
Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.1, p.213-222 

jan./mar. 2014 213

Resumo

Para a garantia da saúde enquanto direito de todos e dever do Estado, é 

necessário planejar e organizar os serviços. Com o objetivo de conhecer sobre o planejamento 

e a operacionalização do serviço de atenção à saúde, este estudo é resultado de um relato de 

experiência a partir da vivência das práticas de planejamento em saúde em uma Unidade 

de Saúde da Família (USF) do município de Santo Antônio de Jesus (BA). Buscou-se 

a identificação dos problemas enfrentados pela equipe e das estratégias utilizadas para a 

resolução local das adversidades, utilizando-se da extensão das atividades para a população 

coberta, interagindo com a equipe e a comunidade diante de uma didática problematizadora. 

Assim, foi possível perceber a relevância de se planejar em saúde para que haja uma melhor 

eficácia na oferta de serviços.

Palavras-chave: Planejamento de instituições de saúde. Gerência. Administração de serviços 

de saúde. Unidade básica de saúde.
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PRACTICE PLANNING ON A FAMILY HEALTH UNIT: 

AN EXPERIENCE REPORT

Abstract

To guarantee health as a right of all and duty of the State, it is necessary to the 

planning and organization of services. Aiming to know about planning and operation of health 

care services, this study it is an experience report from practical experience in health planning 

in a family health unit in Santo Antônio de Jesus (BA). We sought to identify the problems 

faced by the team and the strategies used to solve the same location, using the extension of 

the activities for the covered population, interacting with staff and the community before a 

didactic problematical. Thus, it was possible to realize the importance of planning in health so 

there is greater efficiency in service delivery.

Keywords: Health facility planning. Management. Health services administration. Health centers.

PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA: 

UN RELATO DE EXPERIENCIA

Resumen

Para garantizar la salud como un derecho y un deber del Estado, es necesario 

la planificación y organización de los servicios. Con el objetivo de conocer acerca de la 

planificación y operación del servicio de atención de la salud, este estudio es un relato de 

experiencia a partir de la vivencia en práctica de planificación de la salud en una unidad 

de salud de la familia en Santo Antônio de Jesus - Bahia. Hemos tratado de identificar los 

problemas que enfrentó el equipo y las estrategias utilizadas para resolverlos en el mismo 

local, con la extensión de las actividades de la población cubierta, interactuando con el 

personal y la comunidad ante una didáctica problematizadora. Por lo tanto, fue posible darse 

cuenta de la importancia de la planificación en materia de salud para que haya una mayor 

eficiencia en la prestación de servicios.

Palabras clave: Planificación de instituciones de salud. Gerencia. Administración de los 

servicios de salud. Centros de salud.
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INTRODUÇÃO

Desde o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, foi garantido 

a todos os cidadãos o direito à saúde como um dever do Estado; para isso, faz-se necessária 

uma rede organizada de serviços. Em seus documentos, o Ministério da Saúde (1999) 

preconiza que “o SUS prevê que as ações de saúde devem ser desenvolvidas por uma rede 

regionalizada e hierarquizada de atenção à saúde, com tecnologias adequadas a cada nível 

de atenção, visando ao atendimento integral da população” (p. 09).1 Logo, considera-se 

que a organização e o planejamento das ações em saúde são de suma importância para a 

operacionalização do SUS. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a principal porta de 

entrada dos usuários à rede de serviços, estruturada a partir da implantação de 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Unidades de Saúde da Família (USFs). Porém, o 

processo organizativo das unidades ainda é deficiente, dificultando a concretização das 

políticas públicas.

Para que haja eficácia e eficiência nos serviços de saúde é preciso 

gerenciamento e planejamento dos recursos físicos, dos materiais e de pessoas. Contudo, 

gerir pessoas é um desafio muito grande no âmbito da Atenção Básica/APS, daí a 

necessidade de recorrer aos avanços da administração pública. Vale ressaltar duas figuras 

importantes nesse processo: Matus2 e Testa,3 que trazem pensamentos que se completam, 

o primeiro preocupando-se com o objetivo final da ação e o segundo, com o meio e com o 

processo de pensar estratégias para alcançar um fim.

Entendendo a importância do planejamento em saúde para o desenvolvimento 

do SUS e as dificuldades em promover a Saúde Coletiva, este estudo teve como objetivo 

conhecer o planejamento e a operacionalização das ações em uma USF no município de 

Santo Antônio de Jesus (BA), a partir da vivência das aulas práticas do componente curricular 

Planejamento e Administração dos Serviços de Saúde I.

A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso 

de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais.4 Para uma boa administração 

gerencial de uma unidade de saúde é preciso conhecer o território de abrangência, o 

perfil da população, suas principais queixas, as condições de acesso à unidade, a 

dinâmica da equipe, bem como realizar a análise desses dados, a formulação de 

estratégias, a implementação destas e sua avaliação. Destaca-se que a avaliação deve ser 

feita a todo o momento, sujeitando o planejamento a mudanças, caso não atenda ao que 

pede seu objetivo final.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo consiste em um relato da experiência vivenciada pelas discentes 

do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia − UFRB, supervisionada pela docente do componente curricular Planejamento 

e Administração nos Serviços de Saúde I, em uma USF do município de Santo Antônio 

de Jesus (BA), no período de 30 dias, entre os meses de fevereiro e março de 2013, nas 

manhãs de funcionamento.

Como suporte teórico, foram lidos 15 artigos e selecionados 8, a partir das bases 

de dados SciELO e LILACS. Além disso, foram solicitados à Secretaria de Saúde do Município os 

relatórios mais recentes de Produção de Marcadores Ambulatoriais (PMA2) e Situação de Saúde 

e Acompanhamento (SSA2), para possível análise da situação de saúde da área de abrangência 

da unidade de saúde.

Foram realizadas reuniões quase que diárias com a gerente da USF, a fim de 

planejar o desenvolvimento das atividades. Os agentes comunitários foram convidados 

para um encontro/reunião, com o objetivo de conhecer a população adscrita e planejar 

as atividades com o trabalho desenvolvido pelos mesmos. Por fim, foram realizadas duas 

oficinas: uma com carga horária de duas horas com a equipe total da unidade e outra com a 

mesma duração com a população atendida.

Dentre as atividades para conhecimento do processo de planejamento e 

operacionalização do serviço, foram feitas visitas às microáreas da unidade cuja experiência 

foi vivenciada, aplicados 30 questionários de estimativa rápida, para identificar os principais 

problemas e sugestões de enfrentamento pela população adscrita na companhia dos agentes 

comunitários de saúde, além da observação da dinâmica da unidade e do levantamento de 

informações sobre o processo de gerenciamento.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A USF cuja experiência foi vivenciada está situada na zona urbana do município 

de Santo Antônio de Jesus, em um bairro com uma área bastante extensa que possui, na 

sua maioria, ruas com calçamento, tratamento de esgoto, água encanada, coleta de lixo e 

casas bem-estruturadas. Uma grande parcela da população possui nível socioeconômico 

relativamente alto para os padrões do município, sendo que muitos moradores possuem 

plano de saúde e utilizam muito pouco os serviços prestados pela referida unidade de saúde. 

Há de se registrar que alguns moradores negaram-se a fazer o cadastramento da família com 

agentes comunitários de saúde, alegando não usarem tais serviços.
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 Com um total de 4.546 indivíduos cadastrados, a maior parte deles tendo entre 

20 e 39 anos (1.757), seguidos da faixa etária de 40 a 49 anos (627) e 60 anos ou mais (508), 

com pequena diferença quanto ao gênero (masculino e feminino), a Equipe de Saúde da 

Família tem em sua área de abrangência uma população acima do preconizado (máximo de 4 

mil pessoas por equipe) pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 (Tabela 1).5

Estão cadastradas 1.346 famílias, sendo que 88,39% das crianças de 7 a 14 anos 

estão frequentando a escola, e 97,10% dos indivíduos com 15 anos ou mais são alfabetizados. 

São 513 pessoas cobertas por plano de saúde, apenas 2 pessoas estão cadastradas e recebem 

auxílio do Programa Bolsa Família (PBF) (Tabela 2).

Dentre as doenças referidas pela população cadastrada na unidade, a maior 

incidência é de hipertensão, com 461 casos (10,14 %), seguida de diabetes, com 128 casos 

(2,82%), deficiências, com 37 casos (0,81%), doença de chagas, com 14 casos (0,31%), 

alcoolismo, com 6 casos (0,13%), e hanseníase, com 3 casos (0,07%). Tal quadro reforça 

a importância da intensificação do Programa de Acompanhamento de Hipertensão e 

Diabetes (Hiperdia), preconizado pela Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de atender 

qualificadamente aos dois maiores agravos referidos pela população assistida.

Diante do perfil exposto acerca da população atendida e análise de suas 

características, aspecto essencial para o planejamento e a gestão, foi realizada reunião 

Tabela 1 − Distribuição da população coberta por uma unidade de saúde de Santo 

Antônio de Jesus, segundo faixa etária e sexo, no ano de 2013

Sexo
Faixa etária (anos)

<1 1 a 4 5 a 6 7 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 >60 Total
Masculino 14 100 68 98 174 174 804 293 200 198 2.123
Feminino 20 79 45 74 145 199 953 334 264 310 2.423

Nº de 
pessoas

34 179 113 172 319 373 1.757 627 464 508 4.546

Tabela 2 − Distribuição da população coberta por uma unidade de saúde de Santo 

Antônio de Jesus, segundo número de famílias, grau de escolaridade, cobertura por 

plano de saúde privado e cadastro no Programa Bolsa Família em 2013

PBF: Programa Bolsa Família (PBF).

Nº estimado de famílias n %
Nº de famílias cadastradas 1.346 100,00
7 a 14 anos na escola 434 88,39
15 anos e mais, alfabetizadas 3.621 97,10
Pessoas cobertas por plano de saúde 513 11,28
Nº de famílias no PBF 2 0,15
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com a profissional enfermeira, responsável por gerir a unidade estudada, e com os agentes 

comunitários de saúde. Nesse encontro foram apontados os principais problemas enfrentados 

e levantadas as formas possíveis de articulação, para que numa atividade extensionista fossem 

identificados os meios de resolução.

Dentre os problemas discutidos, apontados pela enfermeira e pelos agentes 

comunitários de saúde como mais gritantes e identificados nas visitas às microáreas por 

meio de questionário de estimativa rápida aplicado à população, pode-se destacar: a 

necessidade de remapeamento, já que a unidade, conforme exposto, tem um excesso de 

população coberta associado a uma divisão heterogênea entre os agentes comunitários; 

as diversas queixas da população acerca do trabalho dos agentes comunitários, pelo 

possível desconhecimento desta população sobre as atribuições destes profissionais; as 

frequentes queixas por parte da população acerca da acessibilidade ao serviço, visto que 

boa parte das famílias se encontra distante geograficamente do prédio onde funciona a 

unidade; e as dificuldades no atendimento individual aos usuários devido ao grande fluxo 

no corredor, o que vinha ocasionando incômodos sonoros e dificuldade na manutenção 

dessa população na sala de espera.

Foi identificada, nessa mesma reunião, a presença de dificuldade nas relações 

interpessoais da equipe e resistência entre os profissionais. Esse fato foi associado à situação 

de mudança de profissionais na equipe da unidade, que tem parte do seu quadro de 

funcionários sob o regime de contrato e no presente ano vem sofrendo grandes mudanças 

devido ao processo eleitoral e estabelecimento de nova gestão municipal. 

Diante dessa realidade, é importante destacar a importância do 

estabelecimento do vínculo, visto que as diretrizes operacionais da ESF orientam para 

novo tipo de cuidado e direcionam para que haja responsabilização e compromisso no 

ato do vínculo, e que esse desejo é compartilhado pela Sociedade Civil.6 A criação do 

vínculo de confiança entre os profissionais da equipe é indispensável para que se efetue 

a integralidade da atenção aos usuários do serviço, já que a saúde é feita de pessoas que 

prestam serviços e de pessoas que sofrem a ação dos serviços. A gestão de pessoas torna-se, 

então, um item de suma importância para a operacionalização do trabalho, uma vez 

que constitui a base para a viabilização e implementação dos projetos, ações e serviços 

disponíveis para a população.7

As práticas da vida quotidiana em situações múltiplas garantem a permanência 

e a conservação do individuo e da espécie.6 Pensando em estratégias para extensão das 

atividades à população atendida, foram desenvolvidas técnicas de resolubilidade dos 
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problemas identificados dentro das possibilidades existentes aos gestores em exercício da 

unidade de saúde, com o principal objetivo de prestar o cuidado com excelência. 

A busca por meios de resolução dos problemas encontrados possibilitou a 

reflexão sobre a importância do planejamento em saúde para a obtenção de resultados 

satisfatórios das ações realizadas. Ficou claro que o planejamento é o instrumento que 

permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e a eficiência 

dos sistemas no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde.8

Inicialmente, a saída do espaço físico da unidade, com o objetivo de conhecer 

a população coberta e a área e identificar os problemas referidos pelos próprios usuários, 

possibilitou uma visão real dos problemas e impressões dos usuários sobre a sua própria 

situação de vida e saúde, sobre os problemas e possíveis soluções para a unidade de saúde.9 

Esse reconhecimento da própria perspectiva da população foi o primeiro e mais importante 

passo para o planejamento das ações, pois, segundo o Ministério da Saúde (1997):

Para planejar localmente, faz-se necessário considerar tanto quem 
planeja como para quê e para quem se planeja. Em primeiro lugar, é 
preciso conhecer as necessidades da população, identificadas a partir do 
diagnóstico realizado e do permanente acompanhamento das famílias 
adscritas. (p. 19)10 

A barreira geográfica identificada ultrapassava o poder de resolução das 

pesquisadoras com o processo de remapeamento; sendo assim, a gestão municipal sinalizou 

que tal processo seria feito por um profissional especialista da área e que todas as mudanças 

das unidades de saúde do município seriam analisadas individualmente pela recente equipe 

de gestão municipal de saúde.

Dentre as intervenções realizadas, destaca-se a confecção dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs), utilizados a fim de padronizar o atendimento aos usuários 

na sala de vacina e a organização do centro de esterilização de materiais e da sala de 

procedimentos. O POP é um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo 

que deve ser executado para o alcance da meta padrão.11

Seguindo o processo de intervenção, foi desenvolvida e realizada uma atividade 

de educação em saúde na sala de espera da unidade, com dois objetivos principais: 

esclarecer a população atendida acerca da ESF, dos profissionais envolvidos e dos serviços 

prestados na unidade, com destaque para a atuação do agente comunitário de saúde, e a 

implementação e o desenvolvimento do novo sistema de fluxo da unidade. Pressupôs-se que, 

se a população fosse esclarecida sobre a real finalidade da ESF, seria mais fácil assimilar as 
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demais informações; por isso, de uma forma mais didática, o que tentou ser passado para o 

público, de acordo com Martins (2009), foi que:

O PSF [Programa Saúde da Família] surgiu para estruturar a atenção 
básica à saúde nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Propõe 
a reorganização das práticas baseando-se no conhecimento das reais 
necessidades da comunidade sob sua responsabilidade, para o alcance 
tanto da integralidade quanto da equidade em saúde. (p. 62)12 

Durante todo o processo, a saúde e a educação estavam intimamente 

articuladas, pois são vistas como complementares e essenciais para o progresso da ESF.13 

Saúde e educação não podem ser dissociadas, caminham juntas, se articulam enquanto 

práticas sociais.

A implementação do novo sistema de fluxo consistiu na confecção de fichas 

para atendimento por ordem numérica crescente para cada profissional da unidade e as 

fichas de prioridades, que seriam classificadas segundo triagem, associadas a um cartaz 

explicativo acerca do novo modelo, placa de sinalização informando sobre a importância da 

permanência na sala de espera e sensibilização da população presente do motivo de aderir ao 

modelo proposto e de como o antigo fluxo vinha interferindo no atendimento de qualidade 

na unidade. A fim de incentivar a permanência na sala de espera e criar um espaço de 

convivência harmônico, foi reservado um espaço às crianças.

Refletindo sobre como foi pensado o modelo de Saúde da Família 

pelo Ministério da Saúde e como momento de encerramento da atividade prática 

realizada na unidade, e acreditando na manutenção dos vínculos interpessoais entre 

a equipe como essenciais para o bom funcionamento da unidade e atendimento de 

qualidade aos usuários, foi realizada uma reunião, na qual foi proposta uma dinâmica 

problematizadora, em que a equipe foi convidada e incentivada pelo grupo de 

estudantes e pela docente a repensar o processo de relação com os outros membros 

da equipe, com as atividades em grupo e sobre o processo de mudança vivido pela 

unidade de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da vivência na USF, foi possível perceber a importância do planejamento 

em saúde e o quanto os reflexos disso interferem no funcionamento dos serviços, além de 

aproximar a comunidade acadêmica da realidade do município.

O processo de aprendizado na universidade deve ser fundamentado sempre em 

conhecimentos amplamente discutidos e cientificamente comprovados. Nos últimos anos, a 
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problematização aparece como elemento essencial na construção de um processo educativo 

verdadeiro, formando profissionais com olhar amplo e igualmente problematizador.

A atividade desenvolvida buscou atuar no espaço comunitário, caracterizando 

a indissociabilidade entre o ensino e a extensão, tendo como pressuposto básico a busca de 

transformação das demandas identificadas a partir da comunidade cadastrada na unidade 

de saúde, e propondo uma troca de saberes entre a universidade e a sociedade.
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