tabela 1
Na tabela abaixo, apresentamos as responsabilidades de cada esfera de gestão no campo
da Atenção Básica:
RESPONSABILIDADE
FEDERAL

RESPONSABILIDADE
ESTADUAL

RESPONSABILIDADE
MUNICIPAL

Elaborar diretrizes da
política nacional de
Atenção Básica

Acompanhar a implantação e execução das
ações de Atenção Básica
em seu território

Definir e implantar o
modelo de Atenção
Básica em seu território

Cofinanciar a
Atenção Básica

Cofinanciar a
Atenção Básica

Cofinanciar a
Atenção Básica

Ordenar a formação de
recursos humanos

Coordenar a política de
Educação Permanente
dos trabalhadores
em seu território

Contratualizar o trabalho
em Atenção Básica

Propor mecanismos para
programação, controle,
regulação e avaliação da
Atenção Básica

Auxiliar na execução de
estratégias de avaliação
da Atenção Básica em
seu território

Avaliar o desempenho
das equipes de Atenção
Básica sob sua
supervisão

Manter bases de dados
nacionais

Manter base de dados
estadual

Alimentar os sistemas
de informação

Regular as relações
intermunicipais

Manter a rede de
Unidades Básicas de
Saúde em funcionamento

Fonte: BRASIL, 2006.

A Política Estadual de Atenção Básica nasce da compreensão das necessidades de
saúde rumo à produção de autonomia, matriz teórico-orientadora que serve tanto como
orientação do cuidado, quanto para estruturação do modelo de gestão estadual e interface
juntos aos municípios.
Apontamos como diretrizes desta nova política:

O atual modelo de gestão estadual da Atenção Básica conta com
uma equipe de gestores que busca prestar apoio institucional aos municípios, fugindo da lógica verticalizada, procurando problematizar
junto à gestão municipal a implantação e implementação da Política
Estadual da Atenção Básica e dos programas do Ministério da Saúde de
forma a adequá-los à realidade local.

Entendemos Apoio Institucional como o esforço de
determinada instituição para
transferência de tecnologias a
outras, de maneira a ampliar
o potencial visando a maior
autonomia possível.

A equipe de gestores estaduais da Atenção Básica divide-se por
regionais de saúde, o que possibilita ampliação do vínculo com os
gestores municipais, facilitando assim a troca e o desenvolvimento de
uma relação de confiança. Desta forma nos afastamos de uma lógica
fiscalizatória e assumimos um novo modo de realizar a supervisão
focada em objetivos e metas a serem atingidos, e no suporte aos municípios para que possam realizar, da melhor forma possível, sua tarefa.

Estamos utilizando o conceito de supervisão de acordo
com o livro Vigilância Epidemiológica no Estado de Sergipe, desta coleção, que é
definida como uma maneira
de assegurar o rendimento,
a eficiência e a competência
do pessoal através da observação, discussão, apoio e
orientação.

Com este propósito, a equipe da Atenção Básica consegue fazer o elo entre a teoria e a
prática cotidiana de cada gestor. Esta proximidade com os gestores municipais (prefeitos,
secretários e coordenadores) produz um vínculo, ou seja, uma ponEntendemos por matriciate qualificada entre estes e a Gestão Estadual (governador, secretário,
mento a construção de momentos de encontro entre
coordenadores). Este caminhar pelo sistema também produz muitos
profissionais de saúde, com
questionamentos, dúvidas, diagnósticos de necessidades antes adordiferentes inserções (gestão
estadual, municipal ou assismecidas, produzindo, assim, a reorganização e adequação das redes.
A Atenção Básica Estadual conta ainda com referências técnicas
para as ações programáticas, que têm o papel de matriciar os gestores
das regionais e dos municípios, dando esses subsídios para a qualificação do cuidado, além de participar da interlocução com Ministério
da Saúde, sociedade civil e entidades de profissionais da saúde.

tência) onde se estabelece
troca de saberes e onde ocorre a articulação dos objetivos
de cada instituição, sempre
voltado para a produção
e qualificação do cuidado
(CAMPOS, 2003).

Para tanto, a Diretoria de Atenção Básica de Sergipe organiza-se de acordo com o
seguinte organograma:

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS

Núcleo de Apoio à
Saúde da Família

Apoio Institucional

MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS

Núcleo de Ações
Programáticas

A Política Estadual da Atenção Básica

2.1 Novo modelo de gestão estadual
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O organograma em formato circular representa uma gestão democrática, baseada na
corresponsabilização de todos os trabalhadores vinculados à diretoria estadual (supervisores, referências técnicas e coordenadores de núcleos) e que dão apoio institucional aos
municípios. A diretoria possui dois núcleos: o núcleo de atenção à saúde da família e o
núcleo de ações programáticas.
Para que o apoio institucional se concretize é necessário que haja um movimento
que exclua a superposição entre os núcleos, contudo, é preciso que aconteça um somatório
entre esses para dar respostas pertinentes a cada município, conforme a necessidade.
O núcleo de atenção à saúde da família é composto por um coordenador de núcleo
e pelos coordenadores de regiões de saúde. Estes coordenadores de região, junto com a
sua equipe, estão constantemente no território e são as referências de diálogos com os municípios, monitorando ações, acolhendo necessidades e implementando políticas.
O núcleo de ações programáticas é responsável pelo apoio técnico Ver conceito de vulnerabiliaos municípios para que esses possam realizar o acompanhamento aos dade e aprofundamento soo tema no Livro Vigilância
grupos populacionais que apresentam uma maior vulnerabilidade. É bre
Epidemiológica no Estado de
composto por um coordenador e por uma equipe de técnicos de referên- Sergipe, desta coleção.
cia para as seguintes ações programáticas realizadas na Atenção Básica:
Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde da População Negra, Saúde do
Adulto (subdividido nos Programas de Hipertensão e Diabetes, Saúde do Homem, Saúde
do Idoso, Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Programa de Alimentação e Nutrição),
Referência Técnica das Ações Farmacêuticas e Referência Técnica de Informações.
A fim de garantir qualidade da assistência entendemos que é necessário investir na
rede de Atenção Básica de saúde tornando-a mais resolutiva e adequada às necessidades
dos cidadãos. Assumindo o seu papel de coordenação da execução das Para melhor compreensão reações de Atenção Básica em seu território, além de cofinanciador da saú- ver Padrão de Integralidade
no Livro A Reforma Sanitária
de, o Governo do Estado propõe um Padrão para Organização da Atenção e Gerencial do Sus no Estado
de Sergipe, desta coleção.
Básica.
Para alguns, definir um padrão consiste em ideia ultrapassada, que restringe a criatividade e não permite a expressão de diversidade. Nós, ao contrário, acreditamos que a
definição de um padrão não constitui uma amarra, mas trata-se de uma oferta aos gestores municipais e cidadãos. Acreditamos, ainda, que todo cidadão tem direito a receber
serviços de saúde com qualidade e respeito aos princípios do SUS. Assim, não é aceitável
que indivíduos residentes no mesmo Estado tenham diferente qualidade de assistência,
motivada pelo compromisso e compreensão de saúde do seu gestor ou pela riqueza de
sua cidade.
A definição de um padrão, e sua publicização torna-se uma ferramenta para gestores
e cidadãos. Para os primeiros, terá o papel de orientar a organização de sua rede de Atenção Básica, que na maioria dos casos consiste no sistema municipal de saúde, fornecendo
de forma concisa as informações necessárias para que esta possa funcionar com qualidade
e atender as necessidades dos usuários. Para os usuários, é uma declaração daquilo que
deve ser exigido como direito, fortalecendo assim o exercício do controle social.

Para que o Estado atinja esse padrão, foram estabelecidas as seguintes ações: reestruturação das unidades básicas de saúde dos municípios transformando-as em Clínicas de
Saúde da Família, através de construção e/ou reforma, programa de
Ver discussão realizada sobre
educação permanente para as Equipes de Saúde da Família, implano contrato de ação pública
no livro A Reforma Sanitária e
tação e/ou implementação de ações dos programas e protocolos, entre
Gerencial do Sus no Estado
outras, conforme o Contrato de Ação Pública firmado entre os entes
de Sergipe, desta coleção.
federados.

A Política Estadual da Atenção Básica

Para que seja garantido um Padrão de Atenção Básica é importante considerar: Padrão de Estrutura Física (ambiência), Padrão de Consultar anexo 1.
Insumos e Medicamentos (Anexo 3), Organização do Processo de Trabalho (Acolhimento,
ações programáticas, normas e rotinas da enfermagem-Anexo 2). Tema este que discutiremos no último capítulo deste livro.

Você sabia?
•

O projeto arquitetônico das Clínicas de Saúde da Família foi planejado pela Secretaria de Estado da Saúde para oferecer serviços integrais e qualificados com um padrão de ambiência que garante conforto, iluminação e bem estar aos usuários e trabalhadores do SUS.
As instalações incluem salas de espera, de imunização, de curativo,
de expurgo, de esterilização, de observação e de reunião, recepção,
farmácia, administração, almoxarifado, copa, consultórios médicos
e de enfermagem, gabinete odontológico e banheiros, inclusive para
pessoas vivendo com necessidades especiais (SERGIPE, 2008).

•

Em 2009, a Secretaria de Estado da Saúde lançou, entre outros projetos, o “Bem Mulher” que proporciona a atenção integral à saúde
da mulher, em parceria com os municípios garantindo o atendimento
das necessidades de saúde das mulheres sergipanas;

•

Em 2010, foram ofertadas 2070 vagas para capacitar trabalhadores
das Equipes de Saúde da Família, através dos processos de educação
permanente, de acordo com a coordenação estadual.
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Clínica de Saúde da Família
em São Miguel do Aleixo

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe
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Ambiência da Clínica de Saúde da Família
em São Miguel do Aleixo

Fonte: Site da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe

A partir da leitura realizada sobre o capítulo anterior, verifique sua aprendizagem com esta cruzadinha:
1. Construção de momentos de encontro entre profissionais de
saúde, com diferentes inserções (gestão estadual, municipal ou assistência) onde se estabelece troca de saberes e onde ocorre a articulação dos objetivos
de cada instituição, sempre voltado para a produção e qualificação do cuidado.
2. Núcleo composto por uma equipe de coordenadores de região que estão constantemente no território e são referências de diálogos com os municípios.

A Política Estadual da Atenção Básica

ATIVIDADE 7

3. Núcleo responsável pelo apoio técnico aos municípios para que esses possam realizar o acompanhamento aos grupos populacionais que apresentam uma maior vulnerabilidade.
4. Conjunto de ofertas relativas a serviços, estrutura física, insumos e equipamentos.
5. Ente federado que coordena a Política de Educação Permanente dos trabalhadores
em seu território.
6. Ente federado que define e implanta o Modelo de Atenção Básica em seu território.

3

1

4
2

Respostas:

6

1 - Matriciamento;
2 - Atenção à saúde da família;
3 - Ações programáticas;
4 - Padrão mínimo;

5

5 - Estado
6 - Município
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A reordenação da atenção à saúde no Estado de Sergipe no âmbito da Atenção Básica
objetiva contribuir para o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, estabelecendo
padrões de estrutura física, insumos e medicamentos para garantir o atendimento às necessidades de saúde dos usuários e a satisfação dos trabalhadores. Implementa um modelo
de gestão democrático com apoio institucional aos municípios baseado na corresponsabilização de todos atores sociais envolvidos. A coordenação estadual está organizada em dois
núcleos: atenção à saúde da família e ações programáticas.

Capítulo

3

O Cuidado na Atenção Básica

Atenção Básica no Estado de Sergipe

“De tudo ficaram três coisas: a certeza de que
estaria sempre começando, a certeza de que era
preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção
um caminho novo, fazer da queda, um passo de
dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro” (Fernando Sabino).

ATIVIDADE 8

Assista a cenas do filme “Um golpe do destino”, Estados Unidos, 1991, Direção Randa
Haines
Gostou do filme? Faz a gente pensar em várias coisas...
Personagens de filmes têm uma certa tendência a características ou muito boas (mocinhos) ou
muito ruins (vilões). O médico interpretado por William Hurt aprendeu e mudou várias de suas características quando se viu no lugar de paciente. Pensando nisto, preencha as duas tabelas abaixo:
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Características do Dr. Mackee antes da
doença

Quais seriam as consequências dessas características no trabalho na Atenção Básica?

Características do Dr. Mackee após a
doença

Quais seriam as consequências dessas características no trabalho na Atenção Básica?

Apresentar a síntese do grupo em plenária.
A produção do cuidado e da participação na afirmação da vida traz consigo um
processo de desenvolvimento de ações e serviços de saúde implicados com a construção
das respostas possíveis às dores, angústias e aflições; aos aborrecimentos, sofrimentos e
problemas (falamos de sensações e não só de constatações) que chegam aos serviços de
saúde, de forma que não apenas se produzam consultas, atendimentos e procedimentos,
mas que o processo de consultar, atender e prestar procedimentos seja capaz de produzir,
além da terapêutica, conhecimento e sensação de cuidado, assim como autonomia e desejo
de vida em cada usuário (Ceccim, 2005).
Iniciamos este capítulo com uma noção de cuidado, que acreditamos ser produtora
de vida tanto para trabalhadores quanto para usuários do Sistema Único de Saúde. Não
há noção de cuidado sem uma discussão sobre a vida e sobre processos de trabalho em
saúde. Ceccim traz uma noção de cuidado como afirmação da vida, numa perspectiva de
nos afetarmos pelas necessidades de saúde trazidas pelos usuários deste Sistema.
Assim, proponho que comecemos nossa conversa pelas diversas noções e disparadores de sentidos que produz esta citação do autor, sobre as práticas de saúde que exercemos cotidianamente, compreendendo, inicialmente, que, de acordo com esta concepção

NECESSIDADES DE SAÚDE?

COMO ASSIM?

SEMPRE OUVI fALAR QUE O
OBJETO DO TRABALHO EM
SAÚDE
É A DOENÇA.

O Cuidado na Atenção Básica

de cuidado o objeto do trabalho em saúde são as necessidades individuais e coletivas
produzidas socialmente.
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ATIVIDADE 9

1. Retorne à situação-problema deste livro e veja como os profissionais se posicionam ou pensam o cuidado na Unidade de
Saúde de Cabrobó. Anote suas observações.
2. A turma será dividida em dois grupos para a seguinte atividade.
Um grupo faz uma dramatização representando a situação que aparece a seguir, abordando o atendimento a este usuário:
um morador de Cabrobó do Judas chega à Unidade de Saúde e encontra 19 pessoas
aguardando acolhimento. Ele apresenta febre e dores no corpo há 2 dias. Isto está lhe
preocupando, pois tem faltado ao trabalho que é “o ganha pão” da família.
3. O outro grupo observa a dramatização e irá destacar:
quais são as diferenças entre as necessidades sentidas pelo usuário e as necessidades
percebidas e acolhidas pelo profissional de saúde.
4. Fazer uma discussão em plenária.
Estamos utilizando a noção
Pois é, mas quando falamos de cuidado de pessoas, não temos
de sujeito de acordo com o
como distanciar o sujeito com sua história, suas vivências suas noções
livro Educação Permanente
em Saúde no Estado de Serde saúde, de doença e de vida. Tal sujeito traz consigo um “aprendizagipe, desta coleção.
do” carregado de sentidos que desafiam, muitas vezes, qualquer ação
ou prescrição moldada pela “ciência” em nossas formações acadêmicas que, em geral,

Atenção Básica no Estado de Sergipe

fragmentam o homem e a sociedade.
Homens e mulheres acabam construindo as suas visões de mundo de acordo com
suas formações, seus processos históricos de vida. São então produtos e produtores das
concepções que acabam por se tornar hegemônicas em uma sociedade e, de acordo com
estas visões, vão construindo os seus saberes e os seus fazeres. Esses fazeres, quando se
tornam hegemônicos na sociedade, reconhecidos como legítimos, acabam sendo instituídos como “a forma correta” de agir.
Ora, quando um determinado saber ou fazer se sedimenta como “forma correta”
de agir, ele guarda em si uma dificuldade de “ceder” a um novo conhecimento que tenta
instituir um novo saber ou um novo fazer. Essa resistência acaba por dificultar progressos,
pois o que não muda, também perde a chance de progredir.
Essa conclusão, para dentro do trabalho em saúde, traz algumas consequências:
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a) É preciso respeitar as visões de mundo. A visão de mundo de um profissional
de saúde formado em uma Instituição de Ensino Superior é uma visão hegemônica. É
reconhecida como legítima pela sociedade. Porém, o cuidado dos profissionais será feito
também para pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento hegemônico e que nem
por isso deixam de ter história ou visão de mundo. Alguns profissionais tendem a não
respeitar e até ridicularizar estas visões. Isto prejudica a produção de cuidado de várias
maneiras: prejudica o vínculo, dificulta a construção de um projeto terapêutico singular
que respeite a visão do outro. Mas, principalmente, perde a oportunidade de aprender
com a síntese das explicações produzidas por histórias e visões de mundo diferentes.
b) É preciso reconhecer o próprio saber como insuficiente para explicar realidade.
Habermas, filósofo alemão moderno, nos diz que é preciso se utilizar da incerteza como
oportunidade de democratização das relações. Um saber que exclui outro é um saber utilizado mais para exercer um poder que para cuidar. É preciso considerar todo saber como
legítimo e insuficiente (Teixeira, 2005). É no diálogo entre as visões que nos aproximaremos da realidade para intervir visando ao cuidado.
c) É preciso estar aberto a mudar a própria visão de mundo. A produção de sínteses
com outras visões pode acabar por modificar a minha própria visão. O saber instituido
de uma visão cuidadora abre suas portas para o saber instituinte, produtor de mudanças,
desde que o objetivo seja cuidar. Por exemplo, é preciso estar aberto ao saber popular das
plantas medicinais, e não castrá-lo visando à resistência do instituído da alopatia.
Como consequência das questões apresentadas, as organizações de processos de trabalho e de modelos de assistência acabam por determinar o que é considerado um “problema” de saúde e o que não será. Acabam por produzir um movimento de abrir e fechar portas
de acesso ao cuidado que possuirá mais ou menos flexibilidade para garantir a inclusão.
Já falamos em capítulos anteriores que os modelos assistenciais
propostos e praticados ao longo da história da Saúde Pública e Coletiva
no Brasil não responderam às necessidades de saúde da população, por

Modelos assistenciais são
formas de combinar técnicas
e tecnologias para resolver
problemas e atender necessidades de saúde individuais
e coletivas (PAIM apud ROQUAYROL; ALMEIDA FILHO,
2003).

O modo de produção capitalista e o complexo médico industrial fortaleceram dois
fatores que muito influenciaram o modo de se produzir saúde: a visão da saúde como
mercadoria e, como consequencia, a visão de saúde com qualidade como produção de
procedimentos. Esse modelo de procedimento centrado e a visão da saúde como mercadoria criaram a ideia de que o cuidado só seria produzido com o consumo de procedimentos
mais caros. Durante a ditadura militar, reforçou-se o equipamento de saúde que mais
produzia procedimentos e mais concentrava tecnologias duras, o hospital, criando assim
um modelo hospitalocêntrico. Este modelo, centrado na cura, tornou-se caro e com pouco
impacto nos indicadores de saúde. Com o fortalecimento da Atenção Básica no mundo,
preconizou-se um modelo que não prescindiria das tecnologias duras,
Mais adiante abordaremos
mas que se centraria na relação com o usuário (usuário-centrado) e que tecnologias.
valorizaria as tecnologias leves. É o que chamamos de inversão tecnológica. Os procedimentos são recursos para a produção de cuidado e a saúde é encarada
como direito de cidadania.
Esse processo pode ser evidenciado também na formação dos
profissionais de saúde, na medida em que possibilita e enfatiza a redução do objeto de trabalho em saúde de um sujeito para um corpo e
a separação deste corpo em partes cada vez menores. Isso reflete uma
lógica de produzir ciência na qual se acredita que é necessário dividir
para entender e que se consegue compreender o todo, posteriormente,
recompondo essas partes de forma ordenada. Disso decorre a forte tendência à especialização e a consequente desvalorização do trabalho do
profissional generalista que observamos nas práticas atuais.

O Cuidado na Atenção Básica

serem modelos pautados numa visão biologicista e tecnicista das ações em saúde.

as

Lembram das concepções
de trabalho apresentadas
no Livro Educação Permanente em Saúde no Estado
de Sergipe, desta coleção?
Taylor (fundador da administração científica) estabeleceu uma teoria onde os
modos de produção dividiam
o trabalho em partes e cada
trabalhador era responsável
por uma parte da produção.
Veja como esta teoria influenciou todas as áreas do
conhecimento e com a saúde não foi diferente!

Produziu-se, assim, uma lógica de trabalho, onde os profissionais de saúde só poderiam prestar um bom atendimento se estes não
se envolvessem com as dores e os sofrimentos de seus usuários, numa
visão equivocada de “neutralidade” em que a atenção ao usuário de saúde se daria apenas
na coleta de informações sobre sinais, sintomas e exames complementares, enquadrando
o paciente aos conhecimentos já validados pela ciência.

ATIVIDADE 10

Registre em seu caderno de atividades:
1. Para você, qual o significado do trabalho em saúde?
2. Quais as tecnologias que você utiliza em seu trabalho?
3. Estas tecnologias têm propiciado um trabalho com melhores resultados para você e aos
usuários? Justifique.
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Em Santos (2006), teremos a
descrição do modelo tecnoassistencial implantado em Aracaju – SE no período de 2000
até 2006.

Podemos comparar no esquema abaixo a diferença entre a produção do cuidado num modelo assistencial hegemônico e na perspectiva da
produção da vida (usuário-centrado):
MODELO NO SAÚDE
MODELO HEGEMÔNICO
TODO DIA

Centrado
Queixa - conduta
Esquadrinhamento do
Usuário para Busca
do Diagnóstico
Não Produção
de Vínculo
Desresponsabilização
Sistêmica com o Usuário
Produção de dependência e Insegurança

48

Produtos do encontro
entre trabalhadores
e usuários
Acolher
Compreender
Corresponsabilização
Intervir com vínculo
Produzir Autonomia

Num modelo assistencial usuário centrado, os serviços de saúde passam a ser locais de encontro dos usuários com os profissionais de saúde. Nesse encontro, o usuário
apresenta suas necessidades, que considera de saúde, e busca ter acesso ao cuidado. Cabe
a esses profissionais o compromisso e a preocupação de se fazer uma escuta qualificada
dessas necessidades e a sensibilidade e o preparo para decodificar, interpretar, significar e
dar uma resposta adequada a elas.
Para Luis Cecílio (2001) as necessidades de saúde são históricas e cambiantes, vão-se
modificando com o tempo; necessidades antes não consideradas passam então a ser. Um
serviço de saúde, na busca da integralidade, deve cada vez mais apurar sua escuta e usar
de criatividade na configuração de suas ofertas.
Por exemplo, uma mulher chega à unidade de saúde com queixa de uma insuportável dor de cabeça, que não cede à utilização de nenhum analgésico. Exige atenção imediata. Essa demanda referida pode ser somente a “ponta do iceberg”. A demanda sentida,
suas necessidades, podem ser outras. Ela pode ser vítima de violência psicológica ou mesmo física em seu domicilio, pode ter perdido entes queridos por acidente vascular cerebral
(o popular “derrame”), ou pode ser portadora de enxaqueca clássica, depressão... Cabe ao
diálogo e à relação (tecnologias leves, como veremos) fazer uma aproximação desta usuária e, a partir do diagnóstico (o mais completo possível), planejar a intervenção. O projeto
terapêutico para esta usuária (singular) pode constar de visitas domiciliares, grupos de
apoio, massoterapia, exames laboratoriais ou de imagem, medicamentos... Cada pessoa
vai ter a combinação destas intervenções que a equipe achar mais apropriadas para o caso
e a depender do que for pactuado com o próprio usuário.

Um sistema pode escutar e adequar-se à evolução social e histórica das necessidades
de saúde. A Atenção Básica, devido à sua proximidade com o local onde as pessoas vivem,
devido à sua possibilidade de vínculo e responsabilização pelos problemas de saúde, torna-se a rede mais potente em fazer essa escuta e de produzir soluções na coordenação de
cuidados integrais. Essa escuta pode ser realizada através do acolhiEsta tecnologia será melhor
abordada no próximo capímento como a forma mais adequada para organizar o serviço de saútulo.
de e proporcionar uma atenção mais integral e próxima dos usuários.

O Cuidado na Atenção Básica

Um processo como este não se dá sem conflito. O usuário chega com necessidade
que, de acordo com o seu referencial, precisam ser acolhidas da forma mais rápida possível, de preferência sendo encaminhado diretamente para o médico, já que nosso modelo
médico centrado há muito é hegemônico socialmente. Um sistema ou um serviço que tenha as portas abertas para acolher esta necessidade deve ouvir e dialogar com o referencial do usuário no intuito de buscar a melhor resposta a sua necessidade, em que pese as
limitações do próprio sistema.

A complexidade do trabalho em saúde que tem como um de seus objetos as necessidades de saúde, faz com que lancemos mão de diversas tecnologias que compõem nossa
caixa de ferramentas. Dentro dela estão os saberes e recursos necessários para a realização
de um trabalho.
Quando falamos em tecnologias, em um primeiro momento pensamos no uso de
máquinas ou equipamentos, não é mesmo?
Se pensássemos assim, não estaríamos errados, porém, dentro
do contexto do trabalho em saúde, o uso de tecnologia é todo o conhecimento, o “jeito” de fazer o trabalho e as formas de interlocução com
os usuários.
Baseados em Merhy (2002), que nos descreve a teoria sobre as
tecnologias de trabalho em saúde, as tecnologias leves são aquelas da
ordem relacional ou subjetiva, talvez sejam as mais fáceis de conceituar, porém parece que na prática são as mais difíceis de executar,
justamente porque envolvem os desejos, os interesses e a alteridade.
Enfim, questões relacionadas à intencionalidade e percepção de quem
“cuida” levando ainda em consideração o uso do “saber” e “as relações de poder”.

No site do Porta Curtas Petrobras é possível assistir
gratuitamente o filme:
O Dia em que Dorival Encarou a Guarda.
Gênero: Ficção
Diretor: Jorge Furtado, José
Pedro Goulart
Elenco: João Acaiabe, Pedro
Santos, Zé Adão Barbosa
Ano: 1986
Duração: 14 min.
Acesse
o
site:
http://
w w w. p o r t a c u r t a s . c o m .
br/filme_abre_pop.
asp?cod=399&Exib=2573

As tecnologias “duras” são aquelas que envolvem as máquinas ou instrumentos e
normalmente são programadas para obtenção de determinado produto. As tecnologias
“leve-duras” partem dos saberes estruturados (as técnicas), porém, essas, ao serem aplicadas, sofrem a interferência de quem vai aplicá-las, ou seja, cada trabalhador tem seu jeito
particular de execução de determinado trabalho e usará as técnicas conforme essas características. São saberes estruturados como: protocolos clínicos, epidemiologia etc.
É claro que para exercer o cuidado em atenção primária, são muitos (infinitos!) os
saberes aos quais poderemos recorrer. Articular estes saberes para conformar projetos te-
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rapêuticos constitui um desafio para o profissional de saúde, que, com o passar do tempo
deve permanecer em formação (como neste momento!) para ampliar sua caixa de ferramentas.
Porem, tão ou mais importante que aumentar as ferramentas da caixa e articular os
saberes é se permitir relacionar com o outro, tentar perceber suas verdades, a realidade
onde está inserido, não excluir seus saberes. E montar sínteses através do diálogo para
estabelecer vínculo e uma relação cuidadora, principal papel que defendemos para o profissional de saúde.

ATIVIDADE 11

Registre em seu caderno de atividades:
1. Das tecnologias que você elencou na atividade anterior, categorize em
tecnologias leve, leve-duras e duras.
2. Você valorizou mais um tipo de tecnologia que outra? Quais?
3. Acrescente as tecnologias que você acha que melhoram a “caixa de
ferramentas” da atividade.
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Nossa formação em saúde fortalece a hierarquização das tecnologias. Valorizamos
para o cuidado em saúde, como sociedade, primeiro as tecnologias duras, depois as tecnologias leve-duras e, por fim, as tecnologias leves. Ao ponto de alguns usuários acreditarem que quem vai cuidar dele é o exame, vão aos profissionais como em busca de uma
mercadoria. Quem nunca ouviu: “eu queria fazer um RX dos pés à cabeça, pra ver se há
algo de errado comigo...”. O cuidado nesses casos parece emanar do procedimento, o que
só é verdadeiro no campo da imaginação (Franco; Merhy, 2005). O cuidado emana
da relação, do encontro do trabalhador com os usuários. O trabalhador utiliza então o seu
conhecimento para acolher a necessidade de saúde dos usuários, respeitar e considerar o
que eles acreditam, seus referenciais no projeto terapêutico e estar preparado para lidar
com o imponderável ou o inesperado.
Portanto, a categoria “trabalho em saúde” afirma-se como uma categoria essencialmente humana com o objetivo de satisfazer as necessidades individuais e coletivas.
Merhy (2002), em seu livro Agir em Saúde, apresenta que a categoria trabalho está
constituída pelo trabalho morto e trabalho vivo. Considera trabalho morto a todos aqueles
produtos-meios que nele estão envolvidos e que são resultados de um trabalho humano
anterior, isto é, não existiam antes da sua produção como resultado de um processo de
trabalho, anteriormente realizado. Trabalho vivo é o trabalho criador desempenhado pelo
profissional que usa sua subjetividade para guiar os saberes estruturados ou não, os equipamentos tecnológicos (máquinas) e a criação de novas formas de fazer o ato, que operam
no seu processo de trabalho no campo da tecnologia leve.

Além disto, o trabalho em saúde possui uma particularidade em relação a outras
formas de trabalho: a produção e o consumo acontecem de forma simultânea pelo usuário,
ou seja, à medida que vamos produzindo os atos em saúde também vamos consumindo.
Exemplo disto pode ser a realização de um procedimento na sala de enfermagem. Quando
fazemos um curativo no usuário, já estamos produzindo o curativo e o usuário consumindo a melhora da ferida. Num grupo de educação em saúde, com o objetivo de discutir o
planejamento familiar o profissional emprega seus conhecimentos na produção da atividade e ao mesmo tempo os participantes já estão refletindo sobre os métodos contraceptivos ali apresentados e ressignificando para a sua vida. Em todas as
Trataremos melhor sobre o
tema das Unidades Produunidades produtivas de um serviço de saúde este processo acontece.
tivas no Capítulo 4 deste
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Quanto mais utilizamos a tecnologia leve em nossos “fazeres” em saúde mais estamos produzindo o trabalho vivo em ato, renovando nossos conhecimentos e nossa relação
com os usuários.

livro.

Como na saúde o trabalhador não está lidando com máquinas e
sim com pessoas, com suas subjetividades, neste encontro com o usuário o trabalho vivo
em ato possibilita múltiplas trajetórias e um maior uso de tecnologias leves. O vínculo
que se estabelece entre estes atores sociais, com ambos se colocando como protagonistas
na busca da resolução para os problemas, produz fissuras na própria dinâmica institucional possibilitando processos instituintes e não apenas instituídos. O uso dos protocolos
clínicos, por exemplo, pode se dar nestas duas dimensões, pois, se o utilizo como uma
tecnologia dura, apenas como uma norma sem a interferência dos saberes adquiridos ao
longo de nossa trajetória e sem a compreensão das necessidades de saúde que o indivíduo
apresenta, estabeleço um processo instituído, algo que já está dado, sem possibilidades
de um processo criador. Se, pelo contrário, os protocolos sejam utilizados na relação com
nossos saberes e de nossos usuários acontece o trabalho vivo instituinte.
Segundo Merhy (2007), onde há trabalhadores intencionalmente produzindo há uma
polarização entre trabalho vivo e trabalho morto, independentemente do que se produz
e que essa produção poderá ter uma captura do trabalho vivo pelo morto e vice-versa, ou
seja, havendo uma expressão do trabalho vivo maior que do trabalho morto, neste caso,
haverá um exercício de protagonismo/liberdade, sendo chamado de trabalho vivo centrado, e há outros casos que se manifestam de modo contrário e sendo chamado de trabalho
morto centrado e, assim, tendo uma predominância do protagonismo /reprodução.
No espaço da equipe de saúde da família, há muito conhecimento produzido, sendo
produzido, e a produzir, com o objetivo de garantir o cuidado através de projetos terapêuticos individuais e coletivos. A clínica, a epidemiologia, a antropologia, a sociologia,
a pedagogia, a economia, são alguns dos saberes que podemos utilizar na organização do
sistema e em nosso processo de trabalho. Esses saberes conformam diferentes fazeres.
Lidar com saúde é complexo e lindo. Complexo porque a realidade em sua totalidade é incapturável. E lindo porque nada mais belo que utilizar a criatividade para estar
sempre recriando a própria forma de cuidar e gerar permanentemente um pulsar de vida.
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ATIVIDADE 12

Em subgrupos retome as atividades individuais:
1. Apresentem para os colegas do subgrupo suas conclusões individuais.
2. Elaborem um consenso sobre o significado do trabalho em saúde e os
usos das tecnologias.
3. Formulem uma dramatização, um poema, ou uma música que sintetize a compreensão do
grupo sobre a produção do cuidado em saúde.
Apresentar as conclusões em plenária.

RESUMINDO
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A produção do cuidado na Atenção Básica se dá no encontro entre trabalhador e usuário onde o trabalhador utiliza-se de tecnologias duras, leve-duras e leves.
Quanto mais utilizarmos as tecnologias leves, na relação com nossos usuários, mais
estaremos produzindo o trabalho vivo em ato, o que possibilita maior autonomia no
andar a vida. É a reestruturação tecnológica, onde a valorização de procedimentos
e equipamentos dá lugar à valorização do diálogo, com respeito a todos os referenciais dos profissionais e usuários para a produção de projetos terapêuticos individuais e coletivos, utilizando mesmo os conflitos como forma de crescimento, aprendizado e produção de sínteses. Acreditamos que este tipo de relação, este diálogo
e este respeito são essenciais não somente para uma saúde de qualidade, mas para
uma sociedade mais humana, acolhedora e JUSTA!

Capítulo

4

Tecnologias para a produção do
cuidado na Atenção Básica

Atenção Básica no Estado de Sergipe

ATIVIDADE 13

Em subgrupos, reveja a situação-problema:
1. Imagine-se como componente dessa equipe que conseguiu dois dias para planejar suas ações na Unidade de Saúde da Família. O que você acha que não deveria
faltar neste planejamento?
2. D. Ednalva é muito atuante na comunidade. Como você compreende a participação da comunidade no planejamento dos serviços de saúde? Quais são as potencialidades e fragilidades desta
participação?
Relacione estes tópicos e apresente em plenária.
No decorrer deste livro foi apresentada a concepção de que o objeto de trabalho do
profissional de saúde são as necessidades de saúde, e não a doença. E que as necessidades
de saúde são históricas e vão se modificando com o tempo e o caminhar da nossa cultura.
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Nesse movimento das necessidades de saúde, um profissional se depara com situações
diferentes, tanto pela singularidade dos corpos biológicos como pelas singularidades dos
sujeitos. Ou seja, cada doença terá consequências e significados diferentes para cada pessoa.
Como disse William Osler: “uma determinada doença é o que todos com esta alteração no
organismo têm em comum, mas a experiência sobre a doença de cada pessoa é única”.
Isso traz para o trabalhador algo que alguns têm dificuldade de lidar: o imponderável. Aprender a lidar com esta complexidade deve estar na caixa de ferramenta de todos
os profissionais de saúde, pois, percebendo a singularidade de cada caso, nosso olhar e
ações se tornam mais cuidadores. É importante perceber, por exemplo, que uma unha encravada tem um significado diferente para um escolar e um advogado.
Em seu trabalho, tendo as necessidades de saúde por objeto, o trabalhador passa então ao desafio de produzir atos de saúde, produzir cuidado. Para acolher uma necessidade
de saúde, usamos o nosso olhar e nossos conhecimentos, como a clínica e a epidemiologia.
Mas isso tem de estar associado ao diálogo, pois as necessidades de saúde são um objeto
relacional em sua essência.
Para auxiliar o nosso olhar, os conhecimentos estruturados, como os protocolos, são
um recurso indispensável, pois reúnem o saber que já é reconhecidamente eficiente na
abordagem de muitas necessidades de saúde.
Assim como os protocolos, temos ainda outras ferramentas que podemos utilizar em
nosso cotidiano de trabalho para que possamos atingir a produção do cuidado. No processo de trabalho em saúde, tais ferramentas nos auxiliam a compreender melhor os atos de
saúde e a atingir melhores resultados, com produção de autonomia. No decorrer deste capítulo ofertaremos a vocês algumas delas: planejamento, acolhimento de risco no territó-

Queremos enfatizar que são apenas ferramentas e que elas não têm a intenção de engessar a criatividade e produção de novos atos em saúde através de saberes estruturados.
Pelo contrário, queremos que estes conhecimentos sejam utilizados com muita liberdade,
sabendo que em cada realidade e com cada ator social elas produzirão novos sentidos.

4.1 O planejamento e sua importância nas ações de saúde
“Pensar para agir e agindo para pensar melhor” (Amilca Cabral)
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rio, acolhimento, trabalho em equipe, atendimento individual e coletivo, visita domiciliar,
ações programáticas, sistemas de informação, avaliação e monitoramento, controle social.

Falaremos a seguir sobre planejamento na área da saúde. Mas, o que significa mesmo planejar?
O ato de planejar, voluntário ou involuntário, consciente ou inconsciente, faz parte
do nosso cotidiano. É um exercício contínuo visualizando o que deve ser feito, por exemplo: quando acordamos, quando vamos dormir, antes das refeições, no final da cada dia
ou quando costumamos fazer planos para o futuro, não é mesmo? Pois bem, quando nos
antecipamos, em pensamento, a um fato ou situação estamos de certa forma, planejando.
Poderíamos dizer que quando realizamos este exercício de pensar sobre o futuro fazemos
a aproximação das ideias com as possibilidades de prática.
ATIVIDADE 14

Atividade em subgrupo
Realizar uma discussão sobre as questões abaixo, buscando o consenso
do grupo e apresentar em plenária.
1. Refletindo sobre suas realidades de trabalho, escolham, dentre as várias
experiências do grupo, um exemplo para ilustrar uma situação onde ocorreu um processo
de planejamento, descrevendo quais foram seus resultados.
2. Voltando à situação-problema, podemos perceber que na história aconteceu um planejamento. Na percepção do grupo, quais foram os produtos oriundos deste planejamento?
Discuta.
3. Quem deve participar do planejamento e quanto tempo deve ser dedicado para planejar?
Justifique.
Existem vários métodos ou formas de planejamento, sendo este uma ferramenta
utilizada nas mais diversas áreas. Na área da saúde, é um dispositivo de identificação
dos problemas existentes no sistema, e de definições de estratégias e ações para enfrentamento.
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Os tipos de planejamento mais utilizados na área da saúde são o
Extraido e modificado de
http://www.jaironogueira.nonormativo e o estratégico. No quadro a seguir traremos algumas diferenradar.com/jairo16.htm
ças entre um tipo e outro, contudo, é importante destacar que o próprio
Consulta em 09/04/2009
planejamento estratégico utiliza-se de algumas características do normativo. Dentre os diversos tipos de planejamento, destacaremos o estratégico e participativo
por se relacionar com objetivos de longo prazo, definindo ações para alcançá-los, atingindo o sistema como um todo e por possibilitar a inserção dos vários atores sociais nesta
construção.

Tabela 2
PLANEJAMENTO NORMATIVO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Basicamente é um
problema técnico

Basicamente é um
problema entre pessoas

Não leva em conta, de maneira significativa, os oponentes, os obstáculos e
dificuldades que condicionam a
factibilidade do planejamento

Procura conciliar o conflito e o consenso
como os fatores atuantes dos processos
sociais e que condicionam a realização
do planejamento

O ponto de partida é um modelo analítico
que explica a situação-problema, expressa
num diagnóstico

O ponto de partida é a situação inicial que
explica a situação-problema, expressa
num diagnóstico

O ponto de chegada é um modelo normativo, que expressa o desenho do deve ser

O ponto de chegada é a situação-objetivo
que expressa a realização do tempo e
da imagem-objetivo, que configura
o horizonte utópico

O sujeito que planifica está sobre e
fora da realidade planificada

O ator que planeja está inserido na realidade que planeja, coexistindo com outros
atores sociais que, de algum modo,
também planificam

O sujeito que realiza o plano tem
capacidade de controlar a
realidade planificada

Os atores que planejam não controlam por
si só a realidade planejada

O Planejamento Estratégico e Participativo é a mescla do Planejamento Estratégico Situacional – PES e o Método Altadir de Planejamento Popular – MAPP, desenvolvidos por Carlos Matus com algumas noções do Método ZOPP, que é o Planejamento de Projeto
Orientado por Objetivos.
Ver: BOLAY, F.W. 1993. Planejamento de Projeto Orientado por
Objetivos – Método ZOPP. Tradução Markus Brose. Recife: GTZ
– Deutsch Gesellschaft fur Technische Zusammernarbeit. Brose, Markus, 1993. Introdução à moderação e ao método ZOPP. Recife: GTZ.
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Você sabia?

De acordo com o Prof. Carlus Matus, ex-ministro da economia do Chile e criador
do Planejamento Estratégico Situacional, “planejar significa pensar antes de agir, pensar
sistematicamente, com método, explicar cada uma das possibilidades e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens, é propor objetivos.”
Um planejamento não se resume apenas na identificação de problemas e definição
de ações, este é apenas o aspecto normativo. É necessária a análise de viabilidade, considerar as variáveis econômicas, administrativas, políticas e técnicas, analisando os atores
em cena e considerando que todos jogam neste cenário, e que todos os atores têm projetos
que contribuem ou dificultam a execução do planejado. Quanto mais precisão houver nas
análises estratégicas, que Matus chama de momento Estratégico, mais chance teremos de
acertar, não deixando de considerar que o Plano é dinâmico e precisa ser constantemente
avaliado.
Antes de iniciar o planejamento é importante saber quem irá participar, devendo
considerar que quanto maior o número de participantes e de diferentes setores ou segmentos, mais rico será o processo de discussão numa concentração maior de saberes e
experiências. Além da ampliação do compromisso para que os objetivos aconteçam.
A participação efetiva da população, seja ela organizada, através de associações, conselhos, igrejas, envolvendo as instituições governamentais e não governamentais, dentre
outros, ou mesmo grupos e indivíduos em conjunto com os trabalhadores da saúde, certamente criarão elos e compromissos sociais, facilitando imensamente o planejamento e
execução de ações junto à comunidade, assumindo as responsabilidades coletivamente
certamente terão resultados mais exitosos.
Os momentos do planejamento estratégico e participativo são o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático-operacional.
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Momento explicativo
Noção do problema
Explicação da realidade em suas
múltiplas dimensões
Momento propício para o diálogo e a
participação popular (normalmente
quem sofre os problemas concretos)
Para realizar um Planejamento em saúde é necessário um levantamento mais profundo da situação da sua localidade, bairro e/ou município, não basta apenas saber se uma
pessoa tem ou não determinada doença ou problema de saúde. Faz-se necessário que se
busque entender em que contexto sócio-cultural e econômico ela está inserida.
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Planejamento na Atenção Básica, especificamente na Estratégia de Saúde da Família,
perpassa pela programação das ações de saúde dentro do território, devendo estar de
acordo com os objetivos e princípios do SUS. Necessita conhecimento pré- Cartografia: é a representado espaço formado por
vio dos diversos “mapas” da localidade, sejam eles geográficos, históricos, ção
dois componentes que interaeconômicos, epidemiológicos, detalhando as condições sociais, organiza- gem continuamente: a configuterritorial, isto é, o concionais e econômicas, ou seja, a cartografia, que pode trazer um diagnósti- ração
junto de dados naturais, mais
co local e situacional de saúde.
ou menos modificados pela
ação consciente do homem, e
a dinâmica social ou conjunto
de relações que definem uma
sociedade em um determinado
momento (SANTOS,2002).

A caixa de ferramentas de trabalhadores e gestores da Atenção Básica deve ser acrescida de outros saberes que ajudam na organização dos
serviços e permitem o alcance dos objetivos, adequados à realidade da
comunidade. Um deles é o reconhecimento do território, com sua dinâmica, cultura, costumes, valores, redes de assistência (que possibilitam a intersetorialidade), o processo de
produção de saúde ou de doença, do que vivem e como vivem seus moradores. Este território deve ser analisado não apenas a partir de seus limites geográficos ou de dados
quantitativos, importantes para a organização dos serviços e para um melhor cuidado aos
usuários, mas muitas vezes as relações que se estabelecem numa comunidade extrapolam
estes saberes. Ele é um território de ruídos, de produção de informação, organização coletiva, redes de solidariedade, de relações de poder, com seus atores políticos que influenciam o modo de vida ali existente.

Os indicadores de saúde de uma comunidade, as percepções de seus moradores
sobre suas doenças, os aspectos econômicos locais (do que vivem seus
moradores) e os aspectos políticos ajudam a planejar o trabalho de uma Os levantamentos epidemiológicos são fundamenequipe de saúde.
Assim, as ferramentas que podem ser utilizadas para a construção da cartografia são o sistema de informação, os diagnósticos de saúde, os levantamentos epidemiológicos, a escuta da comunidade e a

tais para todo planejamento.
Ver sobre levantamentos
epidemiológicos no livro Vigilância Epidemiológica no
Estado de Sergipe, desta
coleção.

A forma de interação do ser humano com o meio e suas interações ecossistêmicas
têm nos levado a uma sociedade pouco cuidadora, muito competitiva (apesar das condições desiguais) e muito excludente. Questões sociais, econômicas, ambientais fazem parte
da realidade complexa a ser analisada por quem escolheu defender a vida. A visão biologicista perde muito ao não considerar estes aspectos da realidade e concentrar-se na doença
e na busca da cura e não na busca da autonomia dos indivíduos.
Há diferentes formas de um profissional de saúde encarar o processo saúde-doença.
Ou tem dificuldades de lidar com as limitações de suas ações ante uma realidade tão complexa, ou prefere afastar-se ao máximo do tema em seu processo de trabalho, ou considera
este mais um desafio para a produção do cuidado, reconhecendo que os limites existem,
mas podem ser tensionados.
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observação no território, entre outras.

Momento normativo
Instância onde se desenha o plano
“Situação-objetivo” esperada

59
Resultados desejados + Recursos necessários
+Produtos de cada ação
O passo seguinte é planejar as ações necessárias para se atingir os objetivos almejados, que é garantir o acesso às ações de prevenção, promoção, atenção e reabilitação à
saúde, devendo-se destacar os grupos com maior risco de adoecimento.
A base de um planejamento deve ser coerente com as situações, recursos disponíveis, oportunidades e potencialidades dentro dos serviços ofertados pela Atenção Básica,
seja a nível local, municipal ou estadual, e ainda com as percepções dos usuários sobre a
saúde que têm e a que desejam.
Os participantes terão que elaborar propostas para intervir nos problemas identificados por meio de um plano de ação.
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Momento estrátegico
Construção da viabilidade do plano.
Análise de cenários e análise criteriosa dos demais atores
sociais ou agentes com o objetivo de desenhar as melhores
estratégias para viabilizar a máxima eficácia ao plano.
Os cenários representam distintas reflexões, limitadas
pela qualidade da informação disponível, sobre possíveis
“arranjos” econômicos, institucionais, políticos, sociais etc.,
capazes de influenciar positiva ou negativamente a execução
das ações planejadas. Permitem a antecipação das
possíveis vulnerabilidades do plano e a elaboração de
planos de contingência necessários para
minimizar os impactos negativos.
A análise dos demais agentes envolvidos no
espaço do problema-alvo do plano é imprescindível para
identificar o possível interesse e motivação de cada um
e o tipo de pressão que é (ou será) exercida
em relação às ações planejadas.

Esse é o momento de avaliar a viabilidade do plano de ação, indicando o caminho
que se deve percorrer para atingir as metas/objetivos idealizados. É o momento em que
os envolvidos no planejamento indicarão as estratégias que são possíveis de atingir o(s)
objetivo(s) pretendido(s). Assim, nesse momento, o coletivo irá traçar que caminho deve
ser seguido. Levantando o que será realizado, onde será realizado, quem realizará, para
quem será realizado e quais os recursos e métodos para realizar o trabalho.
Esse momento busca responder ou antecipar-se ao que será necessário para atender
aos objetivos do planejamento.
É importante verificar quais são os pontos de maior dificuldade, o que poderá dar
certo, o que poderá ter um resultado indesejado, o que pode ser feito para minimizar as
situações de insucesso, quais são os demais projetos que estão em disputa e o que pode ser
feito para a maior agregação possível desses.
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Momento Tático - Operacional
Momento de fazer, de decidir as coisas,
de agir sobre a realidade concreta.
Neste momento é importante debater o sistema de gestão da
organização e até que ponto ele está pronto para sustentar o
plano e executar as estratégias propostas

Outros temas vitais neste momento são a estrutura organizacional, o fluxo interno de informações, a coordenação e avaliação do
plano, o sistema de prestação de contas, as ferramentas gerenciais
existentes e necessárias e finalmente a forma, dinâmica e conteúdo
da participação democrática na condução do plano.

O momento tático-operacional é o instante que tudo que foi analisado, levantado,
definido será colocado em prática, é a fase de execução.
Muito embora perceba-se que estamos na fase final, ela não é conclusiva.
Nessa fase, também se deve considerar se o resultado do que foi
proposto foi alcançado, o que deu certo, o que deu errado, e avaliar a
nova situação, medindo e comparando com o que se tinha antes. O
planejamento, em si, é dinâmico porque rapidamente vai perdendo
sua atualidade face ao desenrolar da realidade e da nova necessidade.

Sugestão de Leitura: PLANEJAMENTO EM SAÚDE.
Saúde e Cidadania. Disponível no site: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_cidadania_volume02.pdf

Ao executar o plano, devemos construir previamente um conjunto de indicadores
que poderão aferir o progresso dos serviços ou da saúde da população. Ressaltamos que
por se tratar de um planejamento deve ser modificado quantas vezes se fizerem necessárias, adequando as condições econômicas, sociais, ou seja, a situação que se apresentar no
momento da execução das ações e após a avaliação dos resultados.
Sendo o planejamento uma das ferramentas necessárias para a realização do cuidado, deverá ser objeto de atenção de trabalhadores e gestores do SUS, sendo assim, concluímos essa parte do capítulo com alguns destaques importantes:
• O envolvimento de todos os atores no processo de planejamento aumenta as chances
de acerto, responsabiliza para a obtenção de resultados e gera o devido entendimento sobre os processos, como, por exemplo: para um prefeito, é fundamental realizar
um planejamento envolvendo os secretários de governo; para um secretário de saúde é fundamental envolver os coordenadores e se possível as equipes de saúde; para
as equipes de saúde, é primordial o envolvimento de todos, incluíndo-se a comunidade ou lideranças, os agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem,
esses últimos, frequentemente esquecidos dos processos de planejamento de ações,
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muitas vezes, sub-utilizados ou utilizados como simples “fazedores do trabalho em
saúde”;
• Buscar estratégias para o desenvolvimento de atividades coletivas ou clínicas que
respondam às necessidades das micro-áreas/áreas/povoados e de seus municípios a
partir do que foi identificado;
• Eleger espaços sociais para realização de atividades coletivas: unidade de saúde,
domicílio, escolas, creches, instituições e associações;
• Promover a participação da comunidade no desenvolvimento compartilhado da intervenção, estimulando a autonomia, o autocuidado e a corresponsabilidade;
• Organizar-se por equipe multiprofissional buscando a interdisciplinaridade;
• Definir turnos para atividades de planejamento e reuniões de equipe, buscando formas de organização da demanda e dos processos de trabalho, resolução de conflitos,
entre outros objetivos;
• O planejamento não garante o sucesso de determinado projeto ou ação, mas, certamente, se esse não ocorrer aumentarão as chances de insucesso.
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ATIVIDADE 15

Registre em seu caderno de atividades:
1. Qual a importância do planejamento na Atenção Básica?
2. Descreva as principais características do planejamento estratégico situacional e participativo.
3. Descreva os principais momentos do planejamento.
4. Em que situações você utilizaria no seu trabalho.

Os principais pontos que dão forma ao pensamento de um planejamento estratégico e
participativo para uma Equipe de Saúde da Família são:
•

Onde estamos – situação atual – diagnóstico, ou seja: situações positivas –
oportunidades; Situações negativas – ameaças; Facilidades internas – pontos
fortes; Dificuldades internas – pontos fracos; levantamento de dados sobre as
famílias, descrição do seu território, levantamento dos serviços e de suas condições de atender à necessidade da população, quantitativo de profissionais e o
que pode e deve ofertar;

•

Aonde queremos chegar – visão do futuro;

•

Elaborar o plano de ação, elencando áreas prioritárias e atribuições de cada ator
ou instituição. Na execução do planejamento, sugere-se que contenha: o que,
quem, quando, quanto, por que, onde e como ocorrerá a ação;

•

Seleção de trajetórias, identificação de possibilidades para desenvolvimento do
plano de ação, definição da necessidade de recursos e dos atores responsáveis,
execução do plano;

•

Avaliação e monitoramento do resultado, redefinição de estratégias.

O planejamento é uma ferramenta que deve ser incorporada nas ações das equipes para
definir aonde se quer chegar, para onde se quer conduzir as ações e como tomar as decisões
pertinentes que, se acredita, levarão ao ponto desejado.

4.2 Acolhimento de risco no território
Tendo conhecimento do território, entendendo os problemas e situações vivenciadas
pela população local e garantido um espaço de diálogo entre a equipe de saúde e a comunidade, poderemos melhor atender aos indivíduos e grupos, utilizando o acolhimento de
risco no território como uma ação tecnoassistencial que proporciona a reflexão e a mudança das formas de agir na assistência à saúde, fazendo com que sejam
O termo risco refere-se à
repensadas as relações clínicas, os modelos de atenção, bem como a
probabilidade de um evento
indesejado ocorrer. Do pongestão e o acesso aos serviços. No que se refere às avaliações de risco
to de vista epidemiológico,
no território e de vulnerabilidade, não podemos desconsiderar as pero termo é utilizado para definir a probabilidade de que
cepções dos indivíduos ou grupos sobre seu processo de adoecimento.
As Equipes de Saúde da Família envolvidas com o cuidado de
uma comunidade podem visualizar e verificar de forma profunda a
realidade desse local, identificando as diversas demandas, necessidades e situações que põem em risco o indivíduo ou grupo, podendo
apontar os caminhos para a melhoria da qualidade de vida daquela
comunidade e recorrendo aos programas e protocolos, a fim de organizar o cuidado a esses grupos.
No território, é necessária a intervenção de forma diferenciada,
considerando os diferentes níveis de vulnerabilidade e as condições de

indivíduos sem uma certa
doença, mas expostos a determinados fatores, adquiram
esta moléstia. Os fatores que
se associam ao aumento do
risco de se contrair uma doença são chamados fatores
de risco.
Para melhor aprofundar-se
nesse tema busque o livro
Vigilância Epidemiológica no
Estado de Sergipe, desta coleção.

Estaremos abordando sobre
programas e protocolos a
seguir.
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vida da comunidade, levando em conta que o risco no território perpassa pelos diversos
aspectos, a saber, biológicos, ambientais, sociais e culturais, em que se apresentam os indivíduos ou grupos, seja de uma parte ou de toda a população que o serviço de saúde
abranja.
“Acolhimento de Risco no Território foi um nome atribuído a um conjunto de conceitos, de saberes tecnológicos e
de tecnologias que se articulam conformando processos,
que possibilitam a identificação e intervenção das vulnerabilidades e suscetibilidade em indivíduos e coletivos que
vivem num dado território e que possibilitam a ação sobre
as causas e consequências.” (Santos, 2006, p.120)
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Exemplo de cartografia com informações, riscos no território e recursos.
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CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ÓBITO NEONATAL

ACAMADO
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ZONA DE TRÁFICO DE DROGAS

ESGOTO A CÉU ABERTO

CENTRO RELIGIOSO

GESTANTE

TUBERCULOSO

HIPERTENSO

CRIADOURO DE MOSQUITOS
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Entendemos, pois, que o acolhimento com avaliação de risco é um modelo de intervenção que acarreta decisões e reorganização dos serviços e da promoção de saúde em
rede, visto que sua prática excede os espaços de gestão local, sendo que os diversos órgãos
que ofertam serviços e políticas públicas nos mais diferenciados campos devem envolver-se e agir, cada um de acordo com sua responsabilidade e finalidade, junto à comunidade,
de sorte que realizem mudanças reais, promovendo a inclusão social, preferencialmente
no presente, bem como para as gerações futuras.
Para uma intervenção eficaz e eficiente junto aos grupos ou indivíduos considerados em risco no território, necessitamos pensar e articular os diversos níveis das ações de
políticas públicas, seja no âmbito governamental ou não governamental, objetivando uma
ação conjunta concreta que venha a mudar a realidade na qual se está agindo.
A identificação dos riscos no território, bem como dos recursos necessários para saná-los ou reduzi-los, é de fundamental importância, e uma ferramenta que auxilia nesse
sentido é a construção das cartografias. Nelas podemos registrar graficamente todas as
informações, riscos e recursos constantes no território, por exemplo: registrar a localização
dos casos de tuberculose, a localização das gestantes menores de 20 anos, a localização
dos usuários acamados, as escolas, os centros religiosos, outros serviços de saúde, a localização de problemas de infraestrutura, de desemprego, de violência, entre outros, enfim,
todas essas informações ajudarão no planejamento das equipes e poderão ser revistas a
qualquer momento.

ATIVIDADE 16

Retorne à cartografia, analise e discuta em grupo, registrando em seu
caderno de atividades as seguintes questões:
1. Identifique quais os riscos a que estão expostos os moradores
desse território.
2. Em sua avaliação, quais as ações ou programas que devem ser implantados nesse território para atender às necessidades de saúde da comunidade?
3. Considerando a cartografia apresentada, esboce um planejamento definindo quais as ações,
profissionais e recursos necessários para diminuir a vulnerabilidade dessa comunidade.
Apresentem as conclusões em plenária.

4.3 Acolhimento
Normalmente, ao se referir à humanização dos serviços de saúde, sempre se faz menção ao
acolhimento. Mas, o que é mesmo acolhimento?

Atividade em subgrupos:
Para responder a essa questão, em pequenos grupos, recorra à situação-problema na atividade 3 desse livro e ao diagrama da produção do cuidado, que se encontra a seguir. Faça a análise, quadro a quadro e veja
até onde a equipe de Cabrobó conseguiu chegar. Complete a história de cuidado da
Sra. Gedalva, a partir do juízo do grupo, explicando as etapas subsequentes até a
produção de autonomia. Após, relate oralmente ou encene para seus colegas.
Apresente as conclusões em plenária.

Diagrama representação esquemática da produção do cuidado
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ATIVIDADE 17

PRODUTOS DO ENCONTRO ENTRE
TRABALHADOR E USUÁRIO NA SAÚDE
Acolher
necessidades
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Compreender,
significar
Corresponsabilizar-se

Intervir com vínculo

Produzir autonomia
Fonte: SANTOS, 2006.

Entendemos acolhimento como sendo uma estratégia que visa à ampliação de ações
que promovam o acesso aos serviços de saúde, com ênfase no cuidado integral às necessidades de saúde dos usuários e trabalhadores, por meio da escuta qualificada, tornando
factíveis os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): UniversalidaMinistério da Saúde. ACOde, Equidade e Integralidade.
O acolhimento é também uma maneira que as equipes e serviços de saúde encontraram para operar seus processos de trabalho,
visando a essa escuta, significando as necessidades e pedidos trazidos
e estabelecendo os cuidados e encaminhamentos adequados, dando

LHIMENTO NAS PRÁTICAS
DE PRODUÇÃO DE SAÚDE. 2.ª edição
Série B. Textos Básicos de
Saúde, Brasília – DF 2006.
Disponível em: http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/APPS_PNH.pdf
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assim as devidas respostas aos usuários. É considerado uma ferramenta, um dispositivo,
um disparador, capaz de organizar a agenda, ou seja, organizar o caminhar do usuário no
serviço de saúde. É também uma tecnologia com potência para gerar vínculo, responsabilização e autonomia, substituindo o critério “fila” pela análise das necessidades de saúde
dos usuários.
O vínculo propicia autonomia, na medida em que a equipe de saúde ao conhecer os
usuários que atende, compreende e significa suas necessidades de saúde e possibilita neste encontro que o mesmo passe a conhecer-se melhor sabendo o que fazer numa situação
em que, por exemplo, a Unidade de Saúde não está em seu horário de funcionamento,
sentindo-se seguro para tomar as decisões necessárias sobre a sua vida e da coletividade.
Assim, vínculo, diferentemente de dependência, ajuda o indivíduo a produzir cuidado e
corresponsabilizar-se.
O processo de responsabilização se dá quando os atores envolvidos Linhas imaginárias e depen(gestão, trabalhadores e usuários) dispõem de mecanismos de conheci- dentes de cada usuário, contemplando as necessidades
mento da rede, bem como de acompanhamento da linha de produção singulares, por meio de um
de cuidado pactuado e comprometido com as necessidades singulares de acompanhamento responsável e ético do sistema de saúcada usuário, além do conhecimento do aparato disponível para a pro- de.
dução deste cuidado na rede de saúde do Estado. Atentando para a capacidade de gerenciar todos os recursos disponíveis, bem como para a garantia do acesso
mediante a necessidade, contemplando as equidades vigentes.
É papel do profissional de saúde acolher necessidades de saúde,
gerar vínculo e corresponsabilizar-se. É entender que num projeto terapêutico singular, o profissional e o usuário têm o seu papel na resolução
daquele problema que atrapalha o andar a vida, sua autonomia.
Para um atendimento integral, cada usuário necessita de uma abordagem individualizada, um projeto terapêutico singular. Para cada projeto, os profissionais de saúde podem utilizar os recursos dos quais dispõem em seu trabalho, sejam eles procedimentos realizados na unidade,
ou o encaminhamento a outros locais da rede.

Projeto Terapêutico Singular
é o conjunto de intervenções
proposto a partir da identificação de demandas e necessidades singulares para a
produção do cuidado. É construído com a participação efetiva do usuário. Extraído do livro
A Política de Atenção Psicossocial no Estado de Sergipe,
desta coleção.

Para tanto, na busca de dar uma atenção integral a uma necessidade de saúde, partimos de outro pressuposto: nenhum profissional possui, sozinho, todas as ferramentas
para produzir cuidado. Necessário se faz compartilhar olhares, somar saberes e fazeres. A
eficiência do trabalho em saúde é diretamente proporcional à integração dos profissionais
em um trabalho compartilhado, em equipe.
A ambiência e a forma como o acolhimento é organizado nas Unidades de Saúde devem ser propícios a um cuidado mais qualificado, ou seja,
não depende apenas de aspectos relacionais, mas de um padrão, de uma
estrutura, que esteja de acordo com a proposta de produção de afirmação
da vida.

Entendemos ambiência como
sendo a adequação do espaço
físico de todas as unidades de
saúde para proporcionar conforto e respeito aos usuários
(SANTOS, 2006).

As Equipes de Saúde da Família, pela maior proximidade com a comunidade local,
necessitam organizar seus processos de trabalho de modo a dar a acolhida necessária aos

4.4 Unidades produtivas do cuidado
Na Clínica de Saúde da Família, temos várias ofertas estruturadas, que chamamos
de Unidades Produtivas. Cada usuário poderá ser encaminhado para a unidade produtiva, que seu projeto terapêutico singular exigir, de acordo com a necessidade. Cada Unidade Produtiva concentra um conjunto de tecnologias que auxiliam na produção de cuidado
do usuário. Citamos, abaixo, algumas dessas unidades produtivas e o tipo de demanda
que pode vir a atender.
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seus usuários. Lembrando que as necessidades de saúde apresentadas são de diversas naturezas e que nem sempre a resolução do problema se dará na Unidade de Saúde, faz-se
necessário o conhecimento das redes assistenciais disponíveis aos usuários, dentro ou fora
do município. A forma como será organizado o acolhimento depende de uma construção
coletiva e de pactuação entre gestores, trabalhadores de saúde e usuários do sistema de
saúde.

Tabela 4
UNIDADE PRODUTIVA

TIPO DE TRABALHO DESENVOLVIDO

Acolhimento

Trabalha com demanda espontânea, produz a escuta do usuário e é o início de seu projeto terapêutico

Atendimento individual

Compreende e significa necessidades. Onde
cada trabalhador utiliza o saber-fazer de
seu núcleo profissional

Procedimentos

Há um conjunto de procedimentos que podem
ser ofertados a um projeto terapêutico na
unidade: curativos, vacinas, aferição de PA,
sala de observação...

Ações programáticas

Ofertas para abordagens aos riscos e a grupos
com vulnerabilidades identificadas

Acolhimento de risco no território

Trabalha com a abordagem de risco à saúde
ambiental e social da coletividade no território

Monitoramento e avaliação

Outras ofertas
Fonte: Modificado de Santos, 2006.

Avaliação de eficiência, análise e monitoramento
através de indicadores, índice de satisfação
dos usuários...
Visitas domiciliares, atividades em grupo,
referência a outras redes...
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As necessidades de saúde é que irão conformando projetos terapêuticos, em sua
relação com as ofertas que a clínica possui. Cada usuário vai percorrendo o seu caminho
singular em busca de um cuidado integral. Logicamente, quanto mais ofertas uma equipe
tiver, mais ricos serão os seus projetos terapêuticos e mais cuidado ela produzirá.

4.5 Enfatizando a importância do trabalho em equipe
ATIVIDADE 18

Releia a situação-problema e faça uma discussão em grupo sobre como as
concepções dos trabalhadores (personagens) podem influenciar no trabalho em equipe. Como gestor, o que você faria para potencializar o trabalho
em equipe? Discuta em subgrupos e apresente a síntese em plenária.
Até aqui falamos muito sobre a importância da relação entre trabalhador e usuário
e do uso da caixa de ferramentas para que este cuidado seja cada vez mais produtor de
vida tanto para trabalhadores quanto para usuários. Porém, como destacamos, nenhum
profissional reúne sozinho todas as ferramentas para exercer o cuidado de uma comunidade. O trabalho de um profissional do Saúde da Família tem uma dimensão coletiva.
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De que forma isso pode acontecer?
Como destacamos anteriormente, sobre as características da Atenção Básica e do
trabalho em saúde, a formação dos profissionais por um longo período caminhou para a
especialização, fragmentando o conhecimento. Assim, os atos em saúde também foram
perdendo a visão de totalidade e a correlação dos diversos saberes para compor um
diagnóstico. Com a complexidade da sociedade moderna, o homem e suas doenças também ficaram mais complexos e a formação profissional, em que pesem as muitas experiências inovadoras, não acompanhou a integração e a complexidade dos olhares para a
realidade. Também não podemos exigir e conceber que apenas um “super profissional”
ou uma profissão consiga dar conta das necessidades de saúde que se mostram de forma
muito singular.
Entendemos que nas ações de Saúde, ou, especificamente, nas Equipes de Saúde da
Família, podemos flexibilizar o trabalho técnico hierarquizado, para agir com interação
social entre os trabalhadores, utilizando horizontalidade e flexibilidade dos diferentes
poderes, possibilitando maior autonomia e criatividade dos agentes, uma maior integração da equipe. Este entendimento se fundamenta nos conceitos que vêm permeando
nossa discussão até aqui: a integralidade da atenção à saúde, as necessidades de saúde
como objeto do trabalho na perspectiva da afirmação da vida.
O trabalho em equipe tem como finalidade alcançar impactos sobre os diferentes
fatores que interferem no processo saúde-doença. Deste modo, a abordagem integral dos

Mas o que é necessário para que aconteça esse trabalho?
Segundo

o

pensamento

marxista, práxis é atividade
Necessita que cada um dos envolvidos tenham uma práxis no
humana prático-crítica na
sentindo que aconteça, no interior das equipes de saúde, uma divimedida em que é atividade
sensível subjetiva; ou seja,
são de responsabilidades em relação ao cuidado, ao mesmo tempo
uma atividade plenamenem que as fronteiras técnicas, disciplinares e de poder possam ser
te perceptível e consciente
para o homem.
mais flexíveis e compartilhadas. Assim como deve haver transparência, confiança, cumplicidade, ética comprometida em defesa da
vida, capacidade em lidar com conflitos e o respeito às diferenças. As equipes possibilitam coordenar, somar e aproveitar melhor as interações e potencialidades dos
indivíduos entre os processos e sistemas de trabalho, quando possuem um projeto assistencial comum, que pode ser disparado a partir do planejamento estratégico (como
apresentado anteriormente). Vislumbrando alcançar efetivamente as finalidades da
atividade que, isoladamente, não seriam alcançadas ou teriam um grau maior de dificuldade.

O processo de trabalho em saúde está baseado nas relações interpessoais, porém os conflitos igualmente se fazem presentes no dia a dia da equipe. O trabalho
em equipe não acontece como passe de mágica, uma equipe é composta por pessoas
que trazem especificidades próprias como: diferentes experiências profissionais e de
vida, crenças, gênero, tempo e vínculo de trabalho, formação, interesses próprios que
por vezes se opõem aos interesses coletivos, enfim visões de mundo diferentes. Tudo
isso influencia nas relações e no próprio processo de trabalho, estando presentes no
“modus operandi”, ou seja, no modo de fazer de cada profissional, porém, se houver a garantia dos espaços de discussão, para assim, se manejar
Reuniões de Equipe são
ferramentas de comunicaos conflitos, viabilizar-se-á, provavelmente o exercício das equipes
ção entre atores implicados
(CECÍLIO, 2004).
e a forma de democratizar
os espaços de gestão, des-

de que se utilize de tecnoloDevemos entender, portanto que o trabalho em equipe implica
gias intencionalmente aprona colaboração, na divisão de tarefas, no intercâmbio democrático
priadas para tal fim.
entre diferentes atores, práticas, saberes, interesses e necessidades
representando a possibilidade do trabalho coletivo e no compartilhamento do planejamento. Faz-se necessário redefinir no cotidiano das unidades de
saúde as responsabilidades e competências dos trabalhadores da área de saúde, sem
esquecer os pontos de interseção entre todos.

A discussão dos processos de trabalho e do trabalho em equipe, passa necessariamente pela questão do “saber” e do “fazer”. Este saber é o subsídio que fundamenta a
ação intencional de atender as necessidades de saúde. O fazer é mediado pela intera-
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indivíduos e/ou famílias é facilitada pela interação de olhares dos distintos profissionais
que fazem parte das equipes. A equipe se configura então como um coletivo organizado
para a produção, articulado pelo fim comum de produção de cuidado.
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ção de outros saberes no campo da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.
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A equipe multiprofissional, vertida em território de experimentação, deveria ser objeto de fundação do trabalho em saúde, lugar de experiência profissional e ferramenta de apropriação de saberes e práticas e de
transformações. Como lugar de experimentação, experiência, apropriação e de transformações e, sendo o território de responsabilização pela
terapêutica, a equipe deve ser cenário de proteção e não de ameaças, invenção do trabalho protegido e não reposição de rivalidades corporativas
(Ceccim, 2004).

Segundo Piaget, a multidisciplinaridade ocorre quando
“a solução de um problema
torna necessário obter informação de duas ou mais
ciências ou setores do conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no processo
sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas”.
MENEZES, Ebenezer Takuno
de; SANTOS, Thais Helena
dos.Interdisciplinaridade
(verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002,
Disponível em: http://www.
educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=327, visitado
em 20/7/2009.

Portanto, uma das formas para que isto ocorra é a realização de encontros regulares, sentar juntos para conversar, para planejar de forma
conjunta. Sugerimos encontros semanais, como espaços de construção
coletiva das ações, onde são colocadas em pauta as ideias, propostas, es- Interdisciplinaridade é a
de articulação
tratégias, planejando, negociando, avaliando pontos fortes e pontos fra- perspectiva
interativa entre as diversas
cos das ações já desenvolvidas. Os encontros auxiliam os profissionais a disciplinas no sentido de enriatravés de relações
compreender melhor os caminhos que estão sendo percorridos em busca quecê-las
dialógicas entre os métodos e
da resolutividade para as necessidades que vão se apresentando cotidia- conteúdos que as constituem
namente. Estes encontros devem ser muito menos hierárquicos. Devem (MENEZES; SANTOS, 2002).
permitir a abertura para o novo e ser espaço de alteridade. Todos têm
a contribuir: seja com experiências de vida, com conhecimentos técnicos, científicos ou
artísticos. O que importa é compreender que na lógica do cuidado usuário-centrado a
complexidade das ações exige muitos saberes e fazeres que possam integrar a produção
do cuidado.
Para que aconteçam inovações nas práticas no interior das Equipes de Saúde da Família, é necessário que, para além de novos conhecimentos estruturados, os profissionais
inscritos nessa estratégia busquem modificar a cultura, através das atitudes profissionais,
voltadas para o coletivo e indivíduos, através das relações dialógicas, bem como, um aumento no compromisso da gestão pública, garantindo práticas voltadas a viabilizar que
pessoas e cidades vivam mais saudáveis.
ATIVIDADE 19

Atividade em subgrupos:
Como uma forma divertida de ilustrar o que estamos tratando, assista ao filme “A Fuga das Galinhas” (Chicken Run, Inglaterra, 2000. Universal), de Peter Lord
e Nick Park. Animação de 84 minutos que narra a história em um galinheiro, onde as
galinhas vivem tentando fugir utilizando-se, para tanto, dos mais variados planos.
Discuta com seu subgrupo suas observações, inclusive destacando como aconteciam os processos de
planejamento, trabalho em equipe e demais percepções que sua sensibilidade lhe mostrar relacionando com o seu trabalho.
Apresente a síntese do subgrupo em plenária.

Já vimos que cada usuário terá seu projeto terapêutico singular de acordo com suas
necessidades de saúde. E que a unidade terá vários recursos ofertados para este projeto,
sendo que o trabalho em equipe será fundamental para potencializar as ações.
Abrimos este parêntese para ressaltar que uma equipe não se constitui sem diálogo. É importante que possua, na estruturação de sua agenda, um espaço para conversar,
trocar informações e avaliar o seu trabalho. A reunião da equipe, na periodicidade que o
coletivo achar mais adequado, deve servir para isto.
O espaço da reunião da equipe cumpriria então três papéis: de gestão, pedagógico e
terapêutico.
a) Papel de gestão: serve para avaliar indicadores, checar o andamento de projetos
terapêuticos, discutir ofertas que podem ser incorporadas à agenda;

Tecnologias para a produção do cuidado na Atenção Básica

Um parêntese: a importância da reunião de equipe

b) Papel pedagógico: na discussão de casos, para conhecer o papel de cada profissional na produção de cuidado. Seria muito importante também discutir textos que tratam de
outras experiências, para que todos possam rever o seus fazeres e assim aprender;
c) Papel terapêutico: é um espaço para que os profissionais exponham os seus incômodos e compartilhem tristezas e alegrias. Essa aproximação dá aos profissionais um
sentimento de pertencimento, uma das bases para o trabalho em equipe.
A abertura do espaço de reunião de equipe é fundamental para seu bom funcionamento e crescimento.
É muito usual a não participação dos profissionais médicos nas reuniões; em outros casos, a participação se restringe ao enfermeiro e aos agentes comunitários de saúde,
excluindo-se os auxiliares ou técnicos de enfermagem e demais profissionais.
A equipe de saúde bucal, em muitos casos, também não encontra seu espaço de participação.
É importante que os gestores e equipes percebam a importância da participação de
todos, a fim de garantir a legitimação dos espaços democráticos na construção da saúde
coletiva.

4.6 Visita domiciliar
ATIVIDADE 20

Em subgrupos discutam:
1. Quem realiza as visitas domiciliares em sua equipe?
2. Para que situações como estas são realizadas?Existe algum tipo
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de planejamento prévio?
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3. Para você, qual a importância da realização das visitas domiciliares para o cuidado?
Apresentem as conclusões em plenária.
A visita domiciliar constitui ferramenta importante do profissional de saúde para
a observação do paciente ou família em sua residência. Permite o registro das condições
de vida e habitação dos usuários, possibilitando tanto avaliar as dificuldades e limitações
para a promoção de uma vida saudável, como quantificar os recursos disponíveis e que
podem ser acessados para que se consiga atingir esse objetivo.
Como tecnologia do cuidado, pode ser utilizada para a elaboração de um diagnóstico
familiar, de modo a complementar informações não explicitadas no ambiente dos serviços
de saúde. Deve abordar, além de aspectos clínicos, aspectos sócio-econômicos, culturais,
relacionais entre os membros da família (inclusive detecção precoce de violência intrafamiliar), grau de autonomia para “andar a vida” e nível de instrução de cada membro,
capacidade que têm para se organizar e para dividir tarefas no enfrentamento de crises etc.
Também tem sido usada para realizar a busca ativa de casos e faltosos, essenciais
para a vigilância à saúde. É prática comum nos casos de meningite, tuberculose, hanseníase e outras doenças infecto-contagiosas, assim como nos casos de doenças crônicas cuja
importância justifica ações programáticas específicas, como a hipertensão e diabetes, ainda, nos casos de gestantes, crianças com baixo peso, entre outros.
Além de sua importância diagnóstica, a visita domiciliar pode contribuir com as
atividades assistenciais, principalmente no acompanhamento de pacientes crônicos e acamados ou com dificuldades de locomoção, que praticamente não têm outro recurso para
fazê-lo. É um dispositivo que possibilita internações domiciliares e, com isso, maior conforto e tranquilidade para o paciente e a família, menor risco de infecção hospitalar e custos reduzidos. A gravidade do caso, a capacidade e concordância da família em cuidar do
seu paciente, as condições do ambiente familiar e a disponibilidade da equipe de saúde
para realizar o acompanhamento são fatores que influenciam a decisão sobre a utilização
ou não desse recurso.
Outra forma de utilização dessa tecnologia são as práticas de educação em saúde, as
quais normalmente focalizam a transmissão unilateral de algum conhecimento, mas que
podem se constituir na construção de um novo conhecimento a partir da interação entre
o saber acadêmico e o saber popular. Podemos citar as visitas frequentemente realizadas
durante as epidemias de dengue para orientar a população sobre maneiras de evitar sua
transmissão, assim como, conscientizar sobre o papel de cada um na prevenção da doença.
Em contrapartida, os profissionais de saúde podem aprender mecanismos que as pessoas
da comunidade desenvolveram para afastar ou eliminar os mosquitos, como a utilização
de velas de andiroba, repelentes naturais à base de plantas, bem como formas ainda não
comprovadas de prevenção e tratamento, como a utilização de extrato de própolis. Podem, inclusive, sugerir posteriormente a realização de pesquisas que analisem a eficácia e
a efetividade dessas práticas.
Ainda em relação aos períodos de surto e epidemia de dengue, a detecção de focos

Contudo, não é preciso realizar várias visitas diferentes para cumprir cada objetivo listado. Na prática, ao se fazer uma visita domiciliar, o profissional de saúde pode
promover simultaneamente atividades diagnósticas, assistenciais, de educação em saúde,
de bloqueio epidemiológico, além de busca ativa de casos e faltosos, a depender do que a
necessidade exige.

4.7 Ações programáticas
Neste item discutiremos sobre ações programáticas que são a forma de organização
para o cuidado fundamentada no ideal da integração sanitária, inspirando-nos em tecnologias de base epidemiológica e dizem respeito às dimensões técnicas do trabalho em
saúde (NEMES, 2000).
Quando se ouve falar em ações programáticas, certamente são mobilizadas algumas ideias nos profissionais de saúde, independentemente da formação nuclear (médico,
enfermeiro, odontólogo, auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentre
outros). Todos, de alguma maneira, fazem a ideia ou estão habituados a trabalhar com tal
tecnologia.
Nesse sentido, gostaríamos de destacar as ações programáticas como uma oferta de
tecnologia em saúde, que faz parte do modelo assistencial adotado pelo Governo do Estado de Sergipe e têm como principal objetivo organizar a demanda de risco no território,
reduzindo o potencial de morbi-mortalidade de doenças crônico-degenerativas altamente
prevalentes, como diabetes e hipertensão arterial, e de grupos vulneráveis (crianças, mulheres em seus vários períodos de vida e idosos, entre outros).
O caráter inovador das ações programáticas em Sergipe consiste na releitura desta
tecnologia em saúde, recolocando-a como um dos constituintes da matriz produtiva que
organiza o processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família, ao lado de outras tecnologias como o acolhimento, o atendimento individual, as atividades coletivas, o acolhimento de risco no território, os procedimentos, o monitoramento e a avaliação e a gestão
da Atenção Básica.
Repensar a programação como uma etapa importante do cuidado em saúde ao invés
de atividade burocratizada que pode enrijecer o cuidado, fez-nos enxergar a necessidade
de trabalhar as linhas de produção do cuidado nos diversos níveis de atenção à saúde e
estabelecer programação não apenas para Atenção Básica, mas também para média e alta
complexidades.

Tecnologias para a produção do cuidado na Atenção Básica

de reprodução do mosquito transmissor da doença e sua eliminação nos domicílios são realizadas por meio de visitas domiciliares por técnicos de vigilância epidemiológica. É um
recurso bastante acessado quando se tem necessidade de realizar um bloqueio na cadeia
de transmissão de alguma doença infecto-contagiosa.
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CEO

Conforme Freire (2005), a ação programática compreendida como saber tecnológico
proporciona um eixo para as equipes trabalharem com o conceito de risco a partir de etapas estruturantes como:
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- Identificação do risco para captação de clientela;
- Estratificação do risco que permite abordar de forma diferenciada
cada indivíduo em seu contexto e de acordo com suas necessidades de
saúde;
- Intervenção orientada por um conjunto de ofertas programadas
segundo o risco e sua estratificação;

Traz em seu bojo a necessidade de estratificação do risco
com um olhar voltado aos grupamentos de maior vulnerabilidade.

- Monitoramento das ações como momento de revisitar as etapas anteriores e de
avaliação da intervenção das equipes.
Esta organização tecnológica, através de Ações Programáticas, utiliza a concepção
pedagógica da exposição do profissional de saúde às necessidades de saúde dos usuários
do seu território, de forma a compreender, significar, intervir e dar resolutividade, gerando níveis crescentes de autonomia para os usuários e para a equipe.
Baseados nesta matriz produtiva de Ações Programáticas, foram elaborados os programas e protocolos assistenciais nas áreas de Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde da População Negra, Ações Farmacêuticas, Saúde do Adulto (subdividido
nos Programas de Hipertensão e Diabetes, Saúde do Homem, Saúde Idoso, Doenças e
Agravos Não Transmissíveis e Programa de Alimentação e Nutrição). Os protocolos são
roteiros de procedimentos técnicos para os profissionais efetivarem o cuidado aos grupos
vulneráveis e aos de riscos e agravos de interesse dos programas, com definição de atribuições profissionais para o cuidado no âmbito das ações programáticas.

Tecnologias para a produção do cuidado na Atenção Básica

RESUMINDO
Se pensarmos que para realizar o cuidado aos indivíduos e coletivos é necessária alguma
organização, que estes são portadores de necessidades de saúde e que, para cada um deles,
é necessária a construção de projetos terapêuticos, propomos a organização em ações programáticas. De forma alguma, esta organização tem a intenção de enrijecer ou engessar
o cuidado, mas visa a garantir que determinados grupos vulneráveis ou prioritários recebam, por parte de todos os cuidadores (profissionais ou serviços), os cuidados imprescindíveis para a satisfação de suas necessidades de saúde.

4.8 Sistemas de informação na Atenção Básica

ATIVIDADE 21

Trataremos aqui de sistema
de informação focado na
Atenção Básica. Para maior
aprofundamento, há outros
sistemas de informação que
também podem ser utilizados
pela Atenção Básica. Ver livro
Vigilância Epidemiológica no
Estado de Sergipe, desta coleção.

Registre no caderno de atividades sua experiência de uso do SIAB (Sistema de
Informação da Atenção Básica): quais os formulários que você conhece e quais
já utilizou? Se você já participou de alguma avaliação utilizando o SIAB, relate sua
experiência (quais foram os profissionais que participaram, com qual frequência aconteceram as avaliações e como foram utilizadas as informações).
No capítulo anterior, quando falamos de planejamento, colocamos a necessidade de fazer um diagnóstico da situação da população adscrita para, assim, nos aproximar da realidade onde faremos a intervenção.
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MAS COMO

ISTO ACONTECE
NA Atenção Básica?

Um componente estratégico fundamental para conhecer a realidade e exercer a vigilância em saúde é o sistema de informação, que compreende um conjunto de registros
sobre situações-problemas, enfermidades e indicadores, seu processamento, análise, divulgação e o fluxo dessas informações nas equipes de saúde, na população e na cadeia
burocrático-administrativa. Possibilita o retorno das informações, inicialmente colhidas
na localidade, após um processamento mais elaborado (inter-relacionado com informações de outras fontes).
É a partir do inter-relacionamento das informações que se conhece a realidade, o que
contribui para orientar a direção das ações ou das pesquisas. O “dado” é obtido por observação, contagem ou mensuração, enquanto a “informação” é derivada do processamento
dos respectivos dados. Este pode ser feito manualmente ou, o que é cada vez mais comum,
por meios eletrônicos.
O principal sistema de informação da Atenção Básica é o SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), que foi criado em 1998, a partir da ampliação do Sistema de
Informações do Programa de Agentes Comunitários (SIPACS). O SIAB é uma ferramenta
que pode ser utilizada para a descrição da realidade sócioeconômica, considerando a área
de abrangência, sinalizando as situações de morbi-mortalidade na população, avaliando a
adequabilidade dos serviços de saúde, bem como das práticas profissionais, contribuindo,
também, no monitoramento das situações em territórios definidos. Este inclui análise territorial, que permite a desagregação dos indicadores por microáreas, possibilitando a localização dos problemas de saúde em cada microárea. Permite o cadastramento das famílias
acompanhadas, da atenção à saúde e das condições mórbidas como hipertensão arterial,
diabetes, tuberculose e hanseníase, e de acompanhamento da gestante e da criança. Além
disso, consolida a produção de serviços pela Equipe de Saúde da Família (ESF) e Equipe
de Saúde Bucal, que registram as informações sobre procedimentos individuais e coletivos, atividade educativa e visita domiciliar.

Tudo bem, mas como conseguimos quantificar, por exemplo, o
estado de saúde de uma população? Para que isso seja feito, utilizamos os indicadores de saúde.
Cada país tem autonomia para escolher os indicadores com os
quais irão avaliar sua situação de saúde, paralelo a isso, a OMS propõe
a utilização de:

Os indicadores são instrumentos de medida utilizados
para descrever e analisar
uma situação existente, avaliar o cumprimento dos objetivos e das metas, suas mudanças ao longo do tempo e
prever tendências futuras. O
indicador é produto e produtor do conhecimento epidemiológico.
Para melhor compreensão,
consultar livro Vigilância Epidemiológica no Estado de
Sergipe, desta coleção.

um conjunto de indicadores com o propósito de produzir evidência sobre a situação sanitária das nações e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades em saúde. Essa evidência deve servir de base
empírica para determinar grupos humanos com maiores necessidades
de saúde, estratificar risco epidemiológico e identificar áreas críticas.
Constitui, assim, insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades melhor ajustadas às necessidades de saúde da população (OPAS/
OMS, 2002).

Note que além de sua utilização diagnóstica, os indicadores podem ter caráter prognóstico, pois permitem presumir o que é provável de suceder no futuro e mesmo constatar as mudanças que realmente aconteceram com o passar do tempo. Como exemplo,
podemos utilizar a taxa (ou coeficiente) de mortalidade por doenças gastrointestinais de
Cabrobó do Judas para avaliar as condições de saúde e saneamento local em relação a outros municípios, bem como para acompanhar o impacto das ações implementadas pelas
Equipes de Saúde da Família, por outros setores e pelos gestores públicos no cuidado à
saúde para essa população.
Esses números, todavia, precisam ser analisados observando-se, também, as condições sociais da população e o meio ambiente no qual está inserida. Integrados aos dados
qualitativos obtidos, teremos outros dados que serão conhecidos ao longo da interação
equipe/usuários, inclusive nos espaços de planejamento e avaliação das ações da ESF, que
devem ter, sempre que possível, a participação dos usuários.

ATIVIDADE 22

1. A partir do seu relato da atividade 21 e da leitura do texto
acima, discuta com seu grupo e produza um consenso sobre a
importância do uso do SIAB na produção do cuidado.
2. Como os indicadores de saúde ajudam a compreender o processo saúde-doença e cuidado e de que maneira eles podem
ajudar a definir processos de planejamento e organização de ações?
Apresentar as conclusões em plenária.

Tecnologias para a produção do cuidado na Atenção Básica

Os registros de produção diária e os consolidados mensais não
devem ser apenas utilizados pela gestão para alimentar os bancos
de dados nacionais. É importante que sejam operacionalizados pelas
Equipes de Saúde da Família na produção do cuidado à população.
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4.9 Avaliação e monitoramento
Verifique que anteriormente utilizamos o termo “avaliar” para denominar a verificação das condições de saúde e saneamento dos moradores de Cabrobó do Judas. Poderíamos
utilizar em seu lugar o termo “monitorar”?
Pois bem, existe uma íntima ligação entre monitoramento e avaliação, mas, como saber
se o que estamos realizando é monitoramento ou avaliação? Assim, antes de avançarmos sobre essa discussão queremos saber de você: o que entende por monitoramento e avaliacão?

ATIVIDADE 23

Registre em seu caderno de atividades o que você entende por monitoramento e avaliação, registrando, ainda, qual a influência destes em seu processo de trabalho.
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Monitoramento e avaliação são dois conceitos amplamente utilizados,
muitas vezes de forma equivocada, isso porque, muito embora seus conceitos
tenham um grau de aproximação e pareçam ter o mesmo significado, são atividades distintas e buscam responder diferentes objetivos, em determinados momentos, tanto para
o planejamento, quanto às atividades de equipe, bem como, nas ações de gestão, dando
suporte à formulação de políticas, ao processo decisório e na formação dos sujeitos envolvidos.
É interessante destacar que o monitoramento não elabora juízo de valor do objeto
avaliado, constituindo-se em uma ferramenta que deve ser utilizada de forma contínua,
representando o acompanhamento rotineiro e, por isso, tem um entendimento mais próximo e um olhar mais qualitativo da realidade.
O monitoramento também é chamado de “avaliação em processo” quando incide
sobre os processos de implementação das ações, buscando nesse ínterim a correção de
trajetória.
Já a avaliação é uma atividade intrínseca da vida social, seu processo ocorre em um
contexto de disputa entre interesses que se colocam na esfera política, exigindo disciplina intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em valores. Esses valores estão no
campo da subjetividade e da objetividade, dependendo do “olhar” do avaliador e dos
parâmetros estabelecidos (critério do “BOM”, que, anteriormente, também sofreu influências desses dois campos).
Como seres epistemológicos, somos regidos pelo conhecimento científico, porém todos nós temos conceitos próprios, que acabam por influenciar em qualquer avaliação.
Os termos fundamentais da definição de avaliação são “juízo”, “valor” e “mérito”, e
a noção fundamental do processo avaliativo é a de “retroalimentação”.
Suas ações no âmbito da saúde estão mais relacionadas à verificação do impacto das

É fato que, apesar de existir hoje um alto grau de sistematização de normas e regulamentações no SUS, envolvendo indicadores de monitoramento e avaliação das ações
executadas, pouco se observa nas ações intraequipe e intramunicipal. Acreditamos, no entanto, que isso é algo essencial para melhorar a atenção prestada aos usuários e serviços.
Se olharmos a potencialidade desses temas visualizaremos que se constituem como
ferramentas para um cuidado diferenciado, pois podemos realizar o acompanhamento da
prática cotidiana, bem como a avaliação das ações realizadas e o impacto produzido, para,
assim, promovermos um “novo caminhar”.

Atenção Básica
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ações produzidas e das Políticas Públicas implantadas.

ATIVIDADE 24

Registre no caderno de atividades suas respostas e discuta em plenária,
registrando, também, a síntese do coletivo.
1. Quantos momentos você teve com sua equipe no último ano para discutir os indicadores
de saúde e o desempenho da equipe em relação a esses? Como foram esses momentos?
2. Retome com seu grupo a atividade 23 e produza um consenso sobre o significado de monitoramento e avaliação em seu cotidiano de trabalho. Quais são as dificuldades e potencialidades no uso destas tecnologias?

RESUMINDO
Vimos que para que os serviços de saúde sejam resolutivos, isto é, consigam realmente atender às necessidades de saúde da população, é necessário o conhecimento da realidade com que se vai trabalhar.
Observamos, também, como isso pode ser realizado: coleta de dados, seu processamento para gerar
informação e o inter-relacionamento das informações produzindo conhecimento. A partir disso é
que são identificadas as demandas em saúde, possibilitando traçar metas para atendê-las e elaborar
um planejamento de ações, observando as prioridades elencadas pela construção dos indicadores de
saúde dessa população. Esse conhecimento ainda pode servir para orientar pesquisas focalizadas
nessa comunidade.
Discutimos que monitoramento não elabora juízo de valor do objeto avaliado, constituindo-se
em uma ferramenta que deve ser utilizada de forma contínua, representando o acompanhamento
rotineiro, esse deve ser utilizado como instrumento de correção de trajetória.
Além disso, buscamos demonstrar como o processo avaliativo percorre um círculo onde se alternam procedimentos subjetivos e objetivos, e que na avaliação ocorre juízo de valor onde os
avaliadores comparam os achados com parâmetros pré-estabelecidos tendo como ideia central a
retroalimentação.
Destacou-se, ainda, que a avaliação envolve disputas de interesse ou poder fazendo-se necessário
criar a cultura da avaliação para que, assim, gestores e profissionais possam se apropriar mais dessa
ferramenta de gestão e do cuidado.
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4.10 Participação da comunidade na saúde: efetivando-se o controle
social
ATIVIDADE 25

Assista ao filme “A pedagogia da experiência” e responda:
1. Como você percebe a participação da comunidade na Atenção Básica?
2. Quais são as formas de participação que acontecem na comunidade em que
você trabalha?
3. Qual o seu papel em relação ao princípio da participação da comunidade na Unidade de
Saúde?
4. Que aspectos você considera ao realizar uma atividade de educação em saúde na e com a
comunidade sob sua responsabilidade?
Façam uma discussão em subgrupos e apresentem a síntese em plenária.
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Neste item vamos procurar desenvolver alguns aspectos da participação da comunidade que necessitam ser potencializados na Atenção Básica, já que a temática do Controle Social
foi muito bem discutida no livro A Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de
Sergipe, desta coleção. Lembramos, ainda, que todos os conceitos introduzidos naquele livro
servem de base para a discussão que aqui faremos.
Desde o início deste livro vimos falando sobre os usuários do Sistema Único de Saúde e
sua inserção nos diversos momentos da história de Cabrobó do Judas (cidade que nos inspirou
para tratarmos dos temas que compõem a Atenção Básica).
Se você fizer uma retrospectiva, verá que os grandes sujeitos desta história são os usuários e que sua participação para a conformação do sistema de saúde e, especificamente, da
Atenção Básica, acontece a partir deles, para eles e com eles.
A participação dos indivíduos no direcionamento das ações da unidade de saúde deve
ser valorizada, pois é instrumento para a consolidação de políticas de saúde que derivem das
necessidades de saúde da população.
A participação é um processo que compõe a vida das populações e sua expressão reflete
a própria realidade de seus diversos segmentos.

ISTO ACONTECE
NA Atenção Básica?
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MAS COMO

Na perspectiva usuário-centrada, nada mais justo e coerente que o usuário seja partícipe do processo de construção das ações que a Unidade de Saúde planeja, desenvolve e
avalia. Como vimos em Cabrobó: “há muito eles batalhavam por uma Unidade de Saúde”.
Observemos que na situação-problema a comunidade já estava mobilizada há algum
tempo para implantar uma Unidade de Saúde no território, o que significa que eles já tinham a compreensão de que a conquista de melhorias para a sua saúde requer o acesso
aos serviços de saúde.
Já vimos no livro A Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe, desta
coleção, como o SUS se constituiu e que a participação foi fundamental para a conquista da
saúde como direito e que, com a Constituição Federal de 1988, este direito foi garantido.
Vimos, ainda, que a Lei 8.142 foi promulgada em 1990 e que regulamenta a participação
da comunidade no Sistema Único de Saúde.
Assim, para que o Controle Social se consolide é necessário que seja fortalecido e
estimulado a partir do nível local e, tendo a Atenção Básica como o serviço mais próximo
da população, é ali que este exercício deve começar: numa relação muito próxima entre
usuários, trabalhadores e gestores da Unidade de Saúde.
O primeiro princípio fundamental para que a participação da comunidade na saúde
se efetive é o reconhecimento de que todos sabem. Tanto profissionais, como gestores,
como comunidade. Não importa o grau de instrução, o lugar que ocupa na sociedade ou a
cultura que as pessoas vivem, todos têm um saber e contribuições a dar. Outro princípio é
de que somos todos sujeitos políticos e como tais dotados de poder para decidirmos sobre
os destinos de nossas vidas. Estes dois princípios que apresentamos trazem para o cenário
a desmistificação de profissionais que apenas prestam um serviço à comunidade e que
ela está ali para recebê-los, como seres passivos na sociedade. Tanto profissionais, quanto
comunidade estão implicados politicamente e nenhuma de suas ações é neutra, todos têm
um motivo para tomar ou não determinadas atitudes ou decisões.
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A possibilidade de diálogo entre atores sociais e setores tão diferentes no controle
social deve partir destas consígnas. O diálogo pressupõe alteridade, ética e respeito por
aquilo que o outro pensa, diz, e como este significa as questões abordadas num determinado momento ou situação. Deve ser espaço de problematizações, de levantar dúvidas,
questionamentos, estranhamentos, para a busca de consensos possíveis.
Por isto que ao iniciarmos nossas atividades em uma Unidade de Saúde o conhecimento do território é muito importante, pois é nele que vamos identificar:
• Quais são as lideranças.
• O que faz estes indivíduos possuírem este status na comunidade.
• Como as pessoas se organizam para a vida diária.
• Como se organizam (ou não) para reivindicar seus direitos.
• Se não há organização, por que será?
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Pois é, às vezes as formas de participação da comunidade não são tão estruturadas,
nem tão formais quanto preconizadas pelas leis que regem o SUS, mas há na comunidade
movimento, vida, ruídos e atores políticos que interferem nos processos sociais cotidianamente.
Esta forma de participação muitas vezes acontece através de espaços informais, como
exemplo: o grupo de vizinhas que se reúnem para fazer o bordado e “bater um papo” de
vez em quando na casa de uma das moradoras. Neste momento se produzem reflexões
sobre o casamento, os filhos, a vizinha que foi embora por que o marido traiu, a filha de D.
Maria com 14 anos que está grávida, o filho da D. Josefa que está usando drogas e já não
sabe mais o que fazer, enfim uma série de fatos do dia a dia que permitem conhecer um
pouco mais do processo saúde-doença desta população e o significado que elas dão.
Outro exemplo pode ser um grupo de homens que se reúne no bar do Seu João
para jogar dominó todas a sextas-feiras à tarde. Com certeza neste espaço há formação de
opiniões sobre os diversos assuntos que envolvem a vida da comunidade e da sociedade.
Seja no comentário sobre o noticiário de violência sobre o bairro que saiu no jornal do dia,
quanto na descoberta de que o vizinho próximo está com diagnóstico de câncer de próstata e já nem aparece no bar para a diversão semanal.
O que queremos trazer com estes exemplos é que a participação se dá no cotidiano da
vida da comunidade e não necessariamente numa sala de reuniões onde vamos formalizar
o planejamento participativo da Unidade de Saúde. Aliás, como já vimos anteriormente,
para a realização do planejamento estratégico e participativo precisamos compreender
esta dinâmica social que ocorre no território e dialogar com os atores sociais implicados no
processo. Ora, tais atores são portadores de necessidades de saúde, de desejos de singula-

O que isto tem a ver com os
atendimentos que vou realizar
na Unidade de Saúde? Todas
estas questões posso conhecer no

atendimento individual ou através
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ridades que determinam a forma de encarar a saúde e a doença e como buscam a solução
para seus problemas.

dos Agentes Comunitários que
residem na comunidade

Com certeza conhecer é possível, mas compreender, significar e traçar caminhos
para uma efetiva participação na melhoria da qualidade de vida da população, não.
Portanto, estamos propondo aqui o desafio de sairmos de nossos lugares cômodos, e
muitas vezes sem resolutividade, para um espaço de descobertas que possibilitam somar
nossos saberes acadêmicos, eruditos, com os saberes populares. Os programas e protocolos que se configuram como guias da ação dos profissionais de saúde não terão eficiência
e eficácia se os cidadãos, aos quais direcionamos nossa ação não os compreendem e não
os significam.
Quando o profissional pensa a participação como fenômeno do usuário da sua prática e se exclui dessa realidade, contribui para a reprodução social (Souza, 2004), ou
seja, não contribui para a transformação da sociedade e de sua própria condição como trabalhador. Portanto, participar é necessário ao homem para o enfrentamento dos desafios
sociais.
A mobilização comunitária é um dos passos para o exercício da
cidadania e ela pode iniciar a partir destes espaços informais na comunidade, quando pequenas ações em pequenos grupos surtem conquistas micropolíticas na sociedade.
A sala de espera da Unidade de Saúde pode ser um ótimo espaço
para conhecer estes usuários e propiciar momentos de discussão sobre
a vida na comunidade, com seus determinantes históricos, sociais e
culturais, abrindo potentes diálogos com aqueles que utilizam o serviço.

O termo aqui utilizado é “emprestado” da Esquizoanálise
que tem seus principais autores Deleuze e Guatarri e
nesse caso significa os modos como no dia a dia, os trabalhadores de saúde e usuários produzem-se no/com o
coletivo (Merhy, 1997).
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A ocupação dos espaços da Unidade não apenas como porta de entrada para enfermidades, mas sim, como produção de vida, com atividades de Educação em Saúde,
Saúde Mental, espaço lúdico, holístico, onde usuários e trabalhadores podem criar modos
de constante reinvenção da vida, propicia encontro entre usuários que fortalece a coletividade e produz um sentimento de pertença. O uso de espaços da comunidade (igrejas,
casas de santo, clubes, associações de moradores, entidades assistenciais) para atividades
coletivas da equipe de saúde possibilita maior vínculo e fortalece as ações comunitárias,
aproximando os profissionais de saúde das lideranças espirituais, comunitárias e políticas
do território potencializando a comunicação com a comunidade.
A socialização das informações é mais um dos aspectos importantes para a concretização da participação em saúde. Estas são instrumentos de poder para a tomada de decisões, e não devem ser utilizadas apenas como ferramentas técnicas, como se fossem propriedade privativa dos profissionais, para intervenção na realidade que nada ajudam no
processo de autoconhecimento destes atores sociais.
O conhecimento dos indicadores de saúde é necessário para compreender os riscos
e as vulnerabilidades aos quais estão sujeitos os indivíduos e coletivos, mas estes indicadores devem ser significados e apropriados pelo seu maior interessado: a população. Talvez os usuários não compreendam como os indicadores são calculados, mas como estão
inseridos na comunidade sabem e sentem as vicissitudes locais e passam a significar as
informações epidemiológicas de várias formas (simbólicas, religiosas, políticas, econômicas, sociais etc.) identificando as possíveis causas para que o problema esteja ocorrendo,
trazendo para a equipe de saúde contribuições que propiciem o planejamento de ações
mais efetivas e eficazes. As formas de participação descritas até aqui potencializam o Controle Social e seus instrumentos que podem ser constituídos por Conselhos Locais de Saúde, organizados de forma paritária, com eleição dos seus membros democraticamente e
que por um tempo definido terão atribuições também definidas e pactuadas pelos atores
sociais da localidade.
Inclusive, devem estar em consonância com as leis federais de constituição de conselhos de saúde. Há ainda outras experiências de Conselhos organizados pelas equipes de
saúde que se caracterizam por encontros (reuniões) regulares com membros da comunidade
onde se definem as ações prioritárias para contribuir com a melhoria da atenção prestada à
saúde da comunidade, que muitas vezes extrapolam as ações estritas da Unidade de Saúde.
São experiências que se construíram na relação cotidiana das Unidades Básicas de Saúde,
no embate, no confronto de ideias, mas na busca de uma sociedade mais justa e equânime.
A participação como princípio de constituição das políticas públicas só se
concretiza quando vozes diversas se apresentam ao diálogo, como sujeitos na construção de sentidos e mundos. Pensar a participação significa
pensar essa implicação política, que inclui os espaços já institucionalizados, mas não se esgota neles (Guizardi; Pinheiro; Machado
in Pinheiro; Mattos, 2005, p. 235).

Pretendemos aqui trazer alguns pontos relevantes para a prática da Educação em
Saúde na Atenção Básica. As teorias e conceitos que fundamentam a educação em saúde
estão descritos e discutidos no livro Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe, desta coleção, o qual deve ser tomado como base.
Como vocês já viram, a educação e a saúde possuem várias concepções que foram
se constituindo historicamente. Estas concepções foram estabelecendo determinadas formas de realizar as atividades educativas nos serviços de saúde. Atualmente, percebemos
uma mescla destas concepções e práticas permeando o processo de trabalho dos profissionais de saúde na sua relação com os usuários. A fim de alcançarmos a participação,
construirmos vínculos, produzirmos autonomia, é imperioso que sejamos educadores em
saúde, não na perspectiva de transmissão de saberes, mas sim de interagir com a realidade
do outro e construir novos saberes. Como educadores em saúde, os profissionais necessitam compreender a complexidade da realidade social e estar implicados com um método
de fazer educação em saúde que propicie a participação, a reflexão crítica e a autonomia,
na perspectiva da defesa da vida. Esta concepção define, e muito, como podemos organizar e executar as atividades educativas na Unidade de Saúde.

Para realizar as atividades de educação em saúde é necessário:
• Antes de tudo conhecer a realidade na qual estamos trabalhando: como vivem as
pessoas do território, quais são as crenças e costumes, quais são as estratégias ou
práticas para lidar com a saúde e a doença, enfim, questões sociais, econômicas, políticas, culturais;
• Organizar atividades que estejam de acordo com as necessidades do território compreendendo seus riscos e vulnerabilidades, o perfil epidemiológico, como, por exemplo: problemas com alto número de gestantes adolescentes, drogadição, lixo etc.
• Ter domínio sobre a temática que será discutida, mas ao mesmo tempo estar aberto
para outros saberes que provavelmente irão aparecer durante o encontro. Pesquise,
procure pessoas que conhecem o tema para conversar e se você ainda assim não se
sentir seguro, num primeiro momento, convide outro profissional que tenha maior
domínio sobre o tema para realizar a atividade conjuntamente;
• Fazer o planejamento da ação;

Ver detalhamento no livro
Educação Permanente em
Saúde no Estado de Sergipe,
desta coleção.

• Utilizar dinâmicas afetivo-participativas ajuda o grupo a iniciar
um vínculo entre os participantes e destes com o coordenador da atividade;

• Registrar: esta é uma forma de avaliar a atividade e compreender a evolução do grupo ao longo do tempo;
• Avaliar: analisar fragilidades e potencialidades – metodologia utilizada, alcance dos
objetivos, aspectos a serem melhor trabalhados no próximo encontro;

Atenção Básica
A Atenção
no Estado
Básicade Sergipe
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• De preferência, realizar a atividade em dupla contemplando interdisciplinaridade.
Isto ajuda na realização do registro e possibilita diferentes leituras sobre a atividade;
• Dominar o método educativo.

NÃO ESQUEÇA:

VOCÊ TAMBÉM TEM
UMA HISTÓRIA E NESTE
MOMENTO
É IMPORTANTE QUE
VOCÊ TAMBÉM FALE
SOBRE ELA!
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Método educativo:
• O primeiro passo é partir sempre da realidade dos participantes, através da escuta:
ouvir cada um a partir de sua história de vida onde aparecerão seus desejos, anseios,
crenças e como cada um vivencia o problema a ser discutido.
• O próximo passo é a problematização: diferentes concepções de mundo irão aparecer, então é momento de estabelecer o diálogo propriamente dito, argumentando,
estranhando e refletindo com o outro. Não para convencê-lo das suas convicções,
mas para gerar reflexão em você e no outro. Sempre perguntar “por que”, “como assim” é a melhor forma de produzir reflexões. A problematização permite o aprofundamento do tema que está sendo discutido, reconhecendo aspectos culturais, sociais,
pessoais, econômicos e históricos.
• O passo seguinte é voltar ao problema inicial com outros olhos e ressignificá-lo: o
problema, que parecia simples, já não é tão simples assim. “Transformou-se” numa
realidade complexa e cheia de contradições e significados (BRASIL, 2001). Esta é
uma etapa de possíveis consensos entre os participantes e o coordenador e às vezes
demora um pouco para acontecer. Nem sempre no primeiro encontro conseguimos
chegar lá.

OUVIR
SIGNIFICADOS

ESTRANHAR

PERGUNTAR		

REFLETIR
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Enfim, as atividades de educação em saúde devem se constituir em espaços dialógicos, na construção de saberes conjuntos entre profissionais e população.

PRODUZIR NOVOS

4.12 Uma síntese provisória
Realmente, produzir cuidado é complexo e lindo. Um sistema de saúde cuidador
busca compreender essa complexidade e tenta trazer inclusão numa rede de cuidados a
todos da população, principalmente àqueles que são excluídos econômica e socialmente
de ter suas necessidades de vida (e não só de saúde) acolhidas e ter o direito constitucional
de uma vida digna garantido.
O modelo includente que o Sistema Único de Saúde brasileiro preconiza é uma
evolução na história recente do país. E a Reforma Sanitária e Gerencial do Estado de Sergipe dá sua contribuição nessa conquista. Há muito ainda por fazer, o caminhar por uma
saúde de qualidade não para.
A saúde se constrói com três atores: gestores, profissionais e usuários. Todos eles
têm o seu papel na construção dessa evolução histórica. O modelo de atenção que defendemos nessa publicação é um modelo cuidador: visa a cuidar de seus trabalhadores (da
gestão e assistência) e, centralmente, de seus usuários, reconhecendo que assim é que o
modelo será construído (e, por que não dizer?, cuidado), numa relação dialética.
Esperamos conseguir apoiar o trabalho dos profissionais que defendem a vida, no
seu desafio de cuidar. Os saberes aqui ofertados só fazem sentido se apoiarem práticas cuidadoras, adaptadas a cada realidade e seus desafios, que são os mais variados. Reconhecemos que, por vezes, nesta adaptação, condições objetivas dificultarão a melhor execução
do trabalho. Concordamos com Campos (2006) que afirma que entre as condições ideais e
o imobilismo existe uma infinidade de atitudes para o cuidado, sem perder de foco a busca
pela melhora destas condições.
Essa busca tem muitos aliados. A legislação progressista do SUS e da reforma de
Sergipe, a informação disponível que mostra a eficiência e eficácia da atenção primária, os
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espaços de gestão democrática, o controle social, todo o conhecimento esperando para ser
experimentado ou produzido.
A imagem-objetivo é o usuário sendo cuidado por uma equipe que tem condições
de exercer o seu papel. Um usuário ativo, que participa e constrói o sistema. Um profissional valorizado, atuando em equipe, num processo de educação permanente e em um
ambiente saudável de trabalho, consciente do seu papel e importância. Uma gestão ativa e
apoiadora, articulando e executando políticas públicas que elevem as condições de saúde
da população.
É possível construir um modelo que cuide das pessoas e dos profissionais. É cuidando de todos que vamos construir o SUS em nosso Estado.

BOM TRABALHO!
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Anexo 1
Padrão de Ambiência das Clínicas de Saúde da Família
O VALOR DA AMBIÊNCIA E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE:
A Experiência de Sergipe estruturando Clínicas de Saúde da Família
Roberto Maia Fonseca de Jesus - Arquiteto colaborador
Carlos Adriano de Oliveira Almeida - Enfermeiro Especialista em Saúde Coletiva
Fabrícia Bezerra Cavalcante - Arquiteta colaboradora
Cristiane Carvalho dos Santos - Odontóloga Especialista em Saúde Coletiva
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Ao assumir a gestão estadual de saúde, foi necessário conhecer a realidade dos sistemas de saúde municipais, a fim de dimensionar os investimentos para todas as áreas e,
em especial, na rede básica de saúde. No início de 2007 a coordenação de Atenção Básica
liderou um trabalho de diagnóstico que encontrou em muitos municípios
Infiltração na cobertura
estruturas de atendimento extremamente precárias e inadequadas.
unidade de saúde.

da

Seriam necessários investimentos substanciais para reestruturar toda a rede e entre-

gar à população sergipana serviços de Atenção Básica que fossem dignos e
que gerassem conforto e humanização para o atendimento dos usuários e ao
mesmo tempo satisfação aos trabalhadores de saúde.

Condições precárias de conservação no consultório utilizado pela Equipe de Saúde
da Família.

O governo do Estado de Sergipe, embasado nos achados do diagnóstico e em diálogo constante com as gestões municipais, definiu onde e quando seriam feitos esses investimentos e autorizou a Secretaria de Estado da Saúde, através de sua gerência de planejamento em projetos de arquitetura hospitalar (GEPLAH) a iniciar a elaboração dos projetos

Definiu-se, portanto investir mais de 64 milhões de reais em dois anos e entregar no
mínimo uma Clínica de Saúde da Família para cada um dos 75 municípios sergipanos,
totalizando 103 clínicas.

Anexos

arquitetônicos, cabendo à coordenação de Atenção Básica pactuar junto aos municípios os
locais de construção e as dimensões das clínicas, considerando a capacidade instalada das
equipes, a população adscrita e as características regionais em cada município.

1 - OBJETIVO:
O presente anexo tem como objetivo descrever a Construção de Clínicas de Saúde
da Família em diversos municípios do Estado de Sergipe, em parceria com as suas prefeituras, caracterizando os aspectos de arquitetura e equipamentos.
O Governo do Estado de Sergipe representado pela Secretaria de Estado da Saúde é responsável por fornecer os projetos arquitetônicos, de detalhes e complementares,
memorial descritivo, especificação de material, bem como os recursos financeiros para a
construção e compra dos equipamentos que serão utilizados nas clínicas, sendo de responsabilidade da prefeitura o fornecimento/aquisição do terreno e a licitação. No caso da ausência de posse de um terreno ideal, cabe à prefeitura efetuar a desapropriação e a compra,
sob a orientação das equipes técnicas da Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde
e da GEPLAH – Gerência de Planejamento em Projetos de Arquitetura Hospitalar.
São considerados exemplos de terrenos ideais:
• Os que possuam as dimensões do quadro abaixo compatíveis ao número de equipes:

DIMENSÕES
MÍNIMAS

ÁREA DO
TERRENO

MODELO

ÁREA CONSTRUÍDA

1 EQUIPE

313,91 m²

33 DE FRENTE X
22 PROFUNDIDADE

716,00 m²

2 EQUIPES

550,77 m²

40 DE FRENTE X
28 PROFUNDIDADE

1088,94 m²

3 EQUIPES

617,62 m²

40 DE FRENTE X
31 PROFUNDIDADE

1109,88 m²

4 EQUIPES

647,98 m²

40 DE FRENTE X
31 PROFUNDIDADE

1138,19 m²

2,3 e4
EQUIPES 24H

617,62m² a 770,52m²

45 DE FRENTE X
31 PROFUNDIDADE

1109,88m² a
1334,26m²
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Esses terrenos seguem as seguintes condições:
• os que estiverem localizados em áreas planas;
• que possuam infraestrutura básica, ou seja, leito carroçável para acesso (rua aberta),
abastecimento de água, rede de esgoto ou outro tratamento aos dejetos, rede elétrica
e iluminação pública;
• seja em área centralizada ou que possibilite visibilidade e atendimento de grande
parcela da comunidade;
• em caso de existência de vegetação de grande porte no terreno, a GEPLAH deverá
ser comunicada para que seja realizada avaliação “in loco” para liberação ou não de
sua derrubada.

OBSERVAÇÕES:
• em alguns casos, existem terrenos com grandes diferenças de nível, em aclive ou declive, ficando sob a responsabilidade da prefeitura o pagamento da diferença da planificação do terreno e/ou o acréscimo do alicerce da alvenaria de pedra, bem como
acréscimos de muro;
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• a especificação dos equipamentos hospitalares é de responsabilidade da Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde;
• a prefeitura tem por responsabilidade a viabilidade da obra, ou seja, a retirada de
entulho, deslocamento de material, mudança de uso ou serviço destinado ao terreno
e que possa atrasar o início da obra.
Todos os projetos da GEPLAH, referentes a construções e reformas foram elaborados seguindo um padrão de ambiência e integridade, visando a oferecer ao cidadão um
serviço de excelência com características físicas que contribuam com a humanização e o
fluxo, propiciando agilidade e harmonia nos serviços de uma Unidade de Saúde da Família, pensando na identificação dos anseios dos trabalhadores; necessidades de cada ambiente, redimensionando (com base na RDC – 50) e concebendo projetos onde o conforto
dos usuários é primordial em questões de humanização.
Foram valorizadas e contempladas áreas livres com jardins, tornando o espaço mais
amplo, com visão para o exterior, descartando, contudo, a sensação de enclausuramento;
com estas áreas verdes garantimos a iluminação natural dos espaços internos; oferecendo
ao usuário e funcionário a noção de ´´dia e noite´´. A ideia do projeto arquitetônico visa
à confortabilidade e integridade dos usuários fazendo com que, por algum instante, esqueçam que estão em um ambiente de ´´produção natural de stress´´ e sintam-se em um
ambiente familiar e acolhedor.
O projeto contempla também espaços que servem como ponto de encontro para

Necessita de explicações posteriores.

Anexos

servidores, como exemplos a copa e a sala multiuso (reuniões) resgatando, assim, o contato entre os trabalhadores e facilitando os encontros interdisciplinares.
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CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PLANTA LAYOUT - 4 EQUIPES
ESCALA 1:50

É de grande relevância lembrar que os projetos foram pensados para inclusão dos
portadores de deficiência e idosos, onde o indivíduo possa se locomover da área externa
à área interna da clínica sem se deparar com obstáculos de barreira (escadas, saliências no
piso, etc); todos os banheiros projetados pensando na acessibilidade dos cadeirantes.
Os ambientes físicos da clínica estão voltados para um projeto de atenção acolhedora, resolutiva e humana, onde o olhar e o pensar na elaboração desses projetos foram
voltados para as necessidades de saúde dos usuários.

Atenção Básica no Estado de Sergipe

COBERTURA
Com telhas cerâmica, sustentada
por madeira de lei

TORRE
Ponte de referência, seccionada pela testeira
azul que é sustentada pela treliça metálica. É
nela tambem que se encontra o reservatório.

COMBOGÓ - proteção do
jardim interno e mantem a
privacidade do usuário no
ambiente de aerosol
Peitoril baixo
Para valorização
da área verde e do
ambiente hospitalar

Calçada e estacionamento adaptados - PNE
(Portadores de Necessidades Especiais)
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2- CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA:
O objetivo principal de todo o trabalho foi de investigar o que é considerado como
tradição na Arquitetura Brasileira, que é a noção de conforto térmico e acolhimento em
relação aos centros de saúde de hoje em dia, uma arquitetura autossustentável, tanto em
termos de conforto, como de necessidade fundamental para população.
O acolhimento às necessidades de saúde é de fundamental importância. Devido a
isso, a proposta de humanização é definida como base principal na concretização dos projetos, tendo como sustentação a utilização de elementos naturais (áreas verdes), estéticos e
principalmente sob formas arquitetônicas tradicionais.
Os elementos tipológicos dessa arquitetura na gestão são:
• Regionalidade – que se reflete com a vista nas telhas coloniais – elemento adotado
pela fácil existência de fabricantes (olarias, fábricas de cerâmica) nas proximidades
dos municípios, facilitando a comercialização e o transporte e gerando empregos e
renda para a região;
• Alvenaria – tijolo furado, método mais usual e efetivo (custo benefício);
• Torre – marcação de identidade tipológica ´´ponto de referência´´ aliada aos marcos
das arquiteturas de nosso Estado e do país, destacando a referência da construção
como identificar uma gestão aliada à saúde;
• Treliça – amarração com a torre, elemento estético que compõe a fachada sombreando o acesso principal;

• Cobogó – funciona como proteção e “privacidade” para com o usuário, além de
permitir iluminação, ventilação e permeabilidade visual de dentro para fora – auxiliando na segurança e valorizando a humanização adotada. Elemento muito usado
na Arquitetura Moderna desde aproximadamente 1940;

Anexos

• Fachada – pelo fato de não possuir muro em sua fachada e grades nas suas aberturas, as Clínicas de Saúde da Família se tornam por si só um elemento convidativo,
acolhedor à população de cada município;

• Jardins internos – os ambientes são mais valorizados na questão da humanização na
rede hospitalar, propósito adotado nas clínicas que leva também em consideração o
aproveitamento de boa área verde com farta iluminação e ventilação natural, para
ambientes como espera, aerossol, observação e circulação.

TELHA CERÂMICA
tipo capa/canal com inclinação 25%

FRONTLINE
Placa de gestão com o nome da
clínica e brasão do município
TESTEIRA EM ALUMÍNIO
Pintada com tinta esmalte azul profundo
Elemento que secciona a torre
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COMBOGÓ DE CONCRETO
Com dimensão externa de 20x20cm

Revestimento cerâmico 10X10cm
Homenagem ao município com cores que
estão apresentadas no brasão.

PORTA PRINCIPAL
Alumínio anodizado natural c/ vidro 6mm
liso e veneziana.
MASSA RASPADA

3 - DESCRIÇÃO FÍSICA DO PROJETO:
Em relação aos modelos e à concepção arquitetônica, a CSF (Clínicas de Saúde da
Família) para uma equipe é o primeiro exemplo, seguindo como linha de força para outros tipos de clínicas (duas, três, quatro e estas também com horário estendido - 24 horas).
Aliado ao planejamento funcional para atender à demanda populacional de cada município e adjacências, essas clínicas vêm se aproximar do conceito principal de Regionalidade,
buscando uma integridade ao Estado de Sergipe.

Atenção Básica no Estado de Sergipe

As clínicas diferem umas das outras somente no tamanho, ou seja, planejadas justamente para atender a um determinado número populacional em determinado município,
povoado, região, etc. Como tipologia, características físicas e apresentação, as clínicas não
alteram. As diferenças acontecem de acordo com as necessidades e características de cada
local, de forma pactuada entre a gestão municipal e estadual de saúde, respeitando-se os
padrões pré-estabelecidos.

PILAR
Previamente localizado p/ evitar perda de espaço e ganhar grandes vão, composição estética
revestido por pastilhas cerâmicas cor branco

PORTA DO ACESSO A ADM
VISOR / ADMINISTRAÇÃO
Importante componente na
espera, não ficando totalmente
a vista do produto
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DIVISÓRIA
Parede curva em alvenaria
Revestimento cerâmico 5x5cm
Cor vermelho açoures

ESPERA

3.1 - Clínicas de Saúde da Família – 1 EQUIPE:
A Clínica de Saúde da Família para uma equipe é constituída por espera com 27
lugares, recepção para 1 atendente, arquivo, administração com controle do almoxarifado, sanitários para o público, masculino e feminino, e adaptado para pessoas com necessidades especiais (PNE), vacina, acolhimento, farmácia, sala de multiuso para reuniões/
treinamento para equipe de saúde ou palestras para a comunidade, aerossol com 3 lugares, curativo, expurgo, esterilização, 3 consultórios, sendo 1 odontológico, 1 clínico e
1 ginecológico com sanitário adaptado, copa, sanitários para os funcionários masculinos
e femininos, Depósito de Materiais de Limpeza (DML), jardins, acesso, lixeira com dois
compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar e estacionamento.

Anexos

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
Material de maior durabilidade
As partes cortadas do granito ajuda na limpeza

VASO
Adaptado para PNE

PISO
Cerâmica 20X20cm
Cor branco gelo

BANHEIRO

3.2 - Clínicas de Saúde da Família – 2 EQUIPES:
A Clínica de Saúde da Família para 2 equipes é uma edificação dividida em 2 blocos,
onde o primeiro é constituído por espera com 39 lugares, recepção para 2 atendentes, arquivo, administração com controle do almoxarifado, sanitários para o público, masculino
e feminino, e sanitários adaptados (PNE), vacina, acolhimento, farmácia, multiuso para
reuniões/treinamento para equipe de saúde ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilização, observação com capacidade para 2 usuários, 1
sala odontológica com 2 atendimentos simultâneos, copa, sanitários e vestiários para os
funcionários masculinos e femininos, Depósito de Materiais de Limpeza (DML); no segundo bloco ficam localizados mais 4 consultórios, sendo 3 clínicos sem banheiro e 1 ginecológico com sanitário adaptado e espera de direcionamento com 18 lugares e recepção para
uma atendente, rouparia; circulações, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos,
um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.
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ESTRUTURA (mão francesa)
Madeira de lei - elemento de sustentação das telhas cerâmicas
LIXO - RESÍDUO COMUM E HOSPITALAR
Exemplo de lixo quando o terreno for de esquina

GRADIL - D.M.L.
Porta de ferro c/ seção quadrada
Pintado de esmalte branco neve
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D.M.L
ÁREA EXTERNA

3.3 - Clínicas de Saúde da Família – 3 EQUIPES:
A Clínica de Saúde da Família para 3 equipes é uma edificação dividida em 2 blocos,
onde o primeiro é constituído por espera com 44 lugares, recepção para 2 atendentes,
arquivo, administração com controle do almoxarifado, sanitários para o público, masculino e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmácia, multiuso para
reuniões/treinamento para equipe de saúde ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilização, observação com capacidade para 2 usuários, 1
odontológico com 3 atendimentos simultâneos, copa, sanitários e vestiários para os funcionários masculinos e femininos, Depósito de Materiais de Limpeza (DML); no segundo
bloco ficam localizados mais 6 consultórios, sendo 4 clínicos sem banheiro e 2 ginecológicos com sanitário adaptado e espera de direcionamento com 33 lugares e recepção para
uma atendente, rouparia; circulações, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos,
um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.

MASSA ACRÍLICA
Pintura acrílica semi-brilho cor branco neve

VISOR/SALA MULTIUSO

ACESSO AO ARQUIVO

BALCÃO
Duas alturas para atendimento - público e
PNE (Portadoras de Necessidades Especiais)

Anexos

CERÂMICA 20X20cm
Cor branco gelo

BANCADA
Com tampo de concreto armado e
acabamento em granito cinza andorinha

REVESTIMENTO CERÂMICO
Pastilha esmaltada para parede

PISO E RODAPÉ
Alta resistência

RECEPÇÃO/BALCÃO
3.4 - Clínicas de Saúde da Família – 4 EQUIPES:
A Clínica de Saúde da Família para 4 equipes é uma edificação dividida em 2 blocos,
onde o primeiro é constituído por espera com 45 lugares, recepção para 2 atendentes, arquivo, administração com controle do almoxarifado, sanitários para o público, masculino
e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmácia, sala de multiuso
para reuniões/treinamento com os agentes ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilização, observação com capacidade para 2 usuários, 1
odontológico com 3 atendimentos simultâneos, copa, sanitários e vestiários para os funcionários masculino e feminino, Depósito de Materiais de Limpeza (DML); no segundo
bloco ficam localizados mais 8 consultórios, sendo 6 clínicos sem banheiro e 2 ginecológicos com sanitário adaptado e espera de direcionamento com 72 lugares e recepção para
uma atendente, rouparia, área coberta para veículo; circulações, jardins, acesso, lixeira
com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.
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PORTA
Alumínio anodizado natural
Com moldura na parede externa
Veneziana na parte central

LIXO
Exemplo de lixo quando o
terreno for de esquina

LIXO
Exemplo de lixo quando o
terreno for meio de quadra
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MODELO DE LIXO

3.5 - Clínicas de Saúde da Família – 2, 3 e 4 EQUIPES 24H (no exemplo abaixo caracterizamos
apenas a Clínica 24H para 4 equipes):
A Clínica de Saúde da Família com horário estendido - 24H é uma edificação dividida em 2 blocos, onde o primeiro é constituído por espera com 60 lugares, recepção para
2 atendentes, arquivo, administração, almoxarifado, sanitários para o público, masculino
e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmácia, sala de reidratação
com 4 poltronas, sala de inalação com 4 lugares, curativo, expurgo, esterilização, observação infantil com capacidade para 2 usuários com sanitário, observação para adultos com
capacidade para 4 usuários com sanitário, entrada de emergência para atendimento da
SAMU, sala de estabilização para 1 usuário, copa, sanitários e vestiários para os funcionários masculinos e femininos, D.M.L.; no segundo bloco ficam localizados os consultórios,
sendo 1 odontológico com 3 atendimentos simultâneos, 6 clínicos sem banheiro e 2 ginecológicos com sanitário adaptado e espera de direcionamento com 72 lugares e recepção
para uma atendente, rouparia, sala de estar para plantonistas, sanitários masculino e feminino para plantonistas e dormitório masculino e feminino para plantonistas; circulações,
jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar,
estacionamento.

Anexos

PIA INOX
Acima do nível da bancada de granito p/
justamente separar material desinfetado
e esterilizado

PASSADOR
Com bancada de granito e
esquadria de alumínio
BANCADA DE GRANITO

ESTERILIZAÇÃO

4 - REFORMAS:
As Clínicas de Saúde da Família a serem reformadas também têm o mesmo critério
de concepção das construções e ao serem adaptadas já seguem as mesmas linhas típicas do
projeto como corredores de acesso às salas, com telhas cerâmicas, dentre outros elementos
que proporcionam adaptação funcional aos novos equipamentos de saúde.

5 - UNIDADES DE APOIO ÀS CSF:
Essas são outras edificações de pequeno porte, menores até do que a clínica de uma
equipe e têm o objetivo de suprir e atender a uma demanda pequena, presente em um determinado povoado de município. São elaboradas no conceito das CSF’s e caracterizadas
como postos de saúde. Elas serão planejadas para serem próximas a uma das CSF, ou seja,
como, por exemplo, a Tipo 1 não apresenta sala de esterilização, sendo de responsabilidade dessa CSF a esterilização de seus materiais. Elas são chamadas de Unidades de Apoio
às Clínicas de Saúde da Família Tipos 1 e 2.
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Serão considerados terrenos ideais para elas:
• os que possuam as dimensões do quadro abaixo compatíveis ao número de equipes:

MODELO

ÁREA CONSTRUÍDA

TIPO 1

226,40 m²

TIPO 2

275,88 m²

DIMENSÕES MÍNIMAS
para o terreno
19,25m de frente
X 19,84m de
profundidade
24,35 m de frente
X 20,35 m de
profundidade

ÁREA DO
TERRENO
355,00 m²
495,50 m²

5.1 - DESCRIÇÃO FÍSICA DO PROJETO:
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As Unidades de Apoio às Clínicas de Saúde da Família de TIPO 1 são constituídas
por espera com 16 lugares, recepção para 1 atendente, arquivo, sanitário para o público
adaptado (PNE), acolhimento, aerossol com 3 lugares, curativo, expurgo, 1 consultório,
sendo clínico ou ginecológico com sanitário adaptado, copa, sanitário para os funcionários, D.M.L., jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.
As Unidades de Apoio às Clínicas de Saúde da Família de TIPO 2 são constituídas
por espera com 16 lugares, recepção para 1 atendente, arquivo, administração com controle do almoxarifado e da farmácia, sanitário para o público adaptado (PNE), vacina, acolhimento, aerossol com 3 lugares, curativo, expurgo, esterilização, 1 odontológico, copa,
sanitários e vestiários para os funcionários masculino e feminino, D.M.L., circulações, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar,
estacionamento.

6 - DESCRIÇÃO DE MATERIAL:
Seguem exemplos explicativos dos materiais, no caso das Clínicas de Saúde da Família:
• Alguns pilares foram previamente localizados ainda no projeto arquitetônico, com o
intuito de evitar perda de espaço, de lugares em recepções ou nas circulações.
• As fundações são confeccionadas em alvenaria de pedra calcária ou pedra granítica,
dependendo da disponibilidade da região de um determinado município.
• No local indicado em projeto, é executada cobertura espacial em alumínio, segundo
indicação constante em projeto.

• Os cobogós de argamassa de cimento regular, 20 x 20 cm, são alinhados, nivelados,
aprumados. Determinados ambientes, descritos em planta-baixa, deverão receber
revestimento nas paredes de cerâmica 20 x 20 cm cor branco-gelo até altura de 2,10 m
e, após esta altura, até o teto, deverá ser aplicada massa acrílica e tinta acrílica lavável
semi-brilho na cor branco-neve.
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• As elevações são em alvenaria de bloco cerâmico de 6 furos ou maciços, nos locais
indicados no projeto arquitetônico.

• Alguns elementos estruturais são utilizados na composição estética dos ambientes,
como, por exemplo, os pilares. Estes são revestidos por pastilhas cerâmicas esmaltadas para parede, com marca, série, dimensões e cores definidas, aplicadas com
argamassa industrializada e rejuntada.
• Todas as alvenarias são chapiscadas, bem como superfícies de concreto previstas
para posterior revestimento de qualquer tipo (massa única, massa fina, azulejos, etc),
com chapisco comum feito com argamassa de cimento e areia.
• Nos banheiros, conforme indicação em projeto, são utilizadas divisórias em granito
cinza andorinha polido.
• É aplicado forro de PVC em réguas de 12mm de espessura, fixadas em estrutura de
aço de acordo com normas do fabricante, em todo a área interna da clínica, exceto
nos banheiros e no arquivo que são lajeados.
• A madeira é de lei ou maçaranduba de qualidade, reconhecida no mercado, para
cobertura em telha cerâmica.
• Utiliza-se cobertura em telha cerâmica tipo capa canal, com telhas de boa qualidade
e reconhecidas no mercado.
• A laje é impermeabilizada segundo especificação do projeto estrutural, material de
qualidade, reconhecida no mercado e por pessoal especializado.
• Todas as janelas são de alumínio anodizado natural, com vidro de 6 mm, liso e transparente.
• As portas dos consultórios, D.M.L.s, sanitários e demais ambientes que possuam a
mesma nomenclatura serão de 0,90 cm e deverão ser de madeira oca com pintura em
esmalte acetinado branco.
• As portas dos expurgos e demais ambientes que possuam a mesma nomenclatura
são de 0,80 cm e deverão ser de madeira oca com pintura em esmalte acetinado
branco.
• As portas da copa, vestiários e demais ambientes que possuam a mesma nomenclatura são de 0,70 cm e deverão ser de madeira oca com pintura em esmalte acetinado
branco.
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• A porta de entrada principal das clínicas possui quatro folhas sendo duas centrais
móveis e duas fixas. São todas de alumínio anodizado natural com a parte superior
em vidro de 6 mm liso, fixo, transparente, e parte inferior com veneziana.
• As portas da sala multiuso, observação e demais ambientes com a mesma nomenclatura são de 1,20 m, duas folhas com abertura tipo vai e volta (bang-bang), com visor
de 30 cm de diâmetro com vidro fixo liso transparente, sendo de madeira oca com
pintura em esmalte acetinado branco.
• As instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto, cabeamento estruturado, de gases
medicinais, de alarme, de som, combate a incêndio e rede de drenagem pluvial obedecem às dimensões, bitolas, diâmetros dos projetos elétrico, hidráulico e esgoto fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.
• Materiais tais como: arandelas, caixas em alvenaria, caixas de passagens, caixas
octogonais, tomadas, curvas para eletrodutos, cabos isolados em PVC, cabo de
cobre nu, disjuntores, eletrodutos, fios, quadro de distribuição, quadro para barramento, quadro de medição, postes, interruptores, luvas, luminárias, refletores
e demais equipamentos deverão ser de boa qualidade, tendo que ser aprovados pela fiscalização antes de sua utilização, e a sua instalação deverá atender
rigorosamente às especificações e detalhes respectivos, normas de fabricantes,
normas técnicas e a legislação que rege o assunto.
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• Em todos os ambientes, o piso deverá ser de alta resistência e o rodapé também
deverá ser, na altura definida pela fiscalização visando à durabilidade e à fácil
limpeza.
• Nos locais indicados em projeto são confeccionados pontos de água completos
com material PVC rígido soldável. Os materiais empregados, tais como: adaptadores, buchas, cap´s, joelhos, luvas, plug´s, registros, tês, torneiras, tubos e
demais materiais devem ser aprovados pela fiscalização.

Lista dos demais materiais hidráulicos
• Chuveiro branco 3 temperaturas ou similar;
• Duchas higiênicas;
• Torneira de abrir (consultório odontológico e banheiros) cromada ou similar;
• Torneira para lavatório;
• Torneira de pressão (lavatórios dos consultórios, acolhimento, curativo, observação
e vacina) cromada ou similar;
• Torneira temporizada cromada ou similar;

• Torneira de parede (pias e tanque de inox) cromada ou similar;
• Torneira bica móvel de parede;

• Fechadura linha residencial com roseta externa s/ espelho ou similar;
• Bacia lisa p/caixa acoplada branco-gelo ou similar, incluindo assento e complementos;

Anexos

• Torneira de jardim “3/4” “esfera”;

• Lavatório suspenso branco com torneira única central incluindo complementos com
as medidas: largura 44 cm, comprimento 53 cm;
• Mictório suspenso com sifão integrado (branco-gelo) incluindo complementos.
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Apresentamos a seguir a lista com especificações dos equipamentos utilizados nas
Clínicas de Saúde da Família, que seguem o padrão complementar à ambiência proposta
para as 103 Clínicas que o Estado de Sergipe entregará até o final de 2010 em seus 75 municípios.
Para fins didáticos apresentaremos apenas duas variações do padrão, mas as variações acontecem conforme as possibilidades de configuração das clínicas. Estas podem ser
com uma, duas, três e quatro equipes, todas com a modalidade 24 horas, situação que altera, entre outras, os quantitativos de equipamentos e os tipos. Por exemplo: em uma clínica
24 horas faz-se necessário vestiário e dormitório para plantonistas e sala de estabilização.

Fotografia feita no diagnóstico da Atenção Básica em 2007. A unidade de apoio fica
em um povoado de uma cidade sergipana, não possui água encanada e as condições de energia elétrica são precárias. Não existem consultórios e os atendimentos
médicos e de enfermagem acontecem em uma única sala sem divisórias de um prédio onde funcionou a empresa telefônica. Segundo informações colhidas, quando a
equipe necessita de uma maca improvisa aproximando os dois birôs (mesas feitas
artesanalmente com tábua tipo compensado).

Unidade de Apoio - mesas que quando necessário “são transformadas em macas”.

Anexos

7 - Padrão de equipamentos:
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Padrão de Equipamentos para as Clínicas de Saúde da Família
(1 ESF)
1. LONGARINAS
- Quantitativo - 12
- Especificação - Longarina de 3 lugares em polipropileno, tubo de 60x30mm. Estrutura fixa sem braços, empilhável. Estrutura em tubo de aço de 16x32mm, pintado em
epoxi-po. Profundidade 45cm, altura total 86cm. Cor nº 20 – azul compacto.

2. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS
- Quantitativo – 9
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- Especificação - Estrutura metálica, base em aço com 5 rodízios; espaldar baixo, mecanismo em placa com regulagem de altura para o assento e encosto; assento/encosto em
ISO PP colorido; suspensão mecânica para regulagem do encosto; acabamento antiferruginoso e pintura epóx cinza. Cor nº 20 – azul compacto.

3. CADEIRA CAIXA ALTA
- Quantitativo – 2
- Especificação - Estrutura metálica, com coluna alta, base em aço com aro para suporte dos pés em base fixa; espaldar baixo, mecanismo em placa; assento/encosto em ISO
PP colorido; suspensão mecânica para regulagem do encosto; acabamento antiferruginoso e pintura epóx cinza; bordas arredondadas. Cor nº 20 – azul compacto.

4. CADEIRA FIXA SEM BRAÇO
- Quantitativo – 17
- Especificação - Estrutura metálica; base em aço fixa; espaldar baixo para encosto; acabamento antiferruginoso e pintura epóx cinza; assento/encosto em ISSO PP colorido.
Cor nº 36 – azul médio transparente.

5. ARMÁRIO VITRINE
- Quantitativo – 7

6. ARMÁRIO DE AÇO

Anexos

- Especificação - Armário vitrine com 1 porta e 3 prateleiras, estrutura em aço, cantoneira de 1 pol x 1/8 de pol de espessura, teto e fundo em chapa de aço nº 20, 3 prateleiras em vidro de 4mm de espessura, prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo
Yale, pés guarnecidos com ponteira de borracha, medindo 0,10 x 0,40 x 1,50m.

- Quantitativo – 3
- Especificação - Armário de aço com 2 portas, com fechadura, 4 prateleiras, cor bege
após tratamento ferruginoso, medindo aprox. 1,20 x 0,45 x 2,0m.

7. ARMÁRIO COM GAVETAS/FICHARIO
- Quantitativo – 1
- Especificação - Armário de aço com 4 gavetas para fichas 6 x 9cm, suporte para documentos no tamanho ofício, 4 gavetas com puxadores dotados de friso elástico para
amortecer ruídos, deslizar sobre carrinhos telescópicos com rodízio de nylon. Possuir
chave tipo Yale, estrutura em chapa de aço tratada por processo de fosfatação e pintura
na cor bege claro, medindo aproximadamente. 0,48m de largura; 1,34m altura e 0,76m
de profundidade.

8. BUREAUX
- Quantitativo – 7
- Especificação - Bureaux c/ 3 gavetas, cor branca, esmaltado, com puxador, chapa
120mm, tubo 25x25 Dimensões: 125x60x75.

9. MACA
- Quantitativo – 4
- Especificação - Mesa para exame e tratamento, estofada, estrutura e pés embutidos
em tubos redondos de aço, pintados em esmalte sintético na cor branca, após tratamento antifurriginoso, tubos de 1 ¼ de diâmetro com aço de polietileno. Forração de
cor.
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10. MACA GINECOLÓGICA
- Quantitativo – 1
- Especificação - Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado, suporte das perneiras cromado, gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox, porta coxas estofado,
pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó,
dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. Forração de cor.

11. VENTILADOR DE TETO
- Quantitativo – 12
- Especificação - Ventilador de teto com 4 paletas, comando de reversão, 220v, garantia mínima de 1 ano em peças e serviços.
Observação: caso o gestor local faça a opção de não colocar ar condicionado nos consutórios, serão 16 ventiladores.
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12. APARELHO DE AR CONDICIONADO
- Quantitativo – 7 (ambientes obrigatórios+consultórios)
- Especificação - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT COM 7.000 BTUs –
aparelho de ar condicionado de janela 7.000 BTU’s; condicionador de ar 7.000 btu’s;
tensão 220volts, instalado no local com teste de funcionamento, com garantia mínima de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalações do cliente.
Observação: o ar condicionado é obrigatório em: sala de odontologia, curativo, farmácia, imunização, ou seja, em 4 ambientes. Nos outros espaços é opcional.

12.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO de 12.000 BTU’s
- Quantitativo – 3
- Especificação - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT COM 12.000 BTUs; aparelho de ar condicionado de janela 12.000 BTU’s; condicionador de ar 12.000 btu’s;
tensão 220volts; instalado no local com teste de funcionamento, com garantia mínima de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalações do cliente.

13. MESA AUXILIAR

- Especificação - Mesa auxiliar 40X60X80 Epoxi c/ ponteiras, pés tubulares de ¾, com
ponteiras, tampo e prateleira com pintura epoxi. Dimensões: 0,40m de larg.x 0,60m
comp.x0,80m altura.

Anexos

- Quantitativo – 3

14. ESTETOSCÓPIO INFANTIL
- Quantitativo – 1
- Especificação - Estetoscópio infantil, com diafragma resistente e de alta sensibilidade, peça para cardio-pulmonar com olivas em plástico resistente, com acabamento
sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível na curvatura
do tubo Y.

15. ESTETOSCÓPIO ADULTO
- Quantitativo – 3
- Especificação - Estetoscópio adulto, com olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto articular em metal cromado resistente e flexível na
curvatura do tubo Y, auscultador duplo.

16. TENSIÔMETRO
- Quantitativo – 3
- Especificação – Em corpo de material resistente e protegido contra oxidação;
Com escala de graduação de 0 a 300mm de Hg, precisa e de fácil leitura e precisão
de 3 mm de Hg; medição através de manômetro, sem escala de mercúrio; bolsa de
ar, pera e tubos conectores em borrachas, sem emendas; com válvula de metal, que
permita retenção e esvaziamento de ar; braçadeira em nylon com fecho de metal e
aneroide adulto; possuindo selo de verificação inicial INMETRO.
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17. BALANÇA ADULTO
- Quantitativo – 1
- Especificação - Balança antropométrica, capacidade de 150Kg, divisão em tração
de 100g com escala antropométrica de altura 1,90m; com graduação, base em ferro
fundido, plataforma em chapa de 5 cm em aço reforçado com tapete de borracha
antiderrapante, coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre 2 braços de aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizado, embutido na coluna.

18. BALANÇA INFANTIL
- Quantitativo – 1
- Especificação - Balança Infantil: capacidade 16Kg e frações de 100g, prato revestido, acabamento resperado, pés em borracha sintética.

19. ESCADA
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- Quantitativo – 5
- Especificação - Estrutura tubular em aço redondo; piso em madeira ou aço revestido com borracha antiderrapante; pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi); dimensões aproximadas: 0,40m largura x
0,50m comprimento x 0,35m altura.

20. SONAR
- Quantitativo – 1
- Especificação - Detector Fetal de Mesa Digital DM 550, projetado para dar grande
facilidade à ausculta do batimento fixação fetal, utilizando um transdutor de 2,25
Mhz, com alto fixação de sensibilidade, fixação do batimento a partir da 10ª semana de fixação – Display a fixação com escala de 50 a 220 BPM – Ajuste de volume e
sensibilidade – Peso 1400g – Gabinete injetado em ABS de alta fixação ação (fixação
limpeza, não enferruja), fixação frontal para fone de ouvido – fixação aço 10 x 18 x 26
cm – fixação ação 110 e 220 volts – Suporte para fixação do Transdutor (protegendo
contra queda) – Gel – Manual – Garantia de 1 ano.

21. BANCO/MOCHO/GINECOLÓGICO
- Quantitativo – 1

22. FOCO
- Quantitativo – 1

Anexos

- Especificação – assento estofado, altura regulável. Base em tubo redondo (22 mm
de diâmetro). Pés com ponteiras plásticas. Opção: inox. Diâmetro do assento: 0,31;
Altura 0,48 a 0,68.

- Especificação – Luminária auxiliar, base em tripé tubular, acabamento com ponteira plástica, haste flexível cromada e refletor pintado, altura regulável, pintura eletrostática a pó (epóxi), dimensões: 1,60m altura máxima x 1,10 altura mínima, cabo
de energia com 2 metros; Tripolar e aterramento; Voltagem: 110/220V (chave seletora). Garantia de 12 meses.

23. PORTA PAPEL
- Quantitativo – 16
- Especificação – Fabricado em plástico ABS; cor branca, altura: 32 cm, largura: 26,7
cm, profundidade: 12,8, peso: 818 grs; papel-toalha utilizado: 2 dobras – 23 X 23 cm,
3 dobras – 23 X 27 cm.

24. PORTA DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO
- Quantitativo – 16
- Especificação - Fabricado em plástico ABS; cor: branca, com suporte para parede .

25. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL
- Quantitativo – 30
- Especificação - Lixeira plástica com pedal para tampa e balde retirável na cor branca com capacidade mínima de 13 litros e máxima de 30 litros.

26. SUPORTE PARA SORO
- Quantitativo – 1
- Especificação - Base de ferro esmaltado, altura variável, totalmente cromado com
04 ganchos soldados horizontalmente. Altura mínima: 1.62 Altura máxima: 2,29m.
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27. CAIXA DE URGÊNCIA
- Quantitativo – 1
- Especificação Caixa produzida em material lavável, com divisórias para colocação de ampolas, comprimidos e outros materiais usados em situação de primeiros
socorros, caixa do tipo “caixa de pesca”, demais especificações ao critério de cada
município.

28. REFRIGERADOR
- Quantitativo – 2
- Especificação - Refrigerador doméstico, com capacidade de 260 a 300 litros, com
porta provida de puxador fixo sob pressão, apresentando congelador, bandeja aparadora móvel, caixa para legumes, 3 prateleiras gradeadas em aço inox. Termostato
com as devidas informações de funcionamento, dispositivo regulável 110v monofásico, superfície externa pintada com tinta antiferruginosa na cor branca, parede
com isolamento perfeito, prateleiras com acabamento anticorrosivo adequadas para
garantir perfeita vedação, medindo de 160x65x50cm de profundidade.
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29. CAIXA TÉRMICA
- Quantitativo – 2
- Especificação – Caixa confeccionada externamente em estrutura de polietileno de
impacto praticamente indestrutível, texturizada, resistente a impacto e arranhões.
Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para
facilitar o transporte, tampa reta com fechamento hermético, dobradiças e trinco embutidos tipo veda-tampa, revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões, capacidade de 50 litros.t

30. TERMÔMETRO EXTERNO
- Quantitativo – 1
- Especificação – Estrutura em plástico de cor branca, com mostrador digital, sensor
metálico com fio, para uso interno.

31. TV
- Quantitativo – 1

Com 01 controle remoto multifuncional, antena embutida, som estéreo, com SAP,
sintonia automática para no mínimo de 181 canais, sintonizador UHF/VHF, entrada
para áudio e vídeo, programação para liga e desliga, e sleep timer, tesão bivolt 110127/220 volts.Garantia mínima de um ano.

Anexos

- Especificação – Televisor de 29 polegadas.

32. DVD
- Quantitativo – 1
- Especificação – Compatível com os discos DVD , CD ÁUDIO, VCD, CD-R, CDR-W,
SVCD, JPG CD, MP3, Compatível com sistemas de cor PAL e NTSC. Dolby Digital,
Função ZOOM Digital, Câmera lenta e rápida, Progressive Scan, Multiângulo, Regiões Compatíveis: todas; Controle Remoto, Bivolt automático.

33. COMPUTADOR
- Quantitativo – 1
- Especificação – Microcomputador com processador 1,6GHz, com memória Ram e
1G, HD de 120 GB(7000Rpm), Unidade de disquete de 1,44Mb, unidade de CD 48X,
Monitor LCD de 15 pol, placa de rede 10/100Mbps, teclado abnt-2 (OS/2) e nobreak.

34. IMPRESSORA
- Quantitativo – 1
- Especificação - Velocidade de impressão: Até 22 ppm; Ciclo mensal:5.000 páginas por mês; Resolução:1200X1200 dpi; Linguagens da impressora NI; Impressão
Duplex:Sim; Manual, Suporte à rede:Não; Conectividade:USB; Memória padrão:8
MB RAM; Sistema (s) Operacional(is):Windows 98, Me 2000, XP, Linux OS; Redução/Ampliação:Não; Garantia Limitada de 1 ano.
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35. APARELHO TELEFÔNICO
- Quantitativo – 1
- Especificação - 16 teclas, incluindo mute, flash pause e redial Tom/pulse, Monofone
ergonômico, Led indicador de uso, Uso em mesa ou parede, Flash mínimo: 300 ms,
Campainha volume ajustável em dois níveis, Sinalização da linha: Tom (multifrequencial) e pulse (decádico), Cor: clara (tom pastel), Homologado pela Anatel.

36. EXTINTOR DE INCÊNDIO

36.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO de Água Pressurizada( 10L)
- Quantitativo – 2

36.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO de Pó Químico Seco ( 6 kg)
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- Quantitativo – 2

36.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO de CO2 (6 Kg)
- Quantitativo – 1

37. MESA TIPO REUNIÃO
- Quantitativo – 1
- Especificação – Mesa para 6 lugares.

38. CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO
- Quantitativo – 20
- Especificação – Cadeira em polipropileno, com braço, cor branca, empilhável.
39. QUADRO BRANCO
- Quantitativo – 1
- Especificação – Quadro branco medindo 3,00 comprimento X 1,20 altura.

40. REFRIGERADOR COMPACTO/FRIGOBAR

- Especificação - Refrigerador compacto (frigobar) ; Características básicas: volume
armazenagem mínimo 77L. Volume Bruto mínimo 80L. Dimensões sem embalagem:
630 x 478 x 533; Peso sem embalagem 22Kg; Cor: Branca; Voltagem: 120v; garantia de
01 ano que cobre qualquer defeito de fabricação. Possui o tamanho ideal para pequenos espaços e uso como frigobar. Condensador embutido. Prateleiras removíveis.
Porta reversível.

Anexos

- Quantitativo – 1

41. AUTOCLAVE
- Quantitativo – 1
- Especificação - Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática; capacidade de 21litros. Faixas de Trabalho com ciclos rápidos programáveis
de acordo com o tipo de material.
Construção da Câmara: formato retangular, interna construída em aço inoxidável
(AISI 316TI, AISI 316L ou AISI 316) com acabamento polido. Externa construída em
aço inoxi(AISI 316L, AISI 316 ou AISI 304). Baseadas em conformidade com a norma ABNT NBR 11.816/2003, equipamento possuindo 01 porta, tendo seu sistema de
fechamento através de manípulo de duplo estágio que exerça pressão por igual em
todo perímetro da tampa. Chave Geral: liga e desliga. Tecla Seleção: seleciona o ciclo
desejado de acordo com o material a ser esterilizado. Tecla Partida: inicia o ciclo préprogramado escolhido. Sistema Hidráulico: filtros em bronze, elemento filtrante em
aço inoxidável. Válvulas Solenoides: em latão forjado tipo diafragma. Válvulas de
segurança: Construída em latão. Conexões: construídas em cobre. Controle de nível
para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d’agua. Fusíveis para
proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento
de Segurança: Termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a
pressão. Voltagem Elétrica (Consultar a voltagem da localidade)

42. RECIPIENTES COLETORES/LIXEIRA
- Quantitativo – 2 (hospitalar e comum)
- Especificação – Termômetro clínico de mercúrio.
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43. FOGÃO QUATRO BOCAS
- Quantitativo – 1
- Especificação – Fogão doméstico 04 bocas a gás. Modelo doméstico, base de apoio
das gralhas, com 04 bocas, forno, painel com indicação de faixas de temperatura do
forno, prateleiras do forno com trava de segurança.

44. BOTIJÃO DE GÁS
- Quantitativo – 1
- Especificação - Botijão de 13 kg.

45. MESA PARA 4 LUGARES/COPA
- Quantitativo – 1
- Especificação -Mesa em madeira para 4 lugares.
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46. ARMÁRIO DE COZINHA
- Quantitativo – 1
- Especificação - Triplo em aço. Cor branca.

47. LIQUIDIFICADOR
- Quantitativo – 1
- Especificação - Liquidificador de 2 Litros, 4 velocidades, Função limpar/pulsar,
Cipo em polipropileno, Porta-Fio, Potência 500w.

48. PURIFICADOR DE ÁGUA
- Quantitativo – 1
- Especificação- Purificador de água com capacidade de armazenamento de água
gelada 03 l, peso líquido de 13kg, altura 40cm, largura 30cm, profundidade de
36cm, capacidade de refrigeração com ambiente a 320 e água a 270 e 2,5l/h. Pres-

49. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
- Quantitativo – 1
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são de água para o uso: 0,3 a 4kg/cm2, consumo de energia 110W, tensão de 115
ou 220v – 60Hz.

- Especificação - Equipamento Odontológico composto de cadeira odontológica, design ergonômetro revestido em PVC sem costura, braço escamontavel, pedal de comando na base, cabeceira articulável e escamoteável compatível com 110 ou 220v: 2
suportes para alta e baixa rotação com acoplamento Borden, seringa tríplice , chassi
tubular com rodízio, bandeja em PVC, sistema de água integrado. Refletor, foco luminoso sem sombras, capacidade 15.000 lux – luz fria, protetor de espelho em policarbonato, braço pantográfico arredondado; Unidade de água, sugador de sangue,
saliva com filtro, cuba de poliéster colorida. Inquebrável e escamoteável. Cor azul.

50. COMPRESSOR/ODONTOLOGIA
- Quantitativo – 1
- Especificação-Compressor de ar para odontologia motor 1HP, pressão de 120 libras deslocamento 2,5 pés / 3 min, tanque de 40L, ar isento de óleo, filtro de ar com
manômetro e depósito de água com dreno, saída regulável, alementação 220V-60Hz,
tempo inspiratório de 0,05 a 3,99s, tempo expiratório de 9,99s. Frequência de 5,6 a
200 ciclos /min.

51. AMALGAMADOR
- Quantitativo – 1
- Especificação-Amalgamador elétrico: Características mínimas: Reservatório para
limalha e mercúrio hermeticamente fechado; provido de desodor automático; painel
constituído de tiner para regulagem do tempo de mistura : alimentação 110v – 60Hz.
Acessório: 2 cápsulas de mistura e 01 escova de limpeza: Garantia mínima de 01 ano;
Acompanham manuais de operação e manutenção.

52. APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
- Quantitativo – 1
- Especificação - Fotopolimerizador: Emissão luminosa que garante a polimerização
adequada de resinas compostas; Tempo de aplicação programável até 60 seg; Sinal
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sonoro a cada 10 seg, sobre o tempo ajustado no timer. Peça de mão, com design ergonômetro para o máximo de conforto e pega; Exaustor ultrassilencioso na peça de
mão; Sistema de proteção térmica; Ponteira de 9mm em fibra ótica coerente; Protetor
Ocular; Bivolt. Aparelho para acoplar a mesa auxiliar.

53. MOCHO/ODONTOLOGIA
- Quantitativo – 1
- Especificação – – Mocho Odontológico, ergonômico, com regulagem de reclinação
do encosto através de alavanca sublateral e regulagem da altura do encosto, regulagem da altura a gás por alavanca sublateral, base cinza, pintura epóxi secagem estufa, com 5 rodízios, assento e encosto anatômicos, em espuma de poliuretano e sem
costuras, cor de revestimento azul.

54. COMPRESSOR/NEBULIZAÇÃO
- Quantitativo – 1
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- Especificação – Compressor para utilização médica e laboratorial, com mecanismo
totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído, ajuste do fluxo de ar comprimido
com manômetro. Funcionamento através de sistema de diafragma. Chave seletora –
110/220V; Frequência – 50 ou 60 Hz + ou – 5%; Motor de 1/4CV de potência; Fluxo de
ar – 0 a 70 litros/min; Adaptador para 04 saídas de ar.

55. QUADROS-MURAL
- Quantitativo – 3
- Especificação – Quadro de aviso em cortiça 1,00 A x 1,50 L.

56. BEBEDOURO
- Quantitativo – 1
- Especificação - Bebedouros elétricos, adulto/infantil tipo pressão em filtro d’agua
comercial: alimentação 110 volts; garantia mínima de 1 ano para peças e serviços. É
exigido : instalação, acompanhamento de todos os acessórios ao completo funcionamento, manual de operação.

57. CADEIRA DE RODAS

- Especificação - Cadeira de Rodas dobrável c/pneus Infláveis. Apoio para braços
removíveis, apoio para pés removíveis, assento em nylon, dobrável, freios bilaterais,
aro 24 polegadas com pneus infláveis, rodas dianteiras aro de 6 polegadas giratórias
com pneus maciços, pintura epoxi preta.
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- Quantitativo – 1

58. SUPORTE PARA TV
- Quantitativo – 1
- Especificação - Fixo na parede com grade.

59. ESTANTE DE AÇO
- Quantitativo – 4
- Especificação - Estantes vazada com 06 prateleiras; em chapas de aço 22; reforço nas
laterais e fundo em “X”; reforço em ômega na parte inferior da prateleira; coluna em
chapa de aço número 16; medidas 0,92 x 0,60 x 2,48 h m. Cor bege.
Observação: nas CSF que não tiver Farmácia no padrão serão apenas 4 estantes de aço.

60. ESCANINHOS/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS OPCIONAL
- Quantitativo – 4
- Especificação - Especificação ao critério do município.

61. MESA AUXILIAR/MAYO
- Quantitativo – 1
- Especificação - Mesa auxiliar de mayo em epoxi. Dimensões: 0,68x0,47x0,85. Estrutura em tubo redondo de 1”x1,20 com anel de fixação. Suporte para bandeja cromado. Bandeja em inox medindo 0,48x 0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em
pintura epoxi. Altura máxima: 1.200m.
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62.TORPEDO DE OXIGÊNIO
- Quantitativo – 1
- Especificação – portátil, utilizado para observação de pacientes pediátricos, cilindro metálico, constituído em aço, pintado na cor verde, composto de válvula e manômetro, capacidade 10 m³ e garantia de 1 ano para peças e serviços.

63. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
- Quantitativo – 8
- Especificação – de chapa de aço com pintura eletrostática; 2 lâmpadas fluorescentes de 15 watts cada; alimentada por bivolt com chave seletora; tensão 110/220 volts;
para suprir iluminação em caso de queda de energia; autonomia de aproximadamente 3 horas. Bateria recarregável de 6 volts - 2,5 amperes/hora.
64. NEGATOSCÓPIO
- Quantitativo – 1
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- Especificações - Fabricado em aço inox AISI 304, chapa de 0,8 mm escovado, bivolt
110-220 V, dotado de acrílico branco leitoso de 3mm e duas lâmpadas fluorescente de
15w cada. Altura 500mm X largura 105mm X comprimento 360mm.

1. LONGARINAS
- Quantitativo - 34
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Padrão de Equipamentos para as Clínicas de Saúde da Família 24h
(4 ESF / 24h)

- Especificação - longarina 3 lugares em polipropileno, tubo de 60x30mm. Estrutura
fixa sem braços, empilhável. Estrutura em tubo de aço de 16x32mm, pintado em
epoxi-pó. Profundidade 45cm, altura total 86cm. Cor nº 20 – azul compacto.

2. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS
- Quantitativo – 17
- Especificação - Estrutura metálica, base em aço com 5 rodízios; Espaldar baixo,
mecanismo em placa com regulagem de altura para o assento e encosto; Assento/
encosto em ISO PP colorido; Suspensão mecânica para regulagem do encosto; Acabamento antiferruginoso e pintura epox cinza. Cor nº 20 – azul compacto.

3. CADEIRA CAIXA ALTA
- Quantitativo – 5
- Especificação - Estrutura metálica, com coluna alta, base em aço com aro para suporte dos pés em base fixa; Espaldar baixo; Mecanismo em placa ; Assento/encosto
em ISO PP colorido; Suspensão mecânica para regulagem do encosto; Acabamento
antiferruginoso e pintura epox cinza; Bordas arredondadas. Cor nº 20 – azul compacto.

4. CADEIRA FIXA SEM BRAÇO
- Quantitativo – 36
- Especificação - Estrutura metálica; Base em aço fixa; Espaldar baixo para encosto;
Acabamento antiferruginoso e pintura epox cinza; Assento/encosto em ISSO PP colorido. Cor nº 36– azul médio transparente.
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5. ARMÁRIO VITRINE
- Quantitativo – 21
- Especificação - Armário vitrine com 1 porta e 3 prateleiras, estrutura em aço, cantoneira de 1 pol x 1/8 de pol de espessura, teto e fundo em chapa de aço nº 20, 3
prateleiras em vidro de 4mm de espessura aprox., prateleiras reguláveis, porta com
fechadura tipo Yale, pés guarnecidos com ponteira de borracha, medindo 0,10 x 0,40
x 1,50m.

6. ARMÁRIO DE AÇO
- Quantitativo – 5
- Especificação - Armário de aço com 2 portas, com fechadura, 4 prateleiras, cor bege
após tratamento ferruginoso medindo aprox. 1,20 x 0,45 x 2,0m.

7. ARMÁRIO COM GAVETAS/FICHÁRIO
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- Quantitativo – 2
- Especificação - Armário de aço com 4 gavetas para fichas 6 x 9cm, suporte para documentos no tamanho ofício, 4 gavetas com puxadores dotados de friso elástico para
amortecer ruídos, deslizar sobre carrinhos telescópicos com rodízio de nylon. Possuir chave tipo Yale, estrutura em chapa de aço tratada por processo de fosfatação e
pintura na cor bege claro. Medindo aprox. 0,48m de largura; 1,34m altura e 0,76m de
profundidade.

8. BUREAUX
- Quantitativo – 14
- Especificação - Bureaux c/ 3 gavetas, cor branca, esmaltado, com puxador, chapa
120mm, tubo 25x25. Dimensões: 125x60x75.

9. MACA
- Quantitativo – 15
- Especificação - Mesa para exame e tratamento, estofada, estrutura e pés embutidos em
tubos redondos de aço, pintados em esmalte sintético na cor branca, após tratamento
antiferruginoso, tubos de 1 ¼ de diâmetro com aço de polietileno. Forração de cor.

9.1 MACA COM GRADE DE PROTEÇÃO

- Especificação - Mesa para exame e tratamento, estofada, com grades de proteção;
estrutura e pés embutidos em tubos redondos de aço, pintados em esmalte sintético
na cor branca, após tratamento antiferruginoso, tubos de 1 ¼ de diâmetro com aço
de polietileno. Forração de cor.
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- Quantitativo – 2

10. MACA GINECOLÓGICA
- Quantitativo – 02
- Especificação - Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta coxas estofado; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a
pó; Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. Forração de cor.

11. VENTILADOR DE TETO
- Quantitativo – 26
- Especificação - Ventilador de teto com 4 paletas, comando de reversão, 220v, garantia mínima de 1 ano em peças e serviços.
Observação: caso o gestor local faça a opção de não colocar ar condicionado nos consultórios e estar dos profissionais, serão 38 ventiladores.

12. APARELHO DE AR CONDICIONADO de 7.000 BTU’s
- Quantitativo – 17 (ambientes obrigatórios+consultórios+administração)
- Especificação - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT com 7.000 BTUs; Aparelho de ar condicionado de janela 7.000 BTU’s; condicionador de ar 7.000 btu’s;
tensão 220 volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia mínima de
1 ano, cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento técnico
nas instalações do cliente.
Observação: o ar condicionado é obrigatório em: sala de odontologia, curativo, farmácia, imunização e estabilização. Nos outros espaços é opcional.
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12.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO de 12.000 BTU’s
- Quantitativo – 2
- Especificação - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLINT COM 12.000 BTU’s;
Aparelho de ar condicionado de janela 12.000 BTU’s; condicionador de ar 12.000
btu’s; tensão 220 volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia mínima de 1 ano, cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalações do cliente.

13. MESA AUXILIAR
- Quantitativo – 11
- Especificação - Mesa auxiliar 40X60X80 Epoxi c/ ponteiras, pés tubulares de ¾, com
ponteiras, tampo e prateleira com pintura epoxi. Dimensões: 0,40m de larg.x 0,60m
comp.x0,80m altura.

14. ESTETOSCÓPIO INFANTIL
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- Quantitativo – 4
- Especificação - Estetoscópio infantil, com diafragma resistente e de alta sensibilidade, peça para cárdiopulmonar com olivas em plástico resistente, com acabamento
sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível na curvatura
do tubo Y.

15. ESTETOSCÓPIO ADULTO
- Quantitativo – 13
- Especificação - Estetoscópio adulto, com olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto articular em metal cromado resistente e flexível na
curvatura do tubo Y, ausculador duplo.

16. TENSIÔMETRO
- Quantitativo – 13
- Especificação – Em corpo de material resistente e protegido contra oxidação; com
escala de graduação de 0 a 300mm de Hg, precisa e de fácil leitura e precisão de 3
mm de Hg; Medição através de manômetro, sem escala de mercúrio; bolsa de ar,

16.1 TENSIÔMETRO INFANTIL
- Quantitativo – 4
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pêra e tubos conectores em borrachas, sem emendas; válvula de metal, que permita
retenção e esvaziamento de ar; braçadeira em nylon com fecho de metal e aneroide
adulto; possuindo selo de verificação inicial INMETRO.

- Especificação – Esfingnomanômetro manual, aneroide, para uso infantil, com braceira confeccionada antialérgica com fecho em velcro, com sistema de válvula de ar
com pêra e manguito, feitas em borrachas sintética, aferido pelo imetro.

17. BALANÇA ADULTO
- Quantitativo – 5
- Especificação - Balança antropométrica, capacidade de 150Kg, divisão em tração
de 100g com escala antropométrica de altura 1,90m; com graduação, base em ferro
fundido, plataforma em chapa de 5 cm em aço reforçado com tapete de borracha
antiderrapante, coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre 2 braços de aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio anodizado, embutido na coluna.

17.1 BALANÇA INFANTIL
- Quantitativo – 5
- Especificação - Balança Infantil: capacidade 16Kg e frações de 100g, prato revestido, acabamento resperado, pés em borracha sintética.

18. ESCADA
- Quantitativo – 19
- Especificação - Estrutura tubular em aço redondo; Piso em madeira ou aço revestida com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi); Dimensões aproximadas: 0,40m largura x
0,50m comprimento x 0,35m altura.
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19. SONAR
- Quantitativo – 5
- Especificação - Detector Fetal de Mesa Digital DM 550, projetado para dar grande
facilidade à ausculta do batimento fixação fetal, utilizando um transdutor de 2,25
Mhz, com alto fixação de sensibilidade, fixação do batimento a partir da 10ª semana
de fixação; Display fixação com escala de 50 a 220 BPM; Ajuste de volume e sensibilidade; Peso 1400g; Gabinete injetado em ABS de alta fixação, ação (fixação limpeza,
não enferruja) fixação frontal para fone de ouvido; fixação 10 x 18 x 26 cm, fixação
110 e 220 volts; Suporte para fixação do Transdutor (protegendo contra queda), Gel,
Manual, Garantia de 1 ano.
.
20. BANCO/MOCHO/GINECOLÓGICO
- Quantitativo – 3
- Especificação – Assento estofado, altura regulável. Base em tubo redondo (22 mm
de diâmetro). Pés com ponteiras plásticas. Opção: inox. Diâmetro do assento: 0,31;
Altura 0,48 a 0,68.
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21. FOCO
- Quantitativo – 3
- Especificação – Luminária auxiliar, base em tripé tubular, acabamento com ponteira plástica, haste flexível cromada e refletor pintado, altura regulável, pintura eletrostática a pó (epoxi), dimensões: 1,60m altura máxima x 1,10 altura mínima, Cabo
de energia com 2 metros; Tripolar e aterramento; Voltagem: 110/220V (chave seletora). Garantia: 12 meses.

22. PORTA PAPEL
- Quantitativo – 33
- Especificação – Fabricado em plástico ABS; cor branca, altura: 32 cm, largura: 26,7
cm, profundidade: 12,8, peso: 818 grs; papel toalha utilizado: 2 dobras – 23 X 23 cm,
3 dobras – 23 X 27 cm.

23. PORTA DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO
- Quantitativo – 33

- Especificação - Fabricado em plástico ABS; cor: branca, com suporte para parede.

- Quantitativo – 55
- Especificação - Lixeira plástica com pedal para tampa e balde retirável na cor branca com capacidade mínima de 13 litros e máxima de 30 litros.
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24. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL

25. SUPORTE PARA SORO
- Quantitativo – 11
- Especificação - Base de ferro esmaltado, altura variável, totalmente cromado, com
04 ganchos soldados horizontalmente. Altura mínima: 1.62 Altura máxima: 2,29m.

26. CAIXA DE URGÊNCIA
- Quantitativo – 1
- Especificação - Caixa produzida em material lavável, com divisórias para colocação de ampolas, comprimidos e outros materiais usados em situação de primeiros
socorros, caixa do tipo “caixa de pesca”, demais especificações ao critério de cada
município.

27. REFRIGERADOR
- Quantitativo – 2
- Especificação - Refrigerador doméstico, com capacidade de 260 a 300 litros, com
porta provida de puxador fixo sob pressão, apresentando congelador bandeja, aparadora móvel, caixa para legumes, 3 prateleiras gradeadas em aço inox. Termostato
com as devidas informações de funcionamento, dispositivo regulável 110v monofásico, superfície externa pintada com tinta antiferruginosa na cor branca, parede
com isolamento perfeito, prateleiras com acabamento anticorrosivo adequada para
garantir perfeita vedação, medindo de 160x65x50cm de profundidade.

28. CAIXA TÉRMICA
- Quantitativo – 2
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- Especificação – Caixa confeccionada externamente em estrutura de polietileno de
impacto praticamente indestrutível, texturizada, resistente a impacto e arranhões.
Alças duplas moldadas, bidirecionais projetadas para fora e com levantamento para
facilitar o transporte, tampa reta com fechamento hermético, dobradiças e trinco embutido tipo veda-tampa, revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões, capacidade de 50 litros.

29. TERMÔMETRO EXTERNO
- Quantitativo – 1

30. TV
- Quantitativo – 1
- Especificação – Televisor de 29 polegadas com 01 controle remoto multifuncional,
antena embutida, som estéreo, com SAP, sintonia automática para no mínimo de 181
canais, sintonizador UHF/VHF, entrada para áudio e vídeo, programação para liga
e desliga, e sleep timer, tensão bivolt 110-127/220 volts. Garantia mínima de um ano.

138
31. DVD
- Quantitativo – 1
- Especificação – Compatível com os discos DVD, CD Áudio, VCD, CD-R, CDR-W
, SVCD, JPG CD, MP3, Compatível com sistemas de cor PAL e NTSC, Dolby Digital,
Função ZOOM Digital, Câmera lenta e rápida, Progressive Scan, Multiângulo. Regiões compatíveis: todas, controle remoto, bivolt automático.

32. COMPUTADOR
- Quantitativo – 1
– Especificação – Microcomputador com processador 1,6GHz, com memória Ram de
1G, HD de 120 GB (7000Rpm). Unidade de disquete de 1,44Mb, unidade de CD 48X,
Monitor LCD de 15 pol, placa de rede 10/100Mbps, teclado abnt-2 (OS/2) e nobreak.

33. IMPRESSORA

– Especificação - Velocidade de impressão: Até 22 ppm, Ciclo mensal: 5.000 páginas por mês, Resolução: 1200X1200 dpi, Linguagens da impressora: NI, Impressão
Duplex:Sim; Manual, Suporte à rede: Não. Conectividade: USB, Memória padrão: 8
MB RAM, Sistema (s) Operacional(is): Windows 98, Me 2000, XP, Linux OS, Redução/Ampliação: Não, Garantia Limitada de 1 ano.

Anexos

- Quantitativo – 1

34. APARELHO TELEFÔNICO
- Quantitativo – 2
– Especificação - 16 teclas, incluindo mute, flash pause e redial, Tom/pulse, Monofone ergonômico, Led indicador de uso, Uso em mesa ou parede, Flash mínimo: 300
ms, Campainha volume ajustável em dois níveis, Sinalização da linha: Tom (multifrequencial) e pulse (decádico),Cor: clara (tom pastel), Homologado pela Anatel.

35. EXTINTOR DE INCÊNDIO
35.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO de Água Pressurizada (10L)
- Quantitativo – 4
– Especificação - de água pressurizada (10l).

35. 2 EXTINTOR DE INCÊNDIO de Pó Químico Seco (6 kg)
- Quantitativo – 4
– Especificação - de pó químico seco (6 kg).

35. 3 EXTINTOR DE INCÊNDIO de CO2 (6 Kg)
- Quantitativo – 1
– Especificação - de co2 (6 kg).

36. MESA TIPO REUNIÃO (caso na planta tenha sala multiuso)
- Quantitativo – 1
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– Especificação – Mesa para 8 lugares em madeira.

37. CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO (caso na planta tenha sala multiuso)
- Quantitativo – 30
– Especificação – Cadeira em polipropileno, com braço, cor branca, empilhável.

38. QUADRO BRANCO
- Quantitativo – 1
– Especificação – Quadro branco medindo 3,00 de comprimento X 1,20 de altura.

39. REFRIGERADOR COMPACTO/FRIGOBAR
- Quantitativo – 1
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– Especificação - Refrigerador compacto (frigobar); Características básicas: volume
armazenagem mínimo 77L. Volume Bruto mínimo 80L. Dimensões sem embalagem:
630 x 478 x 533; Peso sem embalagem 22Kg; Cor: branca; Voltagem: 120v; garantia de
1 ano que cobre qualquer defeito de fabricação. Possui o tamanho ideal para pequenos espaços e uso como frigobar. Condensador embutido. Prateleiras removíveis.
Porta reversível.

40. AUTOCLAVE
- Quantitativo – 1
– Especificação - Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática; capacidade de 42 litros. Faixas de Trabalho com ciclos rápidos programáveis
de acordo com o tipo de material.
Construção da Câmara: formato retangular, interna construída em aço inoxidável
(AISI 316TI, AISI 316L ou AISI 316) com acabamento polido. Externa construída em
aço inox (AISI 316L, AISI 316 ou AISI 304). Baseadas em conformidade com a norma ABNT NBR 11.816/2003. Equipamento possuindo 1 porta, tendo seu sistema de
fechamento através de manípulo de duplo estágio que exerça pressão por igual em
todo perímetro da tampa. Chave Geral: liga e desliga. Tecla Seleção: seleciona o ciclo
desejado de acordo com o material a ser esterilizado. Tecla Partida: inicia o ciclo préprogramado escolhido. Sistema Hidráulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em
aço inoxidável. Válvulas Solenoides: em latão forjado tipo diafragma. Válvulas de
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segurança: construída em latão. Conexões construídas em cobre. Controle de nível
para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d’agua. Fusíveis para
proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento
de Segurança: termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a
pressão. Voltagem Elétrica (Consultar a voltagem da localidade).

41. RECIPIENTES COLETORES/LIXEIRA
- Quantitativo – 2 (hospitalar e comum)
– Especificaçã-o – (Especificação ao critério do município).

42. FOGÃO QUATRO BOCAS
- Quantitativo – 1
– Especificação – Fogão doméstico 4 bocas; fogão a gás. Modelo doméstico, base de
apoio das gralhas com 4 bocas, forno, painel com indicação de faixas de temperatura
do forno, prateleiras do forno com trava de segurança.
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43. BOTIJÃO DE GÁS
- Quantitativo – 1
– Especificação - Botijão de 13 kg.

44. MESA PARA 4 LUGARES/COPA
- Quantitativo – 1
– Especificação - Mesa em madeira para 4 lugares.

45. CADEIRAS FIXAS/COPA
- Quantitativo – 4
– Especificação - Cadeira em polipropileno, sem braço, cor branca, empilhável.

46. ARMÁRIO DE COZINHA
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- Quantitativo – 1
– Especificação - Triplo em aço. Cor branca.

47. LIQUIDIFICADOR
- Quantitativo – 1
– Especificação - Liquidificador de 2 Litros, 4 velocidades, função limpar/pulsar,
copo em polipropileno, porta-fio, potência 500w.

48. PURIFICADOR DE ÁGUA
- Quantitativo – 1
– Especificação - Purificador de água com capacidade de armazenamento de água
gelada 3L, peso líquido de 13kg, altura 40cm, largura 30cm, profundidade de 36cm,
capacidade de refrigeração com ambiente a 320 e água a 270 e 2,5l/h. Pressão de água
para o uso: 0,3 a 4kg/cm2, consumo de energia 110W, tensão de 115 ou 220v – 60Hz.

142
49. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
- Quantitativo – 2
– Especificação - Equipamento odontológico composto de cadeira odontológica de
design ergonômetro, revestido em PVC sem costura, braço escamoteável, pedal de
comando na base, cabeceira articulável e escamoteável compatível com 110 ou 220w,
2 suportes para alta e baixa rotação com acoplamento Borden, seringa tríplice , chassi tubular com rodízio, bandeja em PVC, sistema de água integrado. Refletor foco
luminoso sem sombras, capacidade 15.000 lux – luz fria, protetor de espelho em policarbonato, braço pantográfico arredondado; Unidade de água, sugador de sangue,
saliva com filtro, cuba de poliéster colorida, inquebravel e escamoteável. Cor azul.
50. COMPRESSOR/ODONTOLOGIA
- Quantitativo – 2
– Especificação - Compressor de ar para odontologia motor 1HP, pressão de 120 libras, deslocamento 2,5 pés / 3 min, tanque de 40L, ar isento de óleo, filtro de ar com
manômetro e depósito de água com dreno, saída regulável, alementação 220V-60Hz,
tempo inspiratório de 0,05 a 3,99s, tempo expiratório de 9,99s. Frequência de 5,6 a
200 ciclos/min.

51. AMALGAMADOR

- Especificação - Amalgamador elétrico: características mínimas: reservatório para
limalha e mercúrio hermeticamente fechado; provido de desodor automático; painel
constituído de tiner para regulagem do tempo de mistura: alimentação 110v – 60Hz.
Acessórios: 2 cápsulas de mistura e 1 escova de limpeza. Garantia mínima de 1 ano.
Acompanham manuais de operação e manutenção.
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- Quantitativo – 2

52. APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
- Quantitativo – 2
– Especificação - Fotopolimerizador: emissão luminosa que garante a polimerização
adequada de resinas compostas; tempo de aplicação programável até 60 seg; sinal
sonoro a cada 10 seg, sobre o tempo ajustado no timer. Peça de mão com design ergonômetro para o máximo de conforto e pega; exaustor ultrassilencioso na peça de
mão; sistema de proteção térmica; ponteira de 9mm em fibra ótica coerente; protetor
Ocular; Bivolt. Aparelho para acoplar a mesa auxiliar.

143
53. MOCHO/ODONTOLOGIA
- Quantitativo – 2
– Especificação – Mocho odontológico, ergonômico, com regulagem de reclinação
do encosto através de alavanca sublateral e regulagem da altura do encosto, regulagem da altura a gás por alavanca sublateral, base cinza, pintura epoxi, secagem
estufa, com 5 rodízios, assento e encosto anatômicos, em espuma de poliuretano e
sem costuras, cor de revestimento azul.

54. COMPRESSOR/NEBULIZAÇÃO
- Quantitativo – 1
– Especificação – Compressor para utilização médica e laboratorial, com mecanismo
totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído, ajuste do fluxo de ar comprimido
com manômetro. Funcionamento através de sistema de diafragma. Chave seletora:
110/220V; frequência: 50 ou 60 Hz + ou – 5%; motor de 1/4CV de potência; fluxo de
ar; 0 à 70 litros/min; adaptador para 4 saídas de ar.

55. QUADROS-MURAL
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- Quantitativo – 5
– Especificação – Quadro de aviso em cortiça 1,00 A x 1,50L.

56. BEBEDOURO
- Quantitativo – 2
– Especificação - Bebedouros elétricos, adulto/infantil tipo pressão em filtro d’agua
comercial; alimentação 110 volts; garantia mínima de 1 ano para peças e serviços. É
exigido : instalação, acompanhamento de todos os acessórios ao completo funcionamento, manual de operação.

57. CADEIRA DE RODAS
- Quantitativo – 1
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– Especificação - Cadeira de Rodas dobrável c/pneus infláveis. Apoio para braços
removíveis,apoio para pés removíveis, assento em nylon, dobrável, freios bilaterais,
aro 24 polegadas com pneus infláveis, rodas dianteiras aro de 6 polegadas giratórias
com pneus maciços, pintura epoxi preta.

58. PRATELEIRAS
- Quantitativo – depende do tamanho da CSF.
– Especificação - Prateleiras de madeira medindo 40 cm de largura.

59. SUPORTE PARA TV
- Quantitativo – 1
– Especificação - Fixo na parede com grade.

60. ESTANTE DE AÇO
- Quantitativo – 9
– Especificação - Estantes vazadas com 6 prateleiras; em chapas de aço 22; reforço
nas laterais e fundo em “X”; reforço em ômega na parte inferior da prateleira; coluna

em chapa de aço número 16; medidas 0,92 x 0,60 x 2,48 h m. Cor bege.

- Quantitativo – 6
– Especificação- OPCIONAL - (Especificação ao critério do município).
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61. ESCANINHOS/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS

62. MESA AUXILIAR/MAYO
- Quantitativo – 2
– Especificação - Mesa auxiliar de mayo em epoxi. Dimensões: 0,68x0,47x0,85. Estrutura em tubo redondo de 1”x1,20 com anel de fixação. Suporte para bandeja cromado. Bandeja em inox medindo0,48x 0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em
pintura epoxi. Altura máxima: 1.200m.

63. TORPEDO DE OXIGÊNIO
- Quantitativo – 3
– Especificação – Torpedo de oxigênio portátil, utilizado para observação de pacientes pediátricos, cilindro metálico, constituído em aço, pintado na cor verde, composto
de válvula e manômetro, capacidade 10 m³ e garantia de 1 ano para peças e serviços.

64. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
- Quantitativo – 12
- Especificação – Luminária de emergência, de chapa de aço com pintura eletrostática; 2 lâmpadas fluorescentes de 15 watts cada; alimentada por bivolt com chave
seletora; tensão 110/220 volts; para suprir iluminação em caso de queda de energia;
autonomia de aproximadamente 3 horas. Bateria recarregável de 6 volts – 2,5 amperes/hora.

65. BERÇO
- Quantitativo – 1
- Especificação – Berço com colchão em estrutura tubular, estrutura e pés embutidos
em tubos redondos de aço, pintados em esmalte sintético na cor branca, após trata-
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mento antiferruginoso, tubos de 1 ¼ de diâmetro com aço de polietileno.

66. BELICHE COM COLCHÃO
- Quantitativo – 4
- Especificação - Conjunto de duas camas superpostas em estrutura de madeira e
com folhas de compensado ou MDF para a cabeceira e para a peseira; revestimento
em folhas de madeira na cor clara. Medidas 2,00 x 0,90; com colchão.

67. POLTRONA RECLINÁVEL
- Quantitativo – 4
- Especificação - Poltrona reclinável. Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base
em tubo redondo de 32 mm. Encosto reclinável qualquer posição, acionado através
de amortecedor a gás. Estofamento em espuma densidade 26, não deformável, com
revestimento em courvim. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por
meio de fosfatização. Cor azul.
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68. NEGATOSCÓPIO
- Quantitativo – 3
- Especificações - Fabricado em aço inox AISI 304, chapa de 0,8 mm escovado, bivolt
110-220 V, dotado de acrílico branco leitoso de 3mm e duas lâmpadas fluorescente de
15w cada. Altura 500mm X largura 105mm X comprimento 360mm.

69. BIOMBO DUPLO sem rodízio
- Quantitativo - 5
- Especificação - Biombo duplo , construído em tubos redondos de 2mm, com parede
de 1,2mm , montado em duas faces com lona, bandeiras laterais com movimentos
de 360g, tratamento antiferruginoso. Acabamentos em pintura eletrostática, pó com
resina Epóxi – poliéster e polimerizada em estrutura , de pés com rodízios de 50mm,
cor branca, dimensões : 1,80 x 1,15m.Os biombos devem ser colocados nos consultórios que tiverem maca ginecológica e na sala de observação.

Anexo 2

Acolhimento coletivo
No primeiro momento do funcionamento da unidade, toda a equipe reúne-se com
os usuários que vieram por demanda espontânea e neste espaço coletivo faz escutas e conversas com os mesmos. Aproveita-se ainda o momento para realizar atividades de educação em saúde e explicar à população o modo de funcionamento da Unidade e o processo
de trabalho da(s) equipe(s). A fim de que todos os profissionais da equipe possam participar do acolhimento coletivo e atenderem aos casos agudos identificados, é necessário que
o agendamento dos pacientes seja feito por hora marcada, não sendo agendados pacientes
para o início do turno. Após o momento de acolhimento coletivo realizado pela equipe,
a Unidade de Saúde deve continuar acolhendo os usuários que porventura procurem o
serviço durante o turno.
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Modalidades de acolhimento

Acolhimento por equipe
O enfermeiro de cada equipe fica na linha de frente atendendo à demanda espontânea da população residente na sua área de abrangência e também aos seus usuários
agendados. O médico faz a retaguarda para os casos agudos da sua área e também atende
aos usuários agendados. Em algumas equipes, o enfermeiro fica na linha de frente do acolhimento até determinada hora, a partir da qual desempenha outras atribuições, passando
a linha de frente do acolhimento a ser realizada pelo auxiliar de enfermagem, estando o
enfermeiro e o médico na retaguarda.

Acolhimento por plantão
O enfermeiro e/ou auxiliar de enfermagem de determinada equipe ficam na linha de
frente do acolhimento, atendendo aos usuários que chegam por demanda espontânea de
todas as áreas/equipes da unidade. O médico da equipe de plantão fica na retaguarda do
acolhimento. Todos os profissionais da equipe de plantão do acolhimento ficam com suas
agendas voltadas exclusivamente para o acolhimento. Os profissionais das outras equipes
da unidade, quando não estão “escalados” para o plantão, organizam sua agenda para realizar outras ações, não reservando agenda para o acolhimento, somente atendendo casos
agudos em situações excepcionais em que a quantidade de pessoas com tal necessidade
exceder a capacidade de atendimento da equipe de plantão.
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Acolhimento misto (plantão + equipe)
Estipula-se determinada quantidade de usuários ou horário até onde o enfermeiro
de cada equipe acolhe a demanda espontânea da sua área, bem como uma quantidade
de casos agudos encaminhados pelo acolhimento que o médico irá atender de pacientes
de sua área durante o turno. Um dos enfermeiros fica a cada dia sem atendimentos agendados, para atender à demanda espontânea de todas as áreas a partir do momento que
ultrapasse a quantidade ou horário previamente estipulados para acolhimento das equipes; um dos médicos também fica de plantão para, independentemente da área, atender
os agudos encaminhados pelo acolhimento que excederem a quantidade pré-determinada
de casos agudos que cada um dos outros médicos atenderiam.

Acolhimento com dupla entrada
A recepção da USF ouve o usuário no primeiro momento, e se este refere que é uma
“urgência”, é encaminhado para um enfermeiro de plantão. Um auxiliar de enfermagem
acolhe os casos não referidos como urgentes, tentando responder às necessidades de saúde dos usuários, tendo o enfermeiro como retaguarda imediata para aqueles usuários que
considerar necessário. Os casos considerados agudos pelo enfermeiro são encaminhados
para os médicos das respectivas áreas.
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Modelagem de acolhimento para povoados
Acolhimento nos povoados poderá ser realizado a partir da estratificação do risco
dos usuários que é feito através da análise de prontuários e subsequente discussão entre
toda a equipe PSF. Esta reunião servirá para definição da agenda e prioridades a serem
atendidas. Após definidas as agendas, as consultas serão agendadas e entregues aos usuários através dos agentes comunitários.
Critérios de Avaliação
Para vermos se o acolhimento está surtindo efeito sobre a forma de produzir saúde,
sugerimos que sejam observados alguns indicadores de avaliação, sendo que a depender
da realidade em que o trabalhador esteja deverá acrescentar, retirar ou criar mais pontos
para ajudar no processo de avaliação.
88Indicadores de acesso e processo de trabalho:
• Tempo de espera;
• Grau de utilização do agendamento;
• Adequação dos encaminhamentos (respeito aos protocolos, classificação de risco,
preenchimento adequado dos encaminhamentos para as referências, uso e preenchimento adequado do documento de contrarreferencia);

• População adscrita dentro da capacidade de resposta da equipe;
• Nível de satisfação dos atores envolvidos;

•

Participação dos trabalhadores;

• Participação do controle social;

Anexos

• Existência de espaço de participação/cogestão e gestão participativa;

• Processo de investimento na melhoria da ambiência dos serviços de saúde.
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Anexo 3
Padronização dos Medicamentos do Estado da Atenção Básica
O Estado deve assegurar o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica
como parte integral da assistência terapêutica, garantindo à população a necessária qualidade, efetividade e segurança dos produtos farmacêuticos, o acesso da população àqueles
considerados essenciais e promover o uso racional de medicamentos em consonância com
os rumos dos componentes da Assistência Farmacêutica, preconizadas pela Política Nacional de Medicamento, do Ministério da Saúde (art. 47, Lei 6.345 e posteriores alterações).
São considerados medicamentos essenciais aqueles que satisfazem as necessidades
prioritárias de cuidado à saúde da população, os quais devem estar disponíveis no funcionamento do Sistema Único de Saúde, a fim de alcançar os melhores resultados possíveis
para dada condição patológica, em quantidade adequada, dose apropriada e com assegurada qualidade, dentro do limite dos recursos financeiros disponíveis (OMS, 1997; art. 47,
§ 1º da Lei 6.345 e posteriores alterações).
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É de competência do órgão estadual de direção do SUS adotar um elenco de medicamentos essenciais (Relação Estadual de Medicamentos) como instrumento orientador
da prática clínica que garanta o uso racional do medicamento e melhore a atenção à saúde
(art. 47, § 2º. Lei 6.345 e posteriores alterações).
Sem prejuízo da garantia da dispensação dos medicamentos para atendimento dos
agravos na Atenção Primária, em atenção ao perfil epidemiológico local/regional e com
base no elenco de referência nacional (RENAME), a Câmara Técnica de Medicamentos e
Correlatos, órgão atrelado à Assistência Farmacêutica Estadual, propôs à CIE a revisão
para o elenco de Referência Estadual , que, após a pactuação em 2009, resultou no elenco
que segue.

Elenco de Medicamentos da Atenção Primária Estadual

Item

DENOMINAÇÃO GENÉRICA

1

Salbutamol em aerosol 100mcg/dose frasco com 200 doses;
AGENTES ANTINEMATODIAS

2

Mebendazol em suspensão oral com 20 mg/ml;

3

Mebendazol em comprimido com 100 mg;

4

Anexos

ADRENÉRGICO+B2 PARA USO SISTÊMICO

Tiabendazol suspensão oral com 50 mg/ml em frasco com 100 ml

5

Tiabendazol em comprimido com 500 mg

6

Albendazol em solução oral com 40mg/ml;

7

Albendazol em comprimido mastigável com 400 mg;

8

Ivermectina em comprimido com 6 mg
AGENTE POUPADOR DE POTÁSSICO

9

Espironolactona em comprimido com 25 mg;
ANTAGONISTA DE ANGIOTENSINA II SIMPLES

10

Losartan potàssico em comprimido com 25 mg;

11

losartan potássico em comprimido com 50 mg
ANTI-HISTAMÍNICO PARA USO SISTÊMICO

12

Dexclorfeniramina - Maleato de dexclorfeniramina em comprimido com 2 mg;

13

Dexclorfeniramina - Maleato de dexclorfeniramina solução oral ou xarope
com 0,4 mg/ml;

14

Loratadina xarope com 1 mg/ml, em frasco com 100 ml;

15

Loratadina em comprimido com 10 mg

16

Cloridrato de prometazina em solução injetável com 25 mg/ml
em ampola de 2 ml;
ANTIINFLAMATÓRIO E ANTIRREUMÁTICO, NÃO ESTEROIDES

17

Ibuprofeno em comprimido revestido com 200 mg

18

Ibuprofeno em comprimido revestido com 600 mg

19

Ibuprofeno em suspensão oral com 20 mg/ml em frasco com 100ml
ANTIRRÍTMICO CLASSE I E II

20

Amiodarona em comprimido com 200mg
ANTIADRENÉRGICO DE AÇÃO CENTRAL

19

21

Metildopa em comprimido com 250 mg;

22

Metildopa em comprimido com 500 mg
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ANTIBACTERIANO BETA LACTÂMICO, PENICILINA
23

Amoxicilina em cápsula com 500 mg

cápsula

1000

24

Amoxicilina em pó para suspensão oral 50 mg/ml

frasco

1000

25

Amoxicilina + Clavulanato de potássio em
suspensão oral com 50 mg/12,5 mg/ml

frasco

1000

26

Amoxicilina + Clavulanato de potássio em
comprimido com 500 mg/125 mg

frasco

1000

27

Benzilpenicilina benzatina em pó para suspensão
injetável com 1.200.000 UI em frasco-ampola

frasco-ampola

3600
(4800000UI)

28

Benzilpenicilina benzatina em pó para suspensão
injetável com 600.000 UI em frasco-ampola

frasco-ampola

3600
(4800000UI)

Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica em suspensão injetável com 300.000 UI +
100.000 UI em frasco-ampola

frasco-ampola

300000 UI +
100000 UI

Benzilpenicilina potássica em pó para suspensão
injetável com 5.000.000 UI em frasco-ampola

frasco-ampola

3600
(4800000UI)

29

30

ANTIBACTERIANO QUINOLONAS
31

Ciprofloxacino, cloridrato em comprimido com 500 mg

comprimido

1000

ANTICOLINÉRGICOS

152

32

Biperideno, lactato solução injetável.
5 mg/ml

solução
injetável

10

33

Biperideno 2mg

comprimido 2

10

ANTIFÚNGICO PARA USO TÓPICO
34

Benzoilmetronidazol, gel vaginal 10%

bisnaga

35

Miconazol, nitrato de,
em creme vaginal com 2 %

bisnaga

36

Miconazol, nitrato de, em creme 2%

bisnaga

37

Cetoconozol xampo 2% em frasco

frasco

ANTIMICÓTICO PARA USO SISTÊMICO
38

Fluconazol 150mg

comprimido

200

39

Atenolol em comprimido com 50 mg

comprimido

75

40

Propranolol, cloridrato de, em comprimido com 40 mg

comprimido

160

41

Carvedilol 12,5 mg

comprimido

37,5

42

Carvedilol 3,125 mg

comprimido

37,5
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BETABLOQUEADORES

BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CÁLCIO COM EFETIOS CARDÍACOS DIRETOS
43

Verapamil, cloridrato de, em comprimido
com 80 mg

comprimido

240

BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CÁLCIO COM EFEITO PRINCIPALMENTE VASCULAR
44

Anlodipino, besilato de, em comprimido
com 5 mg

comprimido

5

45

Anlodipino, besilato de, em comprimido 10 mg

comprimido

5

CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÊMICO, SIMPLES
46

Prednisolona, fosfato sódico de, em solução
oral com 1,34 mg/ml

frasco

10

47

Prednisona em comprimido com 5 mg

comprimido

10

48

Prednisona em comprimido
com 20 mg

comprimido

10

CORTICOSTEROIDE SIMPLES
49

Dexametasona em creme a 0,1%

bisnaga

DIURÉTICO DE ALÇA
50

Furosemida em comprimido com 40 mg

comprimido

40

DIURÉTICO TIAZÍDICO
51

Hidroclorotiazida em comprimido com 12,5 mg

comprimido

25

52

Hidroclorotiazida em comprimido
com 25 mg

comprimido

25

ECTOPARASITOCIDA, INCLUINDO ESCABICIDA
53

Permetrina em loção a 5%

frasco

GLICOSÍDEO CARDÍACO
54

Digoxina em comprimido com 0,25 mg

comprimido

0,1

HIPOLIPEMIANTES SIMPLES
55

Sinvastatina 40 mg

comprimido

15

56

Sinvastatina 10 mg

comprimido

15
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HORMÔNIO TIREOIDEANO
57

Levotiroxina sódica em comprimido com 100 mcg

comprimido

0,15

58

Levotiroxina sódica em comprimido com 50 mcg

comprimido

0,15

59

Levotiroxina sódica em comprimido com 25 mcg

comprimido

0,15

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA, SIMPLES
60

Enalapril, maleato de, em comprimido com 5 mg

comprimido

10

61

Enalapril, maleato de, em comprimido
com 20 mg

comprimido

10

62

Captopril em comprimido com 25 mg

comprimido

50

MACROLÍDEOS E LINCOSAMIDAS
63

Azitromicina em suspensão
oral com 40 mg/ml

suspensão oral

300

64

Azitromicina em comprimido com 500 mg

comprimido

300

65

Eritromicina, estearato de, em suspensão
oral com 50 mg/ml

frasco

1000

66

Eritromicina, estearato de, em comprimido com 500 mg

comprimido

1000
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MEDICAMENTOS ANTITROMBÓTICOS
67

Ácido acetilsalicílico em comprimido
com 100 mg

comprimido

68

Varfarina 5 mg

comprimido

69

Fitomenadiona (Vit. K) solução injetável
10mg/1ml

solução injetável

3000
7,5

MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES ORAIS
70

Glibenclamida em comprimido
com 5 mg

comprimido

10

71

Glicazida em comprimido com 30 mg

comprimido liberação controlada

160

72

Metformina, cloridrato de, em
comprimido com 500 mg

comprimido

2000

73

Metformina, cloridrato, em
comprimido com 850 mg

comprimido

2000

MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ÚLCERA PÉPTICA
74

Ranitidina, cloridrato de, em comprimido
com 150 mg

comprimido

300

75

Omeprazol 20 mg

cápsula

20

76

Dipirona sódica em solução oral com 500 mg/ml

frasco

3000

77

Paracetamol em solução oral com 200 mg/ml

frasco

3000

78

Paracetamol em comprimido com 500 mg

comprimido

3000

OUTROS ANTIASMÁTICOS PARA INALAÇÃO
79

Beclometasona, dipropionato de, pó, solução
inalante ou aerossol 50 mcg/200 doses

80

Ipratropio, brometo, solução
inalação 0,25mg/ml

solução
inalante

Beclometasona aerossol oral
250mcg / 200 doses

aerossol

81

aerossol/cápsula
inalante

0,8

Anexos

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

0,8

OUTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÂMICOS
82

Cefalexina sódica ou cefalexina, cloridrato de,
em suspensão oral 50 mg/ml

frasco

2000

83

Cefalexina sódica ou cefalexina, cloridrato de,
em cápsula com 500 mg

cápsula

2000

Metronidazol em suspensão oral
com 40 mg/ml

frasco

1500

85

Metronidazol em comprimido
com 250 mg

comprimido

1500

86

Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml

frasco

OUTRO ANTIMICROBIANOS
84

POTÁSSIO
87

Sais para reidratação oral pó para solução oral,
composição conforme descrito na RENAME 2006

envelope

PREPARADOS ANTIGLAUCOMATOSOS E MIÓTICOS
88

Timolol solução oftálmica 0,25%

solução oftálmica

0,2 ml

89

Timolol solução oftálmica 0,5%

solução oftálmica

0,2 ml

PREPARADO DE FERRO
90

Sulfato ferroso 40 mg

drágea

200

91

Sulfato ferroso 25mg fe/mL

solução oral

200

PROPULSIVO
92

Metoclopramida, cloridrato de, em comprimido com 10 mg

comprimido

30

93

Metoclopramida, cloridrato de,
solução oral 4mg/mL

solução oral

30
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SULFONAMIDA E TRIMETOPRIM
94

Sulfametoxazol + Trimetoprima em
suspensão oral 40 mg + 8 mg/ml

frasco

95

Sulfametoxazol + Trimetoprima
comprimido 400 mg + 80 mg

comprimido

VASODILATADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS - cardiopatia isquêmica
96

Isossorbida, dinitrato de, em comprimido sub
lingual com 5 mg

97

Isossorbida, mononitrato de, em comprimido
com 40 mg

comprimido
comprimido

20
20

TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE
98

Alendronato de sódio 70 mg

comprimido

10

comprimido

1500

ÁCIDO FÓLICO
99

Ácido fólico comprimido 5 mg
ANTIÁCIDOS

100

Hidróxido de Magnésio + Hidróxido de Alumínio em
comprimido mastigável com 200 mg + 200 mg

comprimido

101

Hidróxido de Magnésio + Hidróxido de Alumínio,
em suspensão oral com 35,6 mg + 37 mg

frasco
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FITOTERÁPICOS
102

Maytenus ilicifolia em cápsula
com 350 mg

cápsula

103

Maytenus ilicifolia em cápsula
com 380 mg

cápsula

104

Maytenus ilicifolia em cápsula
com 420 mg

cápsula

105

Maytenus ilicifolia em cápsula
com 500 mg

cápsula

106

Maytenus ilicifolia em suspensão oral

frasco

107

Mikania glomerata Sprengl em xarope

frasco

108

Mikania glomerata Sprengl solução oral

frasco

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
109

Medicamentos Homeopáticos conforme Farmacopéia Homeopática Brasileira – 2ª edição

frasco

MEDICAMENTOS DE AÇÃO CENTRAL
ANSIOLÍTICO
110

Diazepam solução injetável 10mg/2ml

solução injetável

10

111

Diazepam

comprimido 5mg

10

112

Amitriptilina 25mg

comprimido

75

113

Clomipramina 25mg

comprimido

100

114

Fluoxetina 20mg

cápsula

20

Nortriptilina 50mg

cápsula

75

Carbamazepina 200

comprimido

1000

117

Carbamazepina xarope 20mg/ml

xarope

1000

118

Clonazepan 2mg

comprimido

8

119

Clonazepan solução 2,5mg/ml

solução

8

120

Fenitoína 100mg

comprimido

300

121

Fenitoína 50mg/ml solução injetável 5 ml

122

Fenobarbital 100mg

123

Fenobarbital 100mg/ml solução injetável 2ml

124

Fenobarbital solução oral 40mg/ml

125

Valproato sódico 288mg
(eq. 250mg de ácido valproico)

126

Valproato sódico (eq. 50mg de ácido
valproico)

xarope ou solução
oral

1500

127

Valproico sódico 576 mg
(eq. 500mg de ácido valproico).

cápsula

1500

128

Carbonato de lítio 300mg

129

Clorpromazina 100mg

130

Clorpromazina 25mg

131

Clorpromazina 40 mg/ml

solução oral

300

132

Clorpromazina solução injetável 5mg/ml

solução injetável

300

133

Haloperidol 1mg

comprimido

8

134

Haloperidol 5 mg

comprimido

8

115
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ANTIDEPRESSIVO

ANTIEPILÉTICO
116

solução injetável
100
solução injetável
100
cápsula

comprimido
comprimido
comprimido

1500

24mmol
300
300
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135

Haloperidol solução oral 2mg/ml

solução oral

8

136

Haloperidol solução injetável 5mg/ml

injetável

8

137

Haloperidol, decanoato 50mg/ml

injetável

8

ANESTÉSICO DE CURTA DURAÇÃO
Midazolam, cloridrato solução
injetável 1mg/ml

138

solução injetável

CONTRACEPTIVOS ORAIS PARA USO SISTÊMICO
139

Acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml

142

Noretisterona, enantato 50mg + estradiol,
valerato 5mg
Etinilestradiol 0,03 mg +
levonorgestrel 0,15 mg
Levonorgestrel 1,5 mg, uso restrito
emergência

143

Noretisterona 0,35 mg

140
141

solução injetável
solução injetável
comprimido
comprimido
comprimido

ANTIVIRAL
144

Aciclovir 200 mg

comprimido

HORMÔNIOS SEXUAIS
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145

Estrogênio conjugado
creme vaginal 0,625 mg/g
VITAMINAS

146

Polivitamínico (Vt.C + Ac. Pantotênico+
Biotina+ ác. Fólico+ Ac. Nicotínico ou
derivados, piridoxina+riboflavina + tiamnina
+ vit. A + vit D e E)
PREPARAÇÃO NASAL

147

Cloreto de sódio, solução nasal 0,9%

solução nasal

OUTROS
148

Óleo Mineral

frasco

OBS 1: item 92: restrição: uso cuidadoso em crianças pela possibilidade de indução de reações extrapiramidais.
OBS 2: item 29: uso hospitalar.
FONTE: BRASIL, 2010.
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