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RESUMO 

 

O desenvolvimento do processo de planejamento facilita o alcance de 
objetivos e metas, como também promove o crescimento das 

organizações na obtenção de resultados superiores. Planejar as ações 
influencia, diretamente, o estado de saúde da população, através da 
oferta de um trabalho de qualidade que visa ao bem-estar dos indivíduos 

e à integridade dos cuidados de saúde. Ainda que utilize um método de 
gestão, que apresente resultados de destaque no cenário brasileiro, 
Florianópolis possui centros de saúde com indicadores discrepantes, que 

apresentam resultados acima ou abaixo das metas pactuadas. Assim, 
esse estudo teve como objetivo evidenciar o planejamento desenvolvido 

nos centros de saúde no município de Florianópolis com resultados 
contrastantes, segundo indicadores de saúde. Estudo qualitativo com 
abordagem metodológica de casos múltiplos, desenvolvido na capital do 

Estado de Santa Catarina. A seleção dos casos foi baseada na série 
histórica de 2012 a 2016 de indicadores referentes à autoavaliação anual 
que os centros de saúde realizam para a análise da situação de saúde, 

determinação de metas e obtenção de resultados. Após a análise dos 
indicadores referentes aos 49 centros de saúde, foram eleitos os dois que 
obtiverem os resultados mais expressivos e dois centros de saúde com 

resultados inexpressivos. Participaram dessa pesquisa os coordenadores 
dos centros de saúde selecionados, os profissionais de nível superior das 

equipes de saúde, os apoiadores do Distrito Sanitário e um profissional 
da Secretaria Municipal de Saúde que atua na Diretoria de Planejamento 
em Saúde, totalizando 25 sujeitos. A coleta de dados ocorreu entre os 

meses de março e maio de 2017, através da pesquisa documental e 
bibliográfica, entrevista semiestruturada e observação não participante. 
Como técnica analítica, foi utilizada a síntese cruzada de casos 

múltiplos. A pesquisa foi realizada respeitando os preceitos éticos 
envolvidos nas pesquisas com seres humanos, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina 
sob o nº 1.721.219. Os resultados foram dispostos em dois artigos. No 
primeiro, os resultados foram apresentados em três categorias: a) 
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Processo de planejamento nos centros de saúde; b) Planejamento e 

resultados; e c) Sugestões para melhoria do processo. No segundo, os 
resultados foram apresentados em quatro categorias: d) Cultura 

organizacional; e) Fragilidades; f) Perfil da coordenação; e g) 
Relacionamento entre setores. É possível concluir que os casos com 
resultados expressivos são semelhantes na maioria dos aspectos, e é 

possível contatar forte influência do modo participativo de planejar nos 
resultados expressivos de seus indicadores. Os casos com resultados 
inexpressivos são diferencias nos aspectos que influenciam seus 

resultados. Enquanto um é marcado pela deficiência de recursos 
humanos e problemas interpessoais, o outro apresenta profissionais com 

processos de trabalho divergentes e individualizados. O trabalho 
multidisciplinar integra diferentes conhecimentos na construção do 
planejamento, facilitando o processo e enriquecendo o plano de ações. 

Assim, são beneficiados os profissionais, por estimularem a 
comunicação e o trabalho em equipe, a instituição por alcançar seus 
objetivos e obter melhores resultados e, principalmente a população, que 

desfruta de um cuidado à saúde de maior qualidade. 
 

Palavras-chave: Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Atenção 
Primária à Saúde; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 
The development of the planning process facilitates the achievement of 

objectives and goals, but also promotes the growth of organizations in 
achieving superior results. Planning actions directly influences the state 
of health of the population by offering quality work aimed at the well-

being of individuals and the integrity of health care. Although it uses a 
management method that presents outstanding results in the Brazilian 
scenario, Florianópolis has health centers with discrepant indicators, 

which present results above or below the agreed targets. Thus, this study 
aimed to show the planning developed in health centers in the city of 

Florianópolis with contrasting results, according to health indicators. A 
qualitative study with a multiple case methodological approach 
developed in the capital of the State of Santa Catarina. The selection of 

the cases was based on the historical series from 2012 to 2016 of 
indicators related to the annual self-assessment that health centers 
perform to analyze the health situation, determine goals and obtain 

results. After the analysis of the indicators for the 49 health centers, the 
two that obtained the most expressive results and two health centers 
with dead-end results were elected. The coordinators of the selected 

health centers, the professionals of the higher level of the health teams, 
the supporters of the Sanitary District and a professional of the 

Municipal Department of Health that works in the Health Planning 
Board, totaling 25 subjects participated in this research. Data collection 
occurred between March and May 2017, through documentary and 

bibliographical research, semi-structured interview and non-participant 
observation. As an analytical technique, cross-synthesis of multiple 
cases was used. The research was carried out respecting the ethical 

precepts involved in research with human beings, and was approved by 
the Research Ethics Committee of the Federal University of Santa 

Catarina under No. 1,721,219. The results were set out in two articles. In 
the first, the results were presented in three categories: a) Planning 
process in health centers; b) Planning and results; and c) Suggestions for 
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improvement of the process. In the second, the results were presented in 

four categories: d) Organizational culture; e) Fragilities; f) Coordination 
profile; and g) Relationship between sectors. It is possible to conclude 

that cases with expressive results are similar in most aspects, and it is 
possible to contact strong influence of the participatory way of planning 
on the expressive results of their indicators. The cases with inexpressive 

results are differences in the aspects that influence their results. While 
one is marked by the deficiency of human resources and interpersonal 
problems, the other presents professionals with divergent and 

individualized work processes. The multidisciplinary work integrates 
different knowledge in the construction of the planning, facilitating the 

process and enriching the action plan. Thus, the professionals benefit by 
encouraging communication and teamwork, the institution for achieving 
its goals and obtain better results, and especially the population, which 

enjoys higher quality health care. 

 
Keywords: Health Management; Health Planning; Primary Health Care; 

Nursing. 
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RESUMEN 

 
Orientación: Profª. El Dr. Alacoque Lorenzini Erdmann 

 

El desarrollo del proceso de planificación facilita el logro de objetivos y 
metas, como también promueve el crecimiento de las organizaciones en 

la obtención de resultados superiores. Planificar las acciones influye 
directamente en el estado de salud de la población a través de la oferta 
de un trabajo de calidad que apunta al bienestar de los individuos ya la 

integridad de la atención de salud. Aunque utiliza un método de gestión, 
que presenta resultados de destaque en el escenario brasileño, 
Florianópolis posee centros de salud con indicadores discrepantes, que 

presentan resultados por encima o por debajo de las metas pactadas. Así, 
ese estudio tuvo como objetivo evidenciar la planificación desarrollada 

en los centros de salud en el municipio de Florianópolis con resultados 
contrastantes, según indicadores de salud. Estudio cualitativo con 
abordaje metodológico de casos múltiples, desarrollado en la capital del 

Estado de Santa Catarina. La selección de los casos fue basada en la 
serie histórica de 2012 a 2016 de indicadores referentes a la 
autoevaluación anual que los centros de salud realizan para el análisis de 

la situación de salud, determinación de metas y obtención de resultados. 
Después del análisis de los indicadores referentes a los 49 centros de 
salud, fueron elegidos los dos que obtuvieran los resultados más 

expresivos y dos centros de salud con resultados inexpresivos. En los 
últimos años, la mayoría de las personas que sufren de la enfermedad de 

Alzheimer y de la gripe porcina, se ha convertido en una de las 
principales causas de muerte. La recolección de datos ocurrió entre los 
meses de marzo y mayo de 2017, a través de la investigación 

documental y bibliográfica, entrevista semiestructurada y observación 
no participante. Como técnica analítica, se utilizó la síntesis cruzada de 
casos múltiples. La investigación fue realizada respetando los preceptos 

éticos involucrados en las investigaciones con seres humanos, siendo 
aprobada por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Federal de Santa Catarina bajo el nº 1.721.219. Los resultados fueron 
dispuestos en dos artículos. En el primero, los resultados se presentaron 
en tres categorías: a) Proceso de planificación en los centros de salud; b) 
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Planificación y resultados; y c) Sugerencias para la mejora del proceso. 

En el segundo, los resultados se presentaron en cuatro categorías: d) 
Cultura organizacional; e) Fragilidades; f) perfil de la coordinación; y g) 

Relación entre sectores. Es posible concluir que los casos con resultados 
expresivos son similares en la mayoría de los aspectos, y es posible 
entrar en contacto con una fuerte influencia del modo participativo de 

planificar en los resultados expresivos de sus indicadores. Los casos con 
resultados inexpresivos son diferencias en los aspectos que influencian 
sus resultados. Mientras uno está marcado por la deficiencia de recursos 

humanos y problemas interpersonales, el otro presenta profesionales con 
procesos de trabajo divergentes e individualizados. El trabajo 

multidisciplinario integra diferentes conocimientos en la construcción de 
la planificación, facilitando el proceso y enriqueciendo el plan de 
acciones. Así, se benefician los profesionales, por estimular la 

comunicación y el trabajo en equipo, la institución por alcanzar sus 
objetivos y obtener mejores resultados y, principalmente la población, 
que disfruta de un cuidado a la salud de mayor calidad. 

 
Palabras clave: Gestión en Salud; Planificación en Salud; Atención 

Primaria a la Salud; Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Entende-se o planejamento em saúde como um processo que 

busca a solução de problemas e o atendimento de necessidades de saúde 
individuais e coletivas, orientado pela modificação de uma situação 
insatisfatória. Visa desenhar, executar, acompanhar e avaliar propostas 

de ação objetivando a intervenção sobre um recorte da realidade. Pode 
ser utilizado como ferramenta de gestão, exigindo um conjunto de 
conhecimentos teóricos, práticos e organizacionais, necessários para 

programar ações e alcançar objetivos. As ações podem ser programadas 
para atender necessidades a curto, médio, ou longo prazo. Para tanto, é 

necessário realizar o diagnóstico situacional a fim de identificar 
problemas e priorizar aqueles que necessitam de maior atenção 
(BRASIL, 2010; FERREIRA et al., 2013; WOSNIAK; REZENDE, 

2012).  
Envolve a atuação de indivíduos que possuem governabilidade 

para atuar na situação, sendo o “planejador” aquele que age como 

facilitador do processo. Os atores envolvidos analisam a situação de 
saúde e refletem sobre a finalidade das ações, desenvolvendo forte 

compromisso com a cultura organizacional. O modelo de planejamento 
adotado depende do contexto e das pessoas envolvidas neste processo, 
pois atuam aqueles que detêm conhecimento e que possuem maior 

governabilidade (BRASIL, 2010; FERREIRA et al., 2013; WOSNIAK; 
REZENDE, 2012).  

O desenvolvimento do processo de planejamento adequado para 

cada situação de saúde facilita o alcance de objetivos e metas, como 
também promove o crescimento das organizações na obtenção de 
resultados superiores. Planejar as ações influencia, diretamente, o estado 

de saúde da população através da oferta de um trabalho de qualidade, 
que visa ao bem-estar dos indivíduos e à integridade dos cuidados de 

saúde.  
Considerado um instrumento utilizado no cotidiano da 

administração de instituições públicas e privadas de saúde, o 

planejamento em saúde contribui para a racionalização das ações de 
proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, orientado pelo 
propósito de melhorar a situação de saúde dos indivíduos (BRASIL, 

2009; BRASIL, 2010; FERREIRA et al., 2013).  
Na esfera pública, é regulamentado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) que indica os processos e métodos de formulação bem como os 
requisitos para fins e repasse de recursos (BRASIL, 2011a). Neste 
sistema, o processo de planejamento deverá ser ascendente e 
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desenvolvido de forma integrada e solidária entre municípios, estados, 

Distrito Federal e União, promovendo a participação social e a 
integração intra e intersetorial. Deverá contemplar as necessidades de 

saúde da população e a disponibilidade de recursos em planos de saúde 
do nível local até o federal, levando em consideração as peculiaridades 
de cada região do País (BRASIL, 2009).  

O SUS possui diferentes níveis de atenção, organizados de forma 
articulada e responsáveis pela provisão integral de serviços de saúde da 
população. A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui o primeiro nível 

de atenção sendo ordenada como porta de entrada preferencial do 
sistema através da produção de ações e serviços que buscam a 

promoção, prevenção, tratamento de saúde. Para tanto, articulam-se 
diferentes unidades, programas e serviços para garantir o cuidado à 
saúde da comunidade sob sua responsabilidade (BRASIL, 2015a). Isto 

exige grande esforço e competência da gestão, o que é difícil realizar 
sem planejamento para que se possa assegurar diretrizes às ações 
desenvolvidas, buscando sempre caminhar rumo aos objetivos desejados 

(LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2012). 
Desenvolvida com a descentralização das ações e ocorrendo no 

local mais próximo da vida das pessoas, a APS acolhe pessoas em todas 
as fases do ciclo vital com o atendimento de demandas eletivas e 
espontâneas. Sua cultura de planejamento deve ser construída de 

maneira participativa e integrada nas instituições de saúde, desde o 
Nível Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até Nível 
Tático dos Distritos Sanitários (DS) e os Níveis Operacionais dos 

Centros de Saúde (CSs), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
e Unidades de Média Complexidade (BRASIL, 2012a; 
FLORIANÓPOLIS, 2017). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo de atenção à 
saúde da APS que atua mediante o atendimento de equipes 

multiprofissionais no CS, nos domicílios e na própria comunidade. São 
profissionais de diversas áreas, como: Medicina, Enfermagem, 
Odontologia, Nutrição, Psicologia, Educação Física, Serviço Social. A 

família constitui o núcleo central da atenção dos profissionais de saúde, 
considerada em suas necessidades e no contexto em que vive (BRASIL, 
2011b; BRASIL, 2012a).  

Cabe às equipes da ESF realizarem o diagnóstico de saúde do 
território de abrangência com base em informações socioculturais e 

epidemiológicas. O intuito é desenvolver o planejamento em saúde e 
estabelecer um plano de atuação, acompanhamento e avaliação das 
ações implementadas (LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2012).  
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Planejar ações deve fazer parte do cotidiano da APS. As equipes 

de saúde da ESF reconhecem a população da área adscrita para realiza o 
planejamento das ações baseado nas necessidades encontradas. Após a 

implementação das ações, deve-se avaliar os resultados alcançados para 
que se estabeleçam novas metas de ação. O vínculo que se desenvolve 
com as famílias auxilia a análise situacional para que o planejamento 

seja realizado com base em informações fidedignas e conforme a 
realidade da comunidade. Este processo deve permear os diferentes 
níveis de atenção a fim de que se fortaleça uma cultura de planejamento 

integrada na APS.    
A ESF desenvolve-se com um processo de trabalho caracterizado 

pela multidisciplinaridade e fundamentado em diferentes áreas de 
atuação em saúde que se complementam no alcance da melhoria das 
condições de saúde da população. Este modelo  

traz um ganho para a qualidade da atenção recebida pelas pessoas por 
possuir um enfoque familiar, valorizar o acolhimento, o vínculo, a 
humanização e a orientação comunitária (ARANTES; SHIMIZU; 

MERCHÁN-HAMANN, 2016).  
É possível observar que muitas instituições de saúde, entre elas os 

CSs, desenvolvem um trabalho baseado na integração e na busca por 
informações, que geram conhecimento dos profissionais. Assim, pode-
se sustentar um cuidado em saúde de maior qualidade, fortalecido na 

multidisciplinaridade. A ESF é um modelo de atenção à saúde que 
favorece a interação e o fortalecimento de vínculo entre os profissionais 
e a população. Neste cenário, os diversos trabalhadores podem atuar de 

forma colaborativa, sendo a troca de informações e criação de 
conhecimento fundamentados no diálogo e complementação de 
diferentes saberes. 

A atuação coletiva a que se propõe a ESF favorece a troca de 
informações e a união dos diferentes tipos de conhecimentos, na medida 

em que a equipe multiprofissional busca identificar as necessidades de 
saúde da comunidade e propor estratégias de ação que solucione estes 
problemas. Como parte do processo de trabalho da ESF, os diferentes 

tipos de encontros e reuniões multiprofissionais facilitam as troca de 
informações e a construção de um planejamento em saúde baseado em 
diferentes conhecimentos e saberes. Assim, é possível desenvolver 

propostas de ação mais elaboradas que possibilitam obter melhores 
resultados.  

As organizações são ambientes complexos que abrigam 
diferentes grupos de pessoas. A socialização no ambiente de trabalho é o 
meio pelo qual as pessoas interagem e se integram. O conjunto de 
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valores e crenças são compartilhados pelos membros de uma 

organização e ensinados a novos membros como corretos, formando o 
que chamamos de cultura organizacional. Estes indivíduos desenvolvem 

padrões culturais comuns que só entendem os membros pertencentes ao 
grupo (BIANCHI et al., 2013; AZANZA; MORIANOB; MOLEROB, 
2013). 

A cultura organizacional refere-se à maneira pela qual os 
funcionários identificam-se com as normas, rotinas e objetivos da 
instituição. Suas origens abrigam as ideias e as práticas administrativas 

de seus gestores. Serve como um sinalizador de controle que orienta o 
comportamento dos indivíduos. A cultura é considerada um fator 

importante para a gestão de uma organização por manter unidos os 
indivíduos na busca de um objetivo comum (BIANCHI et al., 2013).  

O município foco do estudo destaca-se pelos bons resultados 

alcançados na APS nos últimos anos. Possui o 3º maior Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do país (1º entre as 
capitais) e o maior da região sul, alcançando também o 3º lugar no 

Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS) 
(FLORIANÓPOLIS, 2018; BRASIL, 2015c).  

Segundo dados do Departamento da Atenção Básica (DAB), 
Florianópolis possui cobertura populacional pela ESF estimada em 
100% e 125 equipes da ESF atuantes no município (BRASIL, 2015d). 

Recentemente, recebeu o título da capital com melhor Atenção Básica 
do país, tendo mais de 90% das suas equipes da ESF avaliadas como 
acima ou muito acima da média nacional pelo Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) do Ministério 
da Saúde (MS) (FLORIANÓPOLIS, 2018).  

A fim de obter tais resultados, é preciso muito esforço e 

planejamento por parte da gestão municipal. Para isso, a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis (PMF), adotou o Balanced Scorecard (BSC) 

como seu modelo de planejamento. Trata-se de uma ferramenta de 
gestão que traduz a missão e a estratégia das organizações num conjunto 
de medidas de desempenho, estruturando os conceitos e as ideias 

preexistentes. O BSC enfatiza a busca de objetivos e também inclui 
vetores de desempenho organizacional sob quatro perspectivas: 
financeira, do cliente, do processo interno e do aprendizado e 

crescimento. Permite que as organizações acompanhem o desempenho, 
monitorando ao mesmo tempo o progresso na construção de capacidades 

e a aquisição dos ativos intangíveis necessários para o crescimento 
futuro (FREZATTI et al., 2014; FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 
2015). 
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Gestores que adotam o BSC utilizam indicadores para informar 

os profissionais sobre os caminhos a serem percorridos e como alcançar 
o sucesso organizacional. É uma metodologia utilizada em diferentes 

países por ter o foco voltado para as pessoas que utilizam o sistema de 
saúde. O BSC busca o melhor desempenho organizacional em todos os 
níveis, promovendo a livre comunicação, mecanismos de colaboração e 

permitindo o feedback entre os profissionais (FREZATTI et al., 2014; 
FUGAÇA; CUBAS; CARVALHO, 2015).  

Ainda que utilize um método de gestão que apresente resultados 

de destaque no cenário brasileiro, Florianópolis possui CSs com 
indicadores discrepantes, que mostre resultados muito acima ou abaixo 

das metas pactuadas. Mesmo que a SMS adote um método 
planejamento, os CSs possuem modos diferenciados de gerenciar seus 
serviços, o que possivelmente influenciam os resultados alcançados. Se 

existe o mesmo método de planejamento para toda a rede da APS, por 
que alguns alcançam os melhores resultados e outros não? 

Assim, é importante estudar o planejamento desenvolvido na 

gestão das ações em diferentes unidades, como os CSs, e a sua 
influência nos resultados obtidos. Ao realizar a análise, será possível 

apontar similaridades e divergências e estabelecer a comparação entre o 
modo de planejamento desenvolvido nos CSs com diferentes resultados. 

Infere-se que o desenvolvimento de um planejamento ascendente 

e participativo influencia positivamente os resultados alcançados numa 
organização. Considerando que na atenção à saúde, estes resultados 
configuram-se como metas de qualidade de atendimento e não somente 

como resultados numéricos. Os objetivos estabelecidos pelas equipes de 
saúde referem-se às ações que visam atender com qualidade os 
indivíduos e a coletividade de forma integral e humanitária.   

Diante do exposto, admitem-se as seguintes proposições teóricas: 
nos CSs com resultados expressivos o planejamento em saúde ocorre de 

modo integrado e participativo em que os profissionais interagem para 
alcançar objetivos comuns. O planejamento é desenvolvido com a 
interação dos diferentes saberes e conhecimentos de modo a identificar 

problemas na comunidade e desenvolver estratégias de ação de acordo 
com as necessidades encontradas. A comunicação é livre e bem 
estabelecida na instituição (CS) e entre os diferentes setores, como a 

SMS e os DSs. Os profissionais da equipe da ESF identificam-se com a 
missão e os objetivos da SMS, compartilhando conhecimento ao trocar 

informações sobre o estado de saúde da comunidade e estabelecer 
propostas de ações que possam modificar a situação de saúde 
indesejada. 
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Desta forma, questiona-se: como ocorre o planejamento nos 

centros de saúde do município de Florianópolis com resultados 
contrastantes, segundo indicadores de saúde? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Evidenciar o planejamento desenvolvido nos centros de saúde no 

município de Florianópolis com resultados contrastantes, segundo 

indicadores de saúde. 
  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
• Descrever como os centros de saúde planejam as ações para alcançar 

seus objetivos;  
• Analisar similaridades e contrastes no planejamento desenvolvido nos 
centros de saúde; 

• Conhecer a cultura organizacional e aspectos relacionados ao 
planejamento dos centros de saúde. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

 
A Atenção Primária à Saúde (APS) consiste em um conjunto de 

estratégias formuladas na Conferência Internacional de Alma-Ata em 

1978, em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) assume os 
cuidados primários como estratégia para ofertar “saúde para todos” 
(FERTONANI et al., 2015; VERDI; ROS; SOUZA, 2013; 

RODRIGUES et al., 2014). 
Expressa o entendimento de um cuidado à saúde dos indivíduos 

realizado de forma ambulatorial não especializada, sendo ofertado à 
comunidade através de unidades menores do sistema de saúde, 
desenvolvendo atividades clínicas de baixa densidade tecnológica, 

configurando a Saúde Pública no Brasil. Um dos primeiros documentos 
a utilizar o conceito de APS é o Relatório Dawson, elaborado pelo 
Ministério de Saúde do Reino Unido em 1920. Ele abordava 

principalmente a perspectiva de organização sistêmica regionalizada e 
hierarquizada de serviços de saúde, por nível de complexidade e sob 

uma base geográfica definida (VERDI; ROS; SOUZA, 2013; 
RODRIGUES et al., 2014).  

Caracteriza-se principalmente pela continuidade e integralidade 

da atenção à saúde centrada na família, além da coordenação da 
assistência dentro do próprio sistema e da participação da comunidade 
(SILVA et al., 2014). É considerada a porta de entrada do sistema de 

saúde, que visa ao cuidado contínuo e integral ao indivíduo e da 
comunidade, priorizando o acesso universal e a maior efetividade das 
ações de saúde. No Brasil, a expansão da APS vem ocorrendo por meio 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) desde sua implantação em 1994 
(TURCI; LIMA-COSTA; MACNKO, 2015; ARAÚJO et al., 2014). 

Entretanto, como muitos sistemas de saúde, a APS enfrenta 
desafios ao tentar superar as fragilidades, atender a população e oferecer 
uma atenção à saúde resolutiva. Problemas provenientes de recursos 

humanos e materiais insuficientes, falhas na integração entre os níveis 
de atenção, sistemas de apoio e de informação capazes de suportar a 
logística e os fluxos de comunicação, entre outros (RODRIGUES et al., 

2014; BOUSQUAT et al., 2017). 
Para efetivação da APS é necessário seguir funções essenciais 

que auxiliam a implementação e solidificação desta estratégia, como a 
resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A resolubilidade 
infere que os cuidados devem ser resolutivos, capacitados de forma 
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cognitiva e tecnologicamente às demandas da comunidade, de modo a 

atender a maior parte dos problemas de saúde das famílias. A 
responsabilização implica o conhecimento e o relacionamento próximo 

entre profissionais de saúde e famílias adscritas. O exercício da gestão 
de base populacional e a responsabilização econômica e sanitária em 
relação a esta população (MENDES, 2015). 

A APS deve ser capaz de adaptar-se às diferentes realidades 
existentes na APS. Outro fator de destaque é a construção de vínculos de 
solidariedade e cooperação entre trabalhadores, serviços e comunidade. 

Seu sucesso depende da qualidade dos processos de gestão e da 
comunicação instituída entre as pessoas no interior do sistema 

(RODRIGUES et al., 2014). 
A obtenção de uma APS de qualidade depende da 

operacionalização de atributos essenciais, como: acesso de primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção. 
Outros três elementos são chamados de atributos derivados, apontados 
como qualificadores das ações dos serviços de APS, sendo eles: atenção 

centrada na família, orientação comunitária e competência cultural. A 
presença dos sete atributos da APS é importante para a garantia dos 

resultados e da qualidade da atenção (MESQUITA FILHO; LUZ; 
ARAÚJO, 2014; SILVA et al., 2014; HARZHEIM et al., 2016; 
STARFIELD, 2002). 

• Acesso de primeiro contato: é o atributo que coloca a APS como 
a porta de entrada do sistema de saúde. Está relacionado com a 
acessibilidade aos serviços ofertados e o cuidado realizado a cada 

problema de saúde. A definição da ESF como modelo ordenador da 
atenção à saúde da comunidade é fundamental para uma APS sólida e 
abrangente, de modo a coordenar o atendimento das maiores 

necessidades de saúde de uma população e promover o acesso a outros 
níveis de atenção. 

• Longitudinalidade: reflete a continuidade da oferta e da 
utilização dos serviços de saúde ao longo do tempo, incluindo uma 
relação interpessoal que expresse a confiança mútua entre equipe de 

saúde, indivíduos e famílias. 
• Integralidade: reflete a capacidade da APS de realizar ações de 

promoção, prevenção e recuperação, buscando a atender as necessidades 

de saúde da comunidade em sua totalidade. Também, inclui a 
responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à 

saúde e ao reconhecimento adequado dos problemas biológicos, 
psicológicos e sociais que causam as doenças. 
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• Coordenação: pressupõe a continuidade da atenção e no 

reconhecimento dos problemas que necessitam de seguimento, 
articulada com a função de centro de comunicação das RAS. Facilita o 

acesso do indivíduo aos diferentes níveis de atenção do sistema. O 
provedor de atenção primária deve ser capaz de integrar todo cuidado 
que o paciente recebe através da coordenação entre os serviços. 

• Atenção centrada na família: o contexto familiar é o objeto 
principal de atenção, considerando seu potencial de cuidado e, também, 
de ameaça à saúde. Exige da equipe de saúde o reconhecimento integral 

de seus problemas de saúde e das formas individuais de abordagem. 
• Orientação comunitária: significa o reconhecimento das 

necessidades de saúde das famílias através de dados epidemiológicos e 
do contato direto com a comunidade, em função do contexto físico, 
econômico e social em que vivem. Exige uma análise situacional numa 

perspectiva populacional e a sua integração em programas intersetoriais 
de enfrentamento dos determinantes sociais de saúde. 

• Competência cultural: envolve a atenção às necessidades de 

uma população com características culturais especiais através de uma 
relação horizontal entre a equipe de saúde e a comunidade que respeite 

as singularidades culturais e as preferências dos indivíduos e das 
famílias (MESQUITA FILHO; LUZ; ARAÚJO, 2014; SILVA et al., 
2014; HARZHEIM et al., 2016; STARFIELD, 2002). 

A ESF é seu modelo de organização de assistência à saúde das 
famílias adscritas com foco na humanização e na integralidade do 
cuidado. Tem como princípio atuar de forma integral e contínua por 

meio das equipes multiprofissionais de saúde que promovem e 
desenvolvem o atendimento no Centro de Saúde (CS), no domicílio e na 
própria comunidade. Suas diretrizes coordenam um modelo de atenção 

baseado nos princípios do SUS, universalidade, equidade, integralidade, 
resolutividade, regionalização, hierarquização e participação popular 

(SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010; BRASIL, 2010; SILVA et al., 
2012). 

O CS é considerado uma organização complexa, uma unidade 

intensiva de conhecimento que demanda líderes capazes de manter a 
coesão e a participação do grupo. Suas características são essenciais 
para manter o bom funcionamento de questões internas e externas, como 

também facilitar a troca de informações e fluxo de conhecimento entre 
os diferentes setores. O desempenho de uma organização depende da 

colaboração entre os profissionais, sistema adequado de governança, 
comunicação livre de entraves, suporte administrativo e liderança 
(CUNHA et al., 2011). 
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Atuando com uma proposta multidisciplinar, a ESF desenvolve 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde nos diferentes 
momentos do ciclo de vida dos usuários. Caracteriza-se pela atenção à 

saúde das famílias e suas particularidades, tendo como suporte teórico e 
prático, a integralidade das ações. As equipes de saúde da família 
devem-se organizar de tal forma que contemplem o cuidado às 

necessidades da população, a vigilância dos problemas mais importantes 
e seus determinantes, bem como o planejamento de ações efetivas que 
visem à melhoria dos níveis de saúde e das condições de vida das 

pessoas (SARTI et al., 2012). 
A ESF baseia-se em princípios norteadores para o 

desenvolvimento das práticas de saúde, como: a centralidade na família, 
o vínculo com o usuário, a integralidade da atenção à saúde, a 
articulação à rede assistencial e a participação social. O trabalho 

multidisciplinar é elemento fundamental para o desenvolvimento das 
práticas de saúde, agregando valor na qualidade da atenção recebida 
pelas famílias. As visitas domiciliares e o tempo de atuação dos 

profissionais nas unidades de saúde contribuem para o fortalecimento do 
vínculo entre as equipes de saúde e a comunidade (ARANTES; 

SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016). 
A diversificação de profissionais que compõe a ESF é 

fundamental para facilitar o acesso da população a diversas áreas de 

conhecimentos e auxiliar a equipe a ter contato com experiências de 
sucesso em outros lugares. A integração de profissionais de várias 
categorias permite distintos olhares, ampliando possibilidades 

inovadoras das práticas do cuidado e aumentando o potencial da 
resolutividade. Para o planejamento, a junção do vários conhecimentos 
agrega valor ao processo. Permite que a sua elaboração, execução e 

avaliação ocorram com maior qualidade e integralidade de ações 
(ANDRADE et al., 2013). 

A programação das ações inicia com o diagnóstico da situação de 
saúde dos indivíduos para que depois se estabeleçam as prioridades de 
atenção, observando a realidade da instituição, dos profissionais e da 

população. Este planejamento depende de dados atualizados e 
confiáveis, pois os dados registrados, organizados e interpretados dentro 
de um contexto, geram conhecimento à equipe de saúde, propiciando 

uma compreensão mais abrangente da situação de saúde das famílias 
adscritas (LACERDA et al., 2012; BRASIL, 2015b). 

Para que se desenvolva uma boa administração em saúde na 
atenção primária, é preciso conhecer o território de abrangência, o perfil 
da população, a dinâmica das equipes de saúde, para, então, realizar a 
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análise dos dados e a formulação de estratégias de ação (ORRICO et al., 

2014). Neste sentido, o planejamento é uma ferramenta de gestão 
essencial para a sistematização do trabalho, pois permite conhecer o 

território de abrangência identificando fragilidades e os principais 
problemas de saúde da população assistida. O desenvolvimento deste 
processo é fundamental para o trabalho das equipes de saúde, refletindo 

diretamente na qualidade da assistência prestada aos usuários. Dessa 
forma, é possível planejar as ações direcionadas às necessidades de 
saúde das famílias, visando à manutenção e ao restabelecimento da 

saúde dos indivíduos, bem como à prestação de um cuidado à saúde de 
qualidade (SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010).    

Identificar problemas de saúde com base em informações 
disponíveis, tomar decisões de acordo com a realidade e planejar 
estratégias de ações, exige que o profissional de saúde tenha domínio 

desta prática gerencial. Realizar adequadamente o diagnóstico local 
reflete nas etapas subsequentes do planejamento, como a definição de 
prioridades de ações e a avaliação do impacto das ações sobre o nível de 

saúde da população (LACERDA et al., 2012; BRASIL, 2015b). 
Uma das principais características do processo de trabalho das 

equipes de saúde da família consiste no planejamento, na programação e 
na implementação das atividades com a priorização de solução dos 
problemas de saúde mais frequentes, considerando ainda a 

responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea. Isso 
envolve raciocínio, reflexão e análise dos profissionais envolvidos, de 
modo a contribuírem com sua experiência e olhar diferenciado para a 

situação de saúde encontrada na população adscrita (CALVO; 
MAGAJEWSKI; ANDRADE, 2010). A ESF é mencionada como 
modelo estruturante para o alcance de mudanças significativas no 

contexto da Saúde Pública, principalmente por propor uma forma de 
gerir o trabalho em saúde que contribui para a construção de um modelo 

assistencial voltado para a prática humanizadora e holística (SILVA; 
MOTTA; ZEITOUNE, 2010). 

Na APS, o planejamento depende da cultura organizacional nos 

níveis macro e micro de gestão do sistema. A gestão dos processos de 
trabalho na instituição determina a dinâmica de relacionamento dos 
profissionais. A gestão participativa desenvolvida através de discussões 

e reuniões de planejamento entre a equipe multiprofissional é uma ação 
que permite solidificar a indissociabilidade entre atenção e gestão em 

saúde, como também da interação estratégica de corresponsabilidade 
necessária às deliberações morais resolutivas à APS (JUNGES; 
BARBIANI; ZOBOLI, 2015).  
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É importante levar em consideração a cultura organizacional, pois 

ela influencia as práticas do ambiente de trabalho e a construção de 
novas representações, pois esta mudança pode ocorrer mediante a 

participação coletiva durante o processo de planejamento participativo. 
Para tanto, é essencial valorizar a reflexão para não cair na padronização 
das práticas e distribuição fragmentada do poder, o que, possivelmente, 

indica um modelo de gestão negociada (JUNGES; BARBIANI; 
ZOBOLI, 2015). 
 

3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

A cultura é constituída por diversos elementos, os quais incluem 
normas informais, histórias que as pessoas contam sobre a instituição, 
significados desenvolvidos e códigos de comportamento entendidos por 

um grupo em um determinado ambiente. Estas ideias, atitudes e 
comportamentos são aceitos e repassados aos demais membros como a 
forma correta de sentir, pensar e agir. Não é algo imposto sobre uma 

situação social, desenvolve-se na interação entre os indivíduos, por meio 
da busca de concretização daquilo que é subjetivo (SANTOS et al., 

2014; MACHADO et al., 2013). 
Ao falar de cultura, entende-se a ideia de que certas coisas num 

determinado grupo de pessoas são compartilhadas ou assumidas como 

“comum”. Qualquer ambiente em que haja convívio social por um 
período de tempo terá desenvolvido uma cultura, uma história. A força 
dessa cultura depende da dimensão de sua existência, da estabilidade 

dos membros no grupo e da intensidade emocional das experiências que 
foram compartilhadas (SANTOS et al., 2014). 

As organizações podem ser entendidas como micros sociedades, 

repletas de sistemas culturais, simbólicos e imaginários. Seus membros 
possuem uma grande variedade de valores e de normas que condicionam 

o comportamento e orientam suas condutas (CARVALHO et al., 2013).  
A cultura de um conjunto de pessoas pertencentes a uma 

organização, pode ser definida como um padrão de ideias 

compartilhadas que foi apreendida por um grupo à medida que 
solucionava seus problemas de integração interna e adaptação ao 
ambiente externo. Esse padrão é utilizado como referência e ensinado 

aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se 
em relação às demandas e aos problemas que surgem no ambiente de 

trabalho. Permeia os diferentes setores e níveis de uma organização, 
exercendo influência sobre diversos aspectos, desde o comportamento 
de seus profissionais e gestores até a formulação de estratégias e o 
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desempenho organizacional. Pode ser caracterizada por diferentes 

elementos que possuem papel de destaque nesta objetivação, como: 
artefatos e símbolos, crenças e pressupostos, rituais e valores 

(BARRETO et al., 2013; MACHADO et al., 2013; SANTOS et al., 
2014).  

Os artefatos e símbolos são entendidos como as estruturas e os 

processos organizacionais visíveis, as formas visuais que transmitem 
alguns outros elementos da cultura. As crenças e pressupostos delimitam 
as verdades da organização, referem-se às percepções e aos pensamentos 

inconscientes dos indivíduos. Os rituais são representados pelas 
atividades planejadas com consequências práticas e expressivas para os 

integrantes da organização, como as festas e as reuniões. Os valores são 
compreendidos como as estratégias, os objetivos e a filosofia da 
instituição, aquilo que é considerado importante para o alcance do 

sucesso. Os elementos que prevalecem na condução dos funcionários de 
uma organização traduzem um determinado estilo cultural que norteia 
todo o comportamento deste grupo (BARRETO et al., 2013; 

MACHADO et al., 2013). 
A cultura é socialmente aprendida e transmitida pelos membros, 

fornece as regras para o comportamento dentro das organizações. Ela 
percorre todos os ambientes de uma organização. Pode ser associada à 
satisfação dos funcionários, à eficácia do serviço prestado à 

permanência do indíviduo na organização. Entender a cultura de uma 
organização é o primeiro passo para orientar o indivíduo a saber o que 
fazer e o que se deve evitar, incluindo práticas, valores e pressupostos 

sobre o seu trabalho (TSAI, 2011; AZANZA; MORIANOB; 
MOLEROB, 2013).  

A cultura pode representar mais do que um conjunto de regras e 

hábitos de um grupo, significa também um organismo repleto de 
sentidos onde os indivíduos compartilham ideias e pensamentos, 

funcionando como um padrão de identificação (CARVALHO et al., 
2013). É considerada um fenômeno coletivo que demonstra os valores e 
pressupostos básicos aceitos por um determinado grupo de pessoas que 

vivem ou viveram no mesmo ambiente social onde ela foi assimilada. 
Numa organização, é possível defini-la como uma fronteira que 
determina o que será valorizado pelos membros da instituição, 

distinguindo-os uns dos outros (MURDOCCO; OLIVA, 2013).   
Os valores centrais de uma organização começam com um líder, 

evoluindo para um estilo de liderança. Os demais membros serão 
guiados pelos valores e o comportamento deste indivíduo, de modo que 
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o comportamento de ambas as partes torne-se cada vez mais consistente, 

formando uma cultura organizacional sólida e resistente (TSAI, 2011).  
A cultura organizacional tende a influenciar o comportamento 

e/ou o conjunto de valores que guiam a tomada de decisões. Desta 
forma, a integração e participação dos envolvidos influenciam, 
diretamente, a qualidade do serviço prestado por essa instituição 

(MURDOCCO; OLIVA, 2013).  
Considerada sempre dinâmica, renova-se a cada vez que o seu 

sistema simbólico dá lugar a novos valores, crenças e significados. É 

importante que os gestores realizem o mapeamento dos processos e 
conheçam profundamente a cultura organizacional. Assim, é possível 

tornar as ações eficazes e preventivas. Para isso, é preciso conhecer as 
relações de hierarquia e os processos de trabalho nela desenvolvidos. As 
práticas administrativas e os sistemas de comunicação também devem 

ser analisados para compreender os principais traços da cultura 
organizacional. Deve-se também considerar as situações sociais 
vivenciadas pelos indivíduos, bem como aspectos históricos da criação e 

desenvolvimento da instituição (MURDOCCO; OLIVA, 2013; 
CARVALHO et al., 2013). 

Autores afirmam a existência de quatro tipos de cultura:  
• Cultura clã: enfatiza o desenvolvimento das pessoas e valoriza a 

participação dos indivíduos na tomada de decisão. A autoridade dos 

líderes é bem aceita quando é proveniente de membros comprometidos 
com a instituição. Eles tendem a assumir uma postura participativa, 
oferecendo suporte e facilitando a interação com o grupo.  

• Cultura inovativa: é permeada por pressupostos de mudança e 
flexibilidade. Crescimento, estímulo, diversificação e criatividade são 
fatores importantes que motivam o grupo. Os líderes tendem a ser 

empreendedores e idealistas, gostam de correr riscos e prever o futuro, 
preocupando-se em obter os recursos necessários para a implementação 

dos objetivos.  
• Cultura de mercado: Os fatores de motivação incluem 

competição e obtenção de resultados preestabelecidos. Os líderes são 

exigentes, têm a tendência de ser competidores e orientados para o 
objetivo da instituição. Frequentemente, fornecem recursos e encorajam 
a produtividade do grupo. O elemento que fundamenta a organização é a 

ênfase no vencedor. 
• Cultura hierárquica: é permeada por pressupostos de 

estabilidade e reflete os valores e normas da instituição. O grupo aceita 
bem a autoridade que emana de papéis estabelecidos, de regras e 
regulamentos impostos. Os fatores de motivação incluem segurança e 
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ordem. Os líderes tendem a ser conservadores em relação aos problemas 

de natureza técnica (BARRETO et al., 2013). 
Os objetivos de uma organização devem estar bem esclarecidos 

para todos os seus membros e também devem ser alinhados aos 
objetivos dos setores a que mantêm vínculo e relacionamento constante. 
Os principais objetivos da gestão devem trabalhar em harmonia e 

alinhados com os objetivos da organização como um todo. Para tanto, é 
necessário disseminar as ideias ao compartilhar conhecimento através de 
reuniões periódicas, favorecendo a integração dos indivíduos. A 

presença de líderes incentivadores e colaborativos auxilia este processo 
e contribui para a inovação na organização. O intuito é obter sucesso 

com os resultados, diminuindo a distância entre o que existe hoje e o 
que deve existir para que se tenha êxito ao ofertar um serviço de maior 
qualidade (SANTOS et al., 2014; MURDOCCO; OLIVA, 2013).   

Dependendo do contexto e da dimensão da organização, a cultura 
caracteriza-se como um sistema complexo que abrange linguagens e 
códigos próprios. Para compreendê-la, é importante considerar a 

formação profissional, as características individuais dos grupos, as 
práticas e procedimentos da instituição e as ações inerentes a cada 

categoria profissional, considerando a intersecção entre indivíduos e 
organizações (CARVALHO et al., 2013). 

Apesar de ser considerada uma variável subjetiva, entende-se a 

importância dada à cultura organizacional, pois ela está relacionada a 
variáveis internas e externas, como: performance, satisfação e eficácia. 
A cultura desenvolvida na organização interfere significativamente no 

tipo das relações que se estabelecem no ambiente de trabalho, na forma 
como os processos de trabalho são implementados e consequentemente, 
nos resultados obtidos (CRUZ; FERREIRA, 2012). 

A cultura dos indivíduos é a responsável pelas atitudes da 
organização como um todo, implica no relacionamento entre os 

indivíduos, na definição dos processos de trabalho e na condução do 
planejamento para alcance dos resultados.  Desenvolve-se através de um 
sistema de representações aceitos por um grupo social, possibilitando a 

integração entre os indivíduos e os limites com os demais grupos. Os 
indivíduos que detêm mais poder e características de liderança, 
geralmente, definem os padrões a serem seguidos pelos outros membros 

do grupo. A cultura organizacional deve ser construída considerando a 
personalidade e as características de cada membro do grupo (BIANCHI 

et al., 2013).  
Assim, valorizar a ações e potenciais individuais é de extrema 

importância em uma organização, uma vez que repercutem no coletivo. 
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Mas, como a cultura organizacional é criada? Ela pode surgir por ações 

de um indivíduo, pode ser construída ao longo do tempo, quando a 
organização enfrenta desafios e vence obstáculos através da integração 

das pessoas, ou será desenvolvida pela gerência para melhorar o 
desempenho de sua organização. Em muitos casos, é formada por 
grupos formais, onde um indivíduo cria o grupo ou torna-se seu líder. 

Ele terá certas visões, crenças e valores sobre como as coisas devem ser. 
A princípio, ele expõe suas ideias ao grupo através da similaridade de 
pensamentos, aflorando suas características de liderança. Caso suas 

determinações obtenham sucesso, suas ideias passam a ser aceitas pelo 
grupo, trazendo segurança a todos. O que era, originalmente, a visão 

individual de uma pessoa leva a ação compartilhada, conduzindo o 
grupo a um reconhecimento de que esse “líder” estava certo. Assim, o 
grupo irá concluir que encontraram a forma “correta” de pensar e agir, 

identificando sua cultura (AZANZA; MORIANOB; MOLEROB, 2013; 
CARVALHO et al., 2013).  

Ao analisar a cultura de uma organização, é importante que os 

gestores considerem outras dimensões e o seu impacto nas demais 
variáveis relacionadas ao indivíduo, como a satisfação no trabalho, o 

compromisso com a instituição e o seu desempenho enquanto prestador 
de serviços. A organização consiste num grupo de pessoas, cada uma 
com suas crenças e comportamento, afetando os resultados. Neste 

contexto, os líderes ganham destaque por determinar quais os caminhos 
devem ser seguidos para alcançar os objetivos (TSAI, 2011). 

Compreender a cultura organizacional é fundamental para 

entender os mecanismos da organização e planejar ações para alcançar 
os objetivos, prevendo atitudes e fatos que possam impedir o fracasso do 
serviço prestado. Também, é importante considerar os efeitos do 

comportamento de liderança em relação ao trabalho de seus membros. 
Isso auxilia o estabelecimento de boa relação e a redução de conflitos 

(BIANCHI et al., 2013; TSAI, 2011). 
A cultura dentro de uma organização desempenha um papel 

muito importante. Ela pode conduzir a instituição tanto ao sucesso como 

ao fracasso, dependendo das relações estabelecidas e se ela não possui 
um ambiente saudável e feliz para trabalhar. Assim, a comunicação é 
um fator determinante na socialização entre os indivíduos, 

possibilitando a troca de informações e a transmissão da visão da 
organização. Quando há interação entre os líderes e seus funcionários, é 

possível influenciar o comportamento e as atitudes no trabalho. O 
resultado é a colaboração da equipe para cumprir a missão e os objetivos 
atribuídos pela organização, que por sua vez melhora a satisfação no 
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trabalho. Organizações que obtêm bons resultados capitalizam o valor 

que reside no desenvolvimento e gerenciamento de uma cultura 
organizacional única e consistente (TSAI, 2011; AZANZA; 

MORIANOB; MOLEROB, 2013). 

 
 

 
   
 

 
   
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 
Este capítulo é composto pelo contexto histórico e as correntes 

históricas do planejamento em saúde, seguido pela apresentação do 
manuscrito “Planejamento na Atenção Primária à Saúde: uma revisão 
integrativa”. O intuito foi verificar o estado da arte sobre o tema em 

pesquisa de modo a orientar o processo de investigação deste estudo.   
 
4.1 CONTEXTO HISTÓRICO E CORRENTES FILOSÓFICAS DO 

PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

 

O planejamento em saúde teve origem na América Latina em 
meados da década de 1960, em que a Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) reconhece a necessidade desses países elaborarem planos 

nacionais de saúde, trabalhando conceitos e métodos para a 
programação em saúde. Estaria implícito que a melhoria das condições 
de saúde seria uma alavanca para o desenvolvimento econômico 

devendo constituir parte essencial das propostas de desenvolvimento dos 
países da América Latina (KURCGANT; CIAMPONE; MELLEIRO, 

2006). 
O Método CENDES-OPAS de Programação em Saúde teve como 

proposta o gerenciamento de recursos visando ao desenvolvimento de 

ações com maior efetividade através da eleição de prioridades com base 
em padrões econômicos e técnicos. Apesar de o método trazer à tona 
discussões relevantes sobre a importância do diagnóstico para o 

planejamento de ações, as primeiras críticas ao seu modelo surgiram 
alguns anos depois devido à sua vinculação ao viés economicista 
(TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998; TEIXEIRA, 2010). 

O eixo central do método era a busca da transposição dos 
princípios do planejamento econômico para o campo social e também 

para a saúde. Possuía uma visão ecológica do processo saúde-doença 
considerando as variáveis do ambiente físico, biológico, social e 
sanitário. Tinha como proposta um enfoque descritivo, fundamentado no 

levantamento de informações que permitissem a construção de 
indicadores de saúde a partir das variáveis populacionais para o 
conhecimento das principais doenças e agravos à saúde (TEIXEIRA, 

2010). 
Apesar dos avanços nesta área, o método apresentava limitações 

relacionadas ao diagnóstico e prognóstico, bem como o enfoque 
“normativo” que carregava. Apesar disso, muitos pressupostos do 
Método CENDES-OPS continuam válidos até hoje, principalmente, 
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quando se trata de desenvolver um processo de programação de ações e 

serviços que tenha como objetivo central a racionalização de recursos 
escassos. É possível identificar sua influência em propostas 

metodológicas de programação utilizadas no âmbito do SUS, 
principalmente na programação da oferta de serviços entre prestadores 
públicos e privados (TEIXEIRA, 2010). 

Outro enfoque também proveniente da literatura latino-americana 
é o “Pensamento Estratégico” de Mário Testa, sanitarista que trabalhou 
no projeto inicial do Método CENDES-OPS. O autor propõe um modo 

de entender os problemas de saúde e o processo de planejamento 
analisando as relações de Poder dos atores envolvidos no campo da 

saúde, distinguindo o poder técnico, o administrativo e o político 
(TEIXEIRA, 2010). Com essa reflexão, o autor criou o “Postulado de 
Coerência” que pode ser empregado na formulação e implementação de 

políticas em saúde através da “análise de coerência” entre as intenções e 
os propósitos, os métodos e a organização do trabalho em saúde com o 
propósito de gerar mudanças sociais (TESTA, 1989; 1992). 

No “Pensamento Estratégico” existem três formas de diagnóstico 
de saúde realizado no planejamento: administrativo, estratégico e 

ideológico. O diagnóstico administrativo é parte da análise tradicional 
do planejamento em que fatores demográficos, econômicos e de saúde-
doença, onde os recursos disponíveis e as atividades realizadas em saúde 

são quantificados. No diagnóstico estratégico são identificadas e 
analisadas as desigualdades sociais, os serviços e as relações de poder 
que ocorrem. Por fim, o diagnóstico ideológico consiste em analisar a 

consciência sanitária dos diversos atores do setor saúde. Com isso, é 
realizada a síntese diagnóstica reconstruindo a realidade e considerando 
as relações dos atores envolvidos, a fim de realizar o planejamento em 

saúde (GIOVANELLA, 1990; TEIXEIRA, 2010). 
Para Testa, a organização possui espaços onde se materializa o 

poder social e, também, outros três tipos de poderes: técnico, 
administrativo e político. O poder técnico define a capacidade de gerar, 
acessar e manejar informações de diferentes características distintas. O 

poder administrativo corresponde às atividades e aos processos que 
implicam a designação e alocação de recursos. No poder político, é 
possível mobilizar grupos sociais que demandam suas necessidades ou 

interesses. A partir daí, elaborou-se a concepção da “estrutura de poder” 
como ponto inicial na análise das posições político-ideológicas dos 

atores envolvidos no processo político em saúde (TEIXEIRA, 2010). 
Já no final da década de 1970, surgiu a proposta do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus, no qual o autor 
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apresenta a noção de situação do ator social envolvido com a saúde. O 

economista chileno apresentou uma reflexão abrangente sobre política, 
planejamento e governo (TEIXEIRA, 2010).  

Matus afirma que dirigentes os quais planejam são parte da 
realidade planejada, coexistindo com outros atores que também 
planejam nessa mesma realidade, o que requer diálogo e interação. 

Salienta que não há um único diagnóstico da realidade, nem uma 
verdade objetiva. O planejamento é definido como uma ferramenta de 
liberdade por permitir aos atores explorar as possibilidades e escolher 

qual o melhor caminho a seguir, propiciando à razão humana o domínio 
sobre as circunstâncias (KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 

2011). 
Historicamente, a proposta de planejamento desenvolveu-se com 

as necessidades da sociedade industrial, com um caráter 

predominantemente normativo. Nesse cenário, destaca-se a figura do 
planejador, associado a uma função normativa e de poder. O PES 
diferenciou-se do planejamento normativo, entre outras coisas, por não 

valorizar a figura tradicional do planejador. Nesta concepção, o 
planejamento é efetuado por um grupo de atores com um caráter 

interativo, pois permite explicitar democraticamente os objetivos e 
compartilhar compromissos, de forma a fortalecer a interação (ELIA; 

NASCIMENTO, 2011). 
O entendimento de planejamento dado por Matus apresenta a 

noção de situação que consiste em um conjunto de problemas 
identificados, analisados e descritos sob a perspectiva de uma 
determinada realidade social. Reconhece a existência de diferentes 

atores e sugere a adoção de ações que visam ao desenvolvimento de 
acordos para o enfrentamento dos problemas identificados e dos 

objetivos a serem alcançados. O problema é definido como algo fora dos 
padrões de normalidade, sendo o ator social aquele que possui a 
capacidade de agir, produzindo fatos na situação (MATUS, 1993; 

TEIXEIRA, 2010). 
É possível existir três tipos de problema, tendo como referência 

tempo, significado e natureza do resultado para um ator: ameaça, risco 

potencial de perder uma conquista ou agravar uma situação; 
oportunidade, considerando as possibilidades que podem ser 

aproveitadas ou desperdiçadas; problema, deficiência que provoca 
insatisfação, exigindo enfrentamento. A explicação dos problemas 
acontece com a identificação das causas atribuídas a eles e suas 

interações, conhecendo de que forma elas interferem na produção de um 
ou mais problemas, e quais podem ser consideradas nós, críticos. Os nós 
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críticos concentram a intervenção que gera mudanças, tendo alto 

impacto sobre os descritores do problema. Devem ser centros práticos 
de ação, permitindo que diferentes atores atuem sobre a causa, sem que 

seja necessário atuar sobre outras causas afins. Como também, devem 
ser centros oportunos de ação política, o que requer análise preliminar 
sobre sua viabilidade e da relação custo benefício (KLEBA; 

KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; JUNGES; BARBIANI; 
ZOBOLI, 2015). 

O enfoque situacional permite que o planejamento seja aplicável 

a qualquer realidade em que haja uma situação problema e onde um ator 
possa atuar democraticamente, considerando sua governabilidade. Para 

Matus, o ato de governar exige técnicas e conhecimentos específicos, 
bem como um domínio teórico sobre os sistemas sociais (MATUS, 
1993). 

O PES propõe identificar e construir propostas de ação para 
modificar a situação de saúde encontrada. Focaliza problemas de uma 
realidade sobre a qual se pretende agir. As estratégias são elaboradas 

através da interação entre os atores e consenso entre distintos modos de 
entender a saúde. A delimitação do problema considera a perspectiva 

dos profissionais que os vivenciam, conferindo diferentes sentidos e 
graus de relevância aos problemas identificados.  O plano de ação e a 
consequente resolução dos problemas dependem da disponibilidade e do 

acesso a recursos.  Ao mesmo tempo, reconhece especificidades 
inerentes à localização espaço-temporal de cada problema, que lhe 
confere dinâmicas e significados particulares, exigindo formas próprias 

de abordagem (KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; 
DALCIN; GOULART; MAGAJEWSKI, 2010).  

Para tanto, é necessário abertura e flexibilidade do gestor, com o 

intuito de aumentar a adesão e o apoio dos envolvidos, à medida que 
ressalta a necessidade de partilhar decisões sobre as ações a serem 

implementadas. Quanto maior for a participação dos profissionais em 
todas as etapas do planejamento, maior será o compromisso e o 
engajamento no processo. É importante compreender que a ausência de 

planejamento pode, eventualmente, dificultar o enfrentamento de 
problemas e a busca de resultados efetivos no trabalho desenvolvido 
(KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; DALCIN; 

GOULART; MAGAJEWSKI, 2010). 
Quando adotado como ferramenta de gestão em saúde coletiva, o 

PES facilita a participação da comunidade e exige a utilização da 
epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos necessários bem como a orientação programática. Requer a 
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divulgação de informações sobre o potencial dos serviços de saúde e sua 

utilização pelo usuário, tendo como finalidade a resolutividade dos 
problemas encontrados (KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; 

JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 
No PES, o ator social que realiza o planejamento deve fazer parte 

da realidade a ser planejada, considerando que não há garantia de 

controle sobre a situação. A capacidade de agir varia entre os atores, o 
que condiciona a possibilidade de sucesso ao plano. Para o autor, é 
necessário elaborar um plano que possua viabilidade, considerando a 

capacidade dos atores envolvidos na situação (MATUS, 1993; 
TEIXEIRA, 2010). 

Para Matus, o processo de planejamento possui quatro momentos: 
explicativo, normativo, estratégico e o tático-operacional. A primeira 
etapa, momento explicativo, consiste na seleção e análise dos problemas 

relevantes que pedem solução na visão dos atores envolvidos.  Neste 
momento, propõe-se as estratégias para identificar, descrever e explicar 
os problemas, considerando informações objetivas (dados quantitativos, 

normas e rotinas) e subjetivas (percepção dos indivíduos) (KLEBA; 
KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; JUNGES; BARBIANI; 

ZOBOLI, 2015). 
A segunda etapa, o momento normativo, propõe a definição de 

objetivos e resultados a alcançar, e quais são as operações necessárias 

para se obterem resultados, tendo presente os nós críticos dos cenários 
possíveis. É importante considerar as finalidades a serem objetivadas, 
preservando a coerência interna, no que diz respeito aos princípios da 

instituição, quanto à coerência externa, que se refere ao SUS. Nesta 
etapa, o planejamento requer a observação de obstáculos e 
oportunidades internas e externas, bem como o tempo que a resolução 

dos problemas requer e o tempo próprio do período de gestão (KLEBA; 
KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; JUNGES; BARBIANI; 

ZOBOLI, 2015). 
A terceira etapa, o momento estratégico, acontece a análise da 

viabilidade do plano de ação em suas diferentes dimensões: política, 

econômica, cognitiva e organizativa. Este momento enfatiza a 
importância de avaliar os recursos econômicos, administrativos e 
políticos, necessários e/ou disponíveis. A partir dos objetivos traçados, 

elabora-se o projeto de intervenção, estabelecendo sua sequência 
temporal e os efeitos esperados. Os nós críticos selecionados são 

revisados avaliando sua interação com os demais problemas 
identificados na matriz explicativa (KLEBA; KRAUSER; 
VENDRUSCOLO, 2011; JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 
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A quarta etapa, o momento tático-operacional consiste na gestão 

e no monitoramento operacional da execução do plano de ação. É 
previsto a programação da implementação das propostas, incluindo 

cronograma, recursos e atores responsáveis na execução das ações. 
Também, é importante rever os objetivos, definindo estratégias e 
parâmetros de acompanhamento e avaliação, tanto dos resultados como 

do processo, para que se possa garantir a flexibilização do planejamento, 
de modo a assegurar sua efetividade e eficácia. Durante o processo, é 
necessário prever momentos de análise das informações e de revisão das 

ações e dos recursos programados, garantindo a capacidade gerencial e 
assistencial de adaptar-se e adequar-se frente a situações imprevistas 

(KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; JUNGES; 
BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 

A concepção desses momentos indica um processo dinâmico de 

ações que ocorrem simultaneamente e que não seguem uma sequência 
lógica, possibilitando a articulação das experiências acumuladas nas 
diferentes práticas das instituições envolvidas com a política de saúde 

(TEIXEIRA, 2010). No enfoque situacional, o planejamento é entendido 
como um processo sistêmico de racionalização das ações humanas para 

a tomada de decisão, visando ao alcance de objetivos futuros através de 
atividades desenvolvidas por um indivíduo, grupo ou instituição 
(KURCGANT; CIAMPONE; MELLEIRO, 2006). Assim, o ato de 

planejar consiste na reflexão antes da ação em que os atores envolvidos 
buscam alternativas para realizar ações visando a modificar a realidade 
encontrada (MATUS, 1993). 

A discussão sobre o planejamento na área da Saúde Pública já 
tem um longo percurso de experiências e análises no Brasil. A tendência 
que mais se adéqua à compreensão do planejamento como dispositivo 

para potencializar a participação é a do agir interativo, em que o 
processo gerencial vai além dos fins a serem alcançados, inclui a postura 

dos atores envolvidos numa postura interativa que motiva a construção 
de estratégias assumidas, coletivamente, como compromissos pessoais e 
institucionais (JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 

É considerado um instrumento de gestão voltado para a resolução 
de problemas, em que os profissionais envolvidos podem compartilhar 
opiniões, dividir as responsabilidades e elaborar projetos coletivos. 

Caracteriza-se pelo processo de analisar a realidade e organizar os 
caminhos para se atingir um objetivo comum à instituição. O ato de 

planejar engloba atividades de maior ou menor complexidade no 
cotidiano de trabalho propiciando a construção de planos para enfrentar 
situações atuais ou futuras. Neste processo, participam os profissionais 
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que vivenciam uma determinada realidade ou que estão intimamente 

envolvidos com a “situação-problema” (QUEIRÓS et al., 2010).  
Neste cenário, é importante que os gestores estimulem a 

comunicação e facilitem a criação de espaços de reflexão coletiva e 
facilitem a comunicação organizacional, visando ao alcance de objetivos 
determinados e metas estabelecidas. O PES envolve as instituições e os 

atores sociais da própria comunidade de modo a fortalecer o plano de 
ações e contribuir com a solução dos problemas dessa comunidade. A 
participação da equipe na elaboração do planejamento deve ocorrer em 

todas as suas etapas desde o levantamento de problemas até a definição 
do plano de ação, bem como no seu acompanhamento e avaliação 

(QUEIRÓS et al., 2010). 
O desenvolvimento do PES no nível local exige capacidade de 

adaptação, tanto do método quanto dos seus atores, para que o plano de 

ação seja a melhor expressão da tecnologia e dos recursos disponíveis às 
necessidades de saúde identificadas. A identificação de dúvidas sobre a 
utilização desse instrumento pode contribuir para a tomada de medidas 

corretivas com vista a superar os obstáculos que impedem a sua 
utilização (DALCIN; GOULART; MAGAJEWSKI, 2010). 

Com a flexibilidade que possui, o PES é amplamente utilizado 
em áreas da saúde e da educação, pois favorece sua aplicação nos 
diferentes níveis setoriais sem deixar de situar os problemas em um 

contexto amplo, mantendo a riqueza da análise de viabilidades e de 
possibilidades de intervenção na realidade (KLEBA; KRAUSER; 
VENDRUSCOLO, 2011). 

Constitui-se em um enfoque de planejamento particularmente útil 
para a gestão horizontal no interior de instituições de saúde, para que se 
possam explicar os problemas de forma totalizadora e apontar suas 

causas ou nós críticos. Estes dependem de diversos setores, unidades e 
departamentos, mas que enfrentam questões em comum a partir de 

processos de trabalho, técnicas e operações de natureza transversal à 
organização (PITTA; RIVERA, 2006). 
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4.2 MANUSCRITO 1: PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
 

 

PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 
 

RESUMO  
Esta revisão integrativa que objetivou identificar aspectos relacionados 
ao planejamento desenvolvido na Atenção Primária à Saúde na literatura 

nacional e internacional, publicados no período de 2005 e 2016. Dos 
5.107 estudos encontrados, 22 corresponderam ao objetivo desta 

pesquisa. O planejamento é um processo fundamental para o 
desenvolvimento progressivo das organizações no alcance de objetivos e 
na apresentação de melhores resultados. Na Atenção Primária à Saúde 

auxilia a programação de ações que visam ao atendimento integral das 
necessidades de saúde da população. O desenvolvimento adequado de 
todas as etapas beneficia a instituição, a equipe e dos usuários, ao ser 

ofertado um cuidado à saúde da população de maior qualidade. Ressalta-
se a influência das diferentes correntes teóricas no planejamento em 

saúde desenvolvido nos dias atuais. É possível observar a preservação 
de conceitos e ideias, como também a influência dos autores referência 
no tema.  

DESCRITORES: Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Atenção 
Primária à Saúde; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 
O planejamento é uma ferramenta de gestão muito utilizada no 

cotidiano das organizações públicas e privadas em que participam 
diferentes sujeitos. Parte de uma visão de futuro, permitindo delinear os 

caminhos para se chegar até lá. Isto inclui a decisão acerca do que fazer, 
quando, como e quem irá fazer. Realizar este processo em ações de 
curto, médio e longo prazo permite o alcance de metas, relativas a uma 

situação insatisfatória presente (BRASIL, 2009; 2010). 
Planejar constitui um processo de fazer escolhas e elaborar planos 

vislumbrando mudanças na organização. Permite melhorar o 

desempenho e elevar a eficácia e eficiência no desenvolvimento das 
ações de proteção, promoção e recuperação da saúde, orientado pelo 

propósito de melhorar a situação de saúde dos indivíduos (BRASIL, 
2009; 2010; WOSNIAK; REZENDE, 2012).  
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 O processo de planejamento das ações deve ser desenvolvido 

pelos diferentes profissionais de saúde de forma participativa e 
ascendente, de modo que todos possam contribuir com seus 

conhecimentos e assim atender de forma integral as necessidades de 
saúde da população. O trabalho multidisciplinar proposto pela Estratégia 
Saúde da Família (ESF) corresponde à necessidade atual de um trabalho 

em equipe com foco na ampliação acesso da população aos serviços de 
saúde, onde a articulação dos diferentes saberes possibilita o 
desenvolvimento de uma assistência à saúde de qualidade (BRASIL, 

2009; FERREIRA et al., 2013; PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 
2013). 

O planejamento incorpora o conjunto de atribuições dos 
profissionais da saúde da família, constituindo uma ferramenta de 
organização dos processos de trabalho da atenção básica. A realização 

deste processo refere-se a uma ordenação de ações que busquem atender 
as necessidades de saúde da população, proporcionando a construção 
coletiva de planos e programas. Para tanto, é necessária a participação 

ativa dos profissionais e o comprometimento com as futuras ações a 
serem desenvolvidas (FERREIRA et al., 2013; WOSNIAK; REZENDE, 

2012). 
Pensar o planejamento envolve entender suas múltiplas 

dimensões, onde as necessidades de saúde dos usuários orientam o 

estabelecimento de metas e a busca por objetivos comuns. É um 
trabalho de gestão que precede e preside a ação, contribuindo com a 
efetivação dos princípios do SUS (FERREIRA et al., 2013). 

Como profissional da equipe multidisciplinar na Atenção 
Primária à Saúde (APS) e também como gestor de muitas instituições de 
saúde, o enfermeiro destaca-se por desenvolver atividades assistenciais, 

gerenciais e educativas fundamentais à consolidação e ao fortalecimento 
da ESF no âmbito do SUS. Sua atuação é constante nas atividades de 

assistência individual e coletiva, na organização do processo de 
trabalho, como também no desenvolvimento do planejamento das ações 
em saúde na equipe de saúde (GALAVOTE et al., 2016). 

Reconhecendo a importância da temática, esta pesquisa objetivou 
identificar aspectos relacionados ao planejamento desenvolvido em 
instituições públicas de saúde na literatura nacional e internacional. 

 

MÉTODO 

 
Estudo caracterizado como revisão integrativa de literatura. Este 

método permite analisar os resultados encontrados de um conjunto de 
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estudos desenvolvidos na área. Desta forma, é possível realizar uma 

síntese ampliada de diversas pesquisas e visualização de lacunas 
existentes (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Esta revisão integrativa seguiu um protocolo validado por uma 
especialista no método e externa à pesquisa. O seu desenvolvimento 
percorreu as seguintes etapas proposta por Mendes e colaboradores 

(2008): a primeira foi a identificação do tema e a elaboração da pergunta 
de pesquisa: O que está sendo produzido sobre planejamento em 
instituições públicas de saúde na literatura nacional e internacional nos 

últimos dez anos? A segunda etapa consistiu na definição dos critérios 
de inclusão e exclusão, para que se pudesse estabelecer a amostragem do 

estudo. Foram eleitos os seguintes critérios de inclusão: artigos 
publicados entre 2005 e 2016 indexados nas bases de dados 
selecionadas para o estudo, que estejam publicados em português, inglês 

e espanhol, e que contenham descritores e/ou palavras-chave listados 
neste protocolo, no título, ou no resumo.  

Optou-se pelo período de dez anos para a busca das publicações 

por corroborar com dados atuais para a temática em questão. Foram 
excluídos os estudos cujo local de pesquisa não era a Atenção Primária à 

Saúde, editoriais; cartas; artigos de opinião; comentários; resumos de 
anais; ensaios; publicações duplicadas; dossiês, trabalhos de conclusão 
de curso; documentos oficiais de programas nacionais e internacionais; 

teses, dissertações; boletins epidemiológicos; relatórios de gestão; 
livros; materiais publicados em outros idiomas que não sejam em inglês, 
português e espanhol; e estudos que não contemplem o escopo deste 

protocolo. 
Para a busca na literatura através das bases de dados, buscou-se 

apoio e orientação de uma bibliotecária especialista em revisão 

integrativa para ajudar na definição das estratégias de busca. Elas foram 
definidas com base nos descritores do DeCS (Descritores em Ciências 

da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings), bem como por palavras 
chave correspondentes. A busca dos artigos foi realizada nas seguintes 
bases de dados: Nacional Library of Medicine/ Literature Analysis and 

Retrieval System Online (PubMed/MEDLINE), Cumulative Index to 
Nursing & Allied Helth Literature (CINAHL), SciVerse Scopus 
(SCOPUS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELo) e Base 
de Dados de Enfermagem (BDENF), conforme apresentado no quadro 

01: 
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Quadro 01: Estratégia de busca nas bases de dados 

 

 

PubMed / MEDLINE 

Primary Health Care [Title] OR Primary care [Title] OR Family Health Strategy 

[Title] AND Health Planning [Title] OR Planning [Title] OR Health Management 

[Title] OR management [Title] OR Public Health Administration [Title] OR 

Administration [Title] AND English [lang] OR Portuguese [lang] OR Spanish 

[lang] 

CINAHL 

Health Planning OR Planning OR Health Management OR Management OR 
Public Health Administration OR Administration AND Primary Health Care OR 

Primary Care OR Family Health Strategy 

SCOPUS 

Health Planning OR Planning OR Health Management OR Management OR 

Public Health Administration OR Administration AND Primary Health Care OR 

Primary Care OR Family Health Strategy 

SciELo 

Atenção primária à saúde OR 
Atenção Básica OR Atenção 

Primária OR Atendimento Básico 

OR Atendimento Primário OR 

Cuidados de Saúde Primários OR 
Cuidados Primários OR Estratégia 

Saúde da Família OR Estratégia da 

Saúde da Família OR Estratégia de 

Saúde da Família OR Estratégia de 
Saúde Familiar OR Estratégia 

Saúde Familiar OR Programa 

Saúde da Família OR Programa de 

Saúde Familiar OR Programa de 
Saúde da Família  

AND 

Planejamento em Saúde OR 
Planejamento* OR Gestão em 

Saúde OR Gestão OR Gerência* 

OR Administração em Saúde 

Publica OR Administração OR  

 

Primary Health Care OR Primary 

Care OR Family Health Strategy 

OR 

Health Planning OR Planning OR 

Health Management OR 

Management OR Public Health 

Administration OR  

Atención Primaria de Salud OR 

Atención primaria OR Atención 
basica 

 

Administration OR Planificación en 

Salud OR Planificación OR Gestión 

en Salud OR Gestión de la Salud 
OR Administración en Salud 

Pública OR Administración 
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Fonte: elaborado pela autora.  

 
A busca foi realizada no mês de setembro de 2016. Inicialmente, 

foram encontradas 762 publicações nas base de dados PUBMED, 501 na 

CINAHAL, 1389 na SCOPUS, 1972 na LILACS, 89 na SCIELO e 394 
na BDENF, totalizando 5.107 documentos. A partir deste levantamento, 

foi realizada a leitura de todos os títulos, resumos e descritores para a 
identificação dos critérios de inclusão. Ao final, 142 artigos atenderam 
os critérios de inclusão, formando a primeira seleção do estudo. Na 

etapa seguinte, procedeu-se a leitura criteriosa de todos os artigos 
selecionados, na qual foi realizada a conferência e a seleção final de 22 
artigos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

LILACS / BDENF 

Atenção Primária à saúde OR 

Atenção Básica OR Atenção 

Primária OR Atendimento Básico 

OR Atendimento Primário OR 
Cuidados de Saúde Primários OR 

Cuidados Primários OR Estratégia 

Saúde da Família OR Estratégia da 

Saúde da Família OR Estratégia de 
Saúde da Família OR Estratégia de 

Saúde Familiar OR Estratégia 

Saúde Familiar OR Programa 

Saúde da Família OR Programa de 
Saúde Familiar OR Programa de 

Saúde da Família  

 

AND 

Planejamento 

em Saúde OR 

Planejamento* 
OR Gestão em 

Saúde OR 

Gestão OR 

Gerência* OR 
Administração 

em Saúde 

Publica OR 

Administração  
 

AND (instance: 
regional) AND  

year_cluster:  

("2011" OR 

"2012" OR 
"2010" OR 

"2013" OR 

"2014" OR 

"2008" OR 
"2015" OR 

"2007" OR 

"2006" OR 

"2005" OR 
"2009" OR 

"2016")  

AND  

type: (article) 
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Figura 01 - Fluxograma da seleção dos estudos. 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora.  

 
 A próxima etapa consistiu na apreensão das informações dos 

estudos selecionados, como: ano, país, título, periódico, autores, 

natureza do estudo, objetivos, método, principais resultados e 
conclusões foram extraídos e sistematizados em tabelas do Microsoft 

Excel 2010
®
. Na etapa seguinte ocorreu a interpretação e discussão dos 

resultados obtidos no estudo. E por fim, realizou-se a síntese do 
conhecimento através do resumo das evidências disponíveis e a 

construção do manuscrito. 

 

RESULTADOS 

 
Os 22 artigos analisados foram publicados em 21 periódicos 

diferentes. Quanto ao tipo de publicação, 14 são pesquisas originais, 05 

são do tipo relato de experiência e 03 são do tipo espaço aberto/debate. 
Em relação ao ano de publicação, 2010 foi o que mais apresentou 

pesquisas, sendo 4 artigos publicados neste ano, seguido por 2006, 
2011, 2013, 2014 e 2015 com 3 publicações em cada ano. Os anos 2006 
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e 2007 apresentaram 1 publicação e o ano de 2012 apresentou 2 

publicações. Nos anos de 2005, 2008 e 2009 não apresentaram nenhuma 
publicação sobre o tema. 

Em relação aos países que realizam as pesquisas, o Brasil 
realizou 14 estudos, seguido pelo Canadá com 2 estudos. Os países 
Austrália, Cuba, Espanha, Paquistão, Estados Unidos da América 

(EUA) e Etiópia apresentaram 1 estudo. Do total de pesquisas, 14 foram 
publicadas na língua portuguesa, 6 na língua inglesa e 2 na língua 
espanhola.  

O Quadro 02 apresenta a síntese das pesquisas incluídas nesta 
revisão integrativa, organizada de acordo com as categorias analíticas 

resultantes da avaliação dos estudos. 

 
Quadro 02 - Síntese dos resultados, segundo ano/país, título, autores e 

aspectos relacionados ao planejamento.  
 

ANO/PAÍS TÍTULO AUTORES ASPECTOS 

2006  

Brasil 

A utilização do 

planejamento estratégico 

simplificado por 

estudantes de 
enfermagem: preparando 

futuros profissionais 

OTANI, M. A. P.; 

PEREIRA, A. F.; 

MUTRO, M. E. G.; 

SOUZA, M. R.; 
BEDINI, L. M.; 

SERISSA, A. 

Diretrizes 

Gestão 

participativa 

2006  

Brasil 

O problema de má 

nutrição em face do 

planejamento estratégico 

simplificado em uma 
unidade de saúde da 

família 

MARIN, M. J. S.; 

SANTOS, S. C.; 

GONÇALVES, T. 
M. 

Gestão 

participativa 

2006  

Brasil 

Sobre pontos de partida: 

planejamento em 

comunicação e 

integralidade da atenção 

em saúde 

PITTA, A. M. R.; 

RIVERA, F. J. U. 
Diretrizes 

2007 

Austrália 

Planning primary health-
care services for South 

Australian young 

offenders: A preliminary 

study 

WILSON, A. Diretrizes 

2010  
Brasil 

Planejamento local no 

cotidiano das equipes de 
saúde da família em 

Joinville – SC 

DALCIN, M.; 

GOULART, G. R.; 
MAGAJEWSKI, F. 

R. L. 

Diretrizes 
Ferramentas 
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2010  

Brasil 

Produção do cuidado e 

produção pedagógica no 
planejamento 

participativo: uma 

interlocução com a 

Educação Permanente em 

Saúde 

FRANCO, C. M.; 

KOIFMAN, L. 

Diretrizes 

Gestão 

participativa 

2010  

Brasil 

Planejamento Estratégico 

de uma Unidade saúde da 

Família - região leste de 
Goiânia 

QUEIRÓS, P. S.; 
COSTA, D. M.; 

SOUZA, A. C. S.; 

CHAVEIRO, L. G.; 

SILVA, A. L. A. C.; 
SILVA, C. D. A.; 

CALPIÑEIRO, N. 

E. N. 

Diretrizes 

2010  

Brasil 

Planejamento situacional 

na estratégia saúde da 

família: atividade de 
integração ensino-serviço 

na enfermagem 

VENDRUSCOLO, 

C.; KLEBA, M. E.; 

KRAUZER, I. M.; 
HILLESHEIM, A. 

Diretrizes 

2011  

Brasil 

O Planejamento 

Estratégico Situacional 

no ensino da gestão em 

Saúde da Família 

KLEBA, M. E.; 

KRAUSER, I. M.; 

VENDRUSCOLO, 

C. 

Diretrizes 

2011  

Brasil 

A construção do plano 

local como atribuição das 
equipes de Saúde da 

Família: a experiência de 

três áreas programáticas 

do Município do Rio de 
Janeiro 

ELIA, P. C.; 

NASCIMENTO, M. 

C. 

Diretrizes 
Ferramentas 

Gestão 

participativa 

2011  

Texas 

A logic model framework 
for evaluation and 

planning in a primary 

care practice-based 

research network (PBRN) 

HAYES, H.; 

PARCHMAN, M. 

L.; HOWARD, R. 

Ferramentas 

2012  

Brasil 

Estágio Supervisionado 

de Enfermagem na 
Atenção Básica: o 

Planejamento Dialógico 

como dispositivo do 

processo ensino-
aprendizagem 

RODRIGUES, L. 

M. S.; TAVARES, 

C. M. M. 

Diretrizes 

Gestão 

participativa 

2013  

Brasil 

Planejamento das ações 
educativas pela equipe 

multiprofissional da 

Estratégia Saúde da 

ANDRADE, A. C. 
V.; SCHWALM, M. 

T.; CERETTA, L. 

B.; DAGOSTIN, V. 

Gestão 

participativa 
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Família S.; SORATTO, M. 

T. 

2013 
Paquistão 

National program for 

family planning and 
primary health care 

Pakistan: a SWOT 

analysis 

WAZIR, M. S.; 
SHAIKH, B. T.; 

AHMED, A. 

Ferramentas 

2013 
Canadá 

Planning for 

interprofessional change 

in primary health care: 
exploring the use of the 

Interprofessional 

Resource Centre 

PATTERSON, C.; 

ARTHUR, H.; 

PEACHEY, G.; 
VOHRA, J.; PRICE, 

D.; PEARSON, D.; 

MARIANI, R. 

Ferramentas 

Gestão 
participativa 

2014  
Brasil 

Usos do planejamento e 

autoavaliação nos 

processos de trabalho das 
equipes de Saúde da 

Família na Atenção 

Básica 

CRUZ, M. M.; 

SOUZA, R. B. C.; 

TORRES, R. M. C.; 
ABREU, D. M. F.; 

REIS, A. C.; 

GONÇALVES, A. 

L. 

Diretrizes 
Ferramentas 

2014  

Brasil 

Práticas de planejamento 
em uma unidade de saúde 

da família: um relato de 

experiência 

ORRICO, G. S.; 

LIMA, C. A.; 
LOURENÇO, R. O.; 

ARAÚJO, R. S.; 

SANTANA, S. P.; 

SOUZA, M. K. B. 

Diretrizes 

2014  
Cuba 

Organización pedagógica 

del curso Planificación de 
las estrategias de salud: 

Maestría Atención 

Primaria de Salud 

ALFONSO, L. M. 

B.; LABRADOR, C. 
P.; LEMUS, M. D.; 

CUADOR, J. C. 

Diretrizes 

2015  
Brasil 

Planejamento Estratégico 

como exigência ética para 

a equipe e a gestão local 
da Atenção Básica em 

Saúde 

JUNGES, J. R.; 

BARBIANI, R.; 
ZOBOLI, E. L. C. P. 

Diretrizes 

2015 

Canadá 

Combining 

administrative data 

feedback, reflection and 
action planning to engage 

primary care 

professionals in quality 

improvement: qualitative 
assessment of short term 

program outcomes 

VACHON, B.; 

DÉSORCY, B.; 

GABOURY, I.; 

CAMIRAND, M.; 
RODRIGUE, J.; 

QUESNEL, L.; 

GUIMOND, C.; 

LABELLE, M.; 
HUYNH, A.; 

GRIMSHAW, J. 

Diretrizes 

Gestão 

participativa 
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2015 

Inglaterra 

Participatory planning of 

a primary care service for 
people with severe 

mental disorders in rural 

Ethiopia 

MAYSTON, R.; 

ALEM, A.; 
HABTAMU, A.; 

SHIBRE, T.; 

FEKADU, A.; 

HANLON, C. 

Gestão 

participativa 

2016 
Espanha 

La salud comunitaria en 

los equipos de atención 
primaria: objetivo de 

dirección 

ADELL, C. N.; 

RUA, M. P.; 
SOLER, J. C.; 

ALVAREZ, C. S.; 

FARGA, A. E. 

Diretrizes 
Ferramentas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
Em relação às Diretrizes, os estudos apresentam conceitos do 

planejamento em saúde utilizando as principais correntes de pensamento 
no tema, como Carlos Matus e Mário Testa. Também, citam momentos 
históricos do planejamento e explicam as etapas do processo, como a 

eleição dos problemas, levantamento dos recursos disponíveis, escolha 
dos responsáveis, desenvolvimento do processo, monitoramento e 

avaliação. Alguns estudos trazem relatos de experiência em que o autor 
descreve a elaboração do planejamento no contexto da Atenção Primária 
juntamente com alunos de graduação (OTANI et al., 2006; PITTA; 

RIVERA, 2006; WILSON, 2007; DALCIN; GOULART; 
MAGAJEWSKI, 2010; FRANCO; KOIFMAN, 2010; QUEIRÓS et al., 
2010; VENDRUSCULO et al., 2010; KLEBA; KRAUSER; 

VENDRUSCULO, 2011; ELIA; NASCIMENTO, 2011; RODRIGUES; 
TAVARES, 2012; CRUZ et al., 2014; ORRICO et al., 2014; ALFONSO 
et al., 2014; JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015; VACHON et al., 

2015; ADEL et al., 2016). 
Outros estudos abordam as Ferramentas utilizadas no 

planejamento em saúde, como o Plano Local de Atividades e a Análise 
SWOT. Alguns autores também descrevem a experiência no 
desenvolvimento do plano de atividades e o uso de instrumentos 

autoavaliativos na gestão de instituições da Atenção Primária. Estas 
ferramentas contribuem para o sucesso do processo de planejamento, 
podendo ser aplicadas em diferentes situações e contextos (DALCIN; 

GOULART; MAGAJEWSKI, 2010; ELIA; NASCIMENTO, 2011; 
HAYES; PARCHMAN; HOWARD, 2011; WAZIR; SHAIKH; 

AHMED, 2013; PATTERSON et al., 2013; CRUZ et al., 2014; ADELL 
et al., 2016). 
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Com relação à Gestão Participativa, estudos ressaltam a 

importância e os benefícios do desenvolvimento colaborativo deste 
processo. Autores descrevem a elaboração do planejamento de modo 

integrado em diversos ambientes e interligados à Atenção Primária, 
destacando o enriquecimento deste processo e das ações desenvolvidas 
com a participação de diferentes conhecimentos proveniente dos 

profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde (OTANI et al., 
2006; MARIN et al., 2006; FRANCO; KOIFMAN, 2010; ELIA; 
NASCIMENTO, 2011; RODRIGUES; TAVARES, 2012; ANDRADE 

et al., 2013; PATTERSON et al., 2013; VACHON et al., 2015; 
MAYSTON ET AL., 2015). 

 

DISCUSSÃO 

 

A administração de instituições de saúde contempla o processo de 
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de 
alcançar objetivos futuros (ORRICO et al., 2014). Envolve diferentes 

etapas de reflexão, tomada de decisão, previsão das necessidades e 
seleção das prioridades, como também a racionalização no emprego dos 

meios físicos e recursos humanos disponíveis. Visa à concretização de 
objetivos dentro de prazos e etapas definidas a partir do resultado das 
avaliações (RODRIGUES; TAVARES, 2012). O planejamento é 

considerado uma ferramenta de gestão e o processo de sua construção é 
importante por possibilitar aos participantes uma nova subjetivação 
através do estabelecimento de compromissos e seleção de prioridades 

que visam à consecução de um objetivo (JUNGES; BARBIANI; 
ZOBOLI, 2015; KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011; 
LACERDA et al., 2012; FERREIRA et al., 2013;) 

Planejar ações de saúde na atenção primária visa melhorar a 
assistência prestada ao usuário, por meio de um atendimento integrado e 

de qualidade. A organização do serviço através da ESF é fundamental 
para uma atuação eficaz e adequada às necessidades da saúde coletiva. É 
uma ferramenta que capitaliza a intenção dos profissionais no alcance de 

resultados que favoreçam a população assistida. Orienta os indivíduos 
na realização de mudanças futuras através de ações concretas e 
sistematizadas (VACHON et al., 2015; ALFONSO et al., 2014; 

LACERDA et al., 2012). 
Um estudo revela que a maior parte das equipes de saúde em 

todas as regiões do Brasil declarou realizar atividades de planejamento. 
Dentre as atividades de planejamento, a maioria realiza o levantamento 
de problemas, a definição das prioridades e a elaboração do plano de 
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ação. As reuniões de equipe têm como tema principal a organização do 

processo de trabalho e do serviço, o planejamento das ações de equipe e 
a discussão de casos. Para o planejamento das atividades, as equipes 

consideram a construção de uma agenda de trabalho, as informações do 
Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) e as metas pactuadas 
para a Atenção Básica. Os participantes de todas as regiões do país 

descrevem que as atividades relacionadas ao planejamento têm o 
envolvimento de diferentes profissionais (CRUZ et al., 2014). 

O planejamento das ações na APS é um fator importante na 

organização dos recursos humanos, materiais econômicos que as 
instituições de saúde têm para a provisão de serviços. Uma pesquisa 

realizou uma dinâmica para organizar pedagogicamente um curso de 
Mestrado em Planejamento Estratégico na Atenção Primária. O primeiro 
passo foi estabelecer as regras e denominar o facilitador do processo. 

Também foi indicado uma pessoa para controlar o tempo e um relator. O 
intuito era proporcionar trabalho em grupo, auxiliando a reflexão e o 
debate de todos os envolvidos, de modo a garantir a troca de 

informações e conhecimento coletivo (ALFONSO et al., 2014). 
Para dar início ao processo de planejamento, é preciso conhecer a 

situação problema que nos aflige, considerando a solução desejada e o 
momento ideal para atuar sobre este problema. O passo seguinte 
consiste na busca das causas do problema para então eleger as frentes de 

atuação. Os objetivos devem ser estabelecidos para determinar os 
resultados que se espera alcançar. É importante que os atores envolvidos 
tenham esclarecida a diferença entre os objetivos idealizados daqueles 

que realmente são possíveis de serem alcançados. A partir do 
conhecimento da realidade e do envolvimento dos participantes, ocorre a 
divisão das responsabilidades considerando um prazo definido para cada 

ação. Na próxima etapa ocorre a elaboração do plano de ações para a 
resolução de cada causa escolhida. As ações devem ser determinadas a 

partir do que deve ser feito e quem faz o quê.  O acompanhamento e a 
avaliação dependem do tipo de ação, projeto ou programa e, deve 
envolver todos os atores, definindo as informações essenciais, o 

estabelecimento de ferramentas adequadas e o envolvimento de todos os 
aspectos de forma integrada: planejamento, execução, resultados 
imediatos e impactos intermediários e de longo prazo. O planejamento, 

o acompanhamento e a avaliação são partes inseparáveis do processo de 
ação e imprescindíveis para garantir os resultados e os impactos 

esperados (QUEIRÓS et al., 2010; KLEBA; KRAUSER; 
VENDRUSCOLO, 2011).  
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As oficinas de planejamento também podem ser realizadas em 

instituições de saúde para eleger problemas de maior importância, assim 
como compreender as principais causas e consequências. As causas 

semelhantes são agrupadas, selecionando aquelas que mostram maior 
influência na situação atual. Assim, os profissionais envolvidos neste 
processo elaboram a “Árvore de Problemas”, determinando os objetivos 

que pretendem alcançar e estabelecendo um prazo para sua resolução. O 
plano de ações deve ser montado com a resolução de cada causa 
escolhida e os responsáveis por sua operacionalização (QUEIRÓS et al., 

2010; PAULA et al., 2013; LEMOS, 2013). 
Seguindo estes passos, um estudo revelou que durante o processo 

de planejamento o grupo selecionou os maiores problemas que 
acometiam a comunidade, considerando as prioridades de atenção para a 
construção da Árvore de Problemas. O grupo identificou de forma clara 

e objetiva as causas e as consequências dos problemas eleitos, 
construindo o plano de ações de forma integrada entre equipe de saúde e 
comunidade. Para os autores, o planejamento elaborado de forma 

coletiva permitiu a criação de vínculo entre a USF e a população 
adscrita (FRANCO; KOIFMAN, 2010). 

Um problema de saúde é considerado uma situação inaceitável 
segundo os sentidos atribuídos à saúde por uma determinada cultura. 
Uma doença na família; uma demanda em saúde não atendida pelo 

governo; uma indústria que causa poluição em zona residencial; a 
presença de criadouros de Aedes aegypti; ou a emergência abrupta de 
uma determinada doença de forma aguda; são exemplos de questões que 

podem ser interpretadas como problemas relacionados à saúde 
individual ou coletiva, considerando suas especificidades segundo o seu 
contexto em que emergem ou as condições sociais e políticas (PITTA; 

RIVERA, 2006). 
Os profissionais da atenção básica lidam tanto com problemas-

fim, que se referem ao estado de saúde da população, quanto com 
problemas-meio que dizem respeito ao funcionamento e acesso à rede de 
serviços de saúde. Para responder aos problemas-fim, é necessário 

conhecer as condições de saúde da população com a produção de 
informações e através da coleta de dados. Os problemas-meio precisam 
ser equacionados pela equipe local nas instâncias de gestão 

governamental e de controle social, com vistas à construção e pactuação 
das condições para o cuidado com a população. Neste sentido, o 

planejamento é a base para uma integração da atenção básica com a 
vigilância e a gestão, para que se possam criar condições 
organizacionais para o adequado diagnóstico individual e coletivo 
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(vigilância), como também para uma proposta de cuidado clínico e 

sanitarista integral (gestão) (JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015; 
RIVERA; ARTMANN, 2010). 

A busca pela resolução de problemas pode resultar na reflexão 
sobre a importância do planejamento em saúde para a obtenção de 
melhores resultados. O planejamento é considerado o instrumento que 

permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia 
dos sistemas no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, 
recuperação e reabilitação da saúde. A saída do espaço físico da 

unidade, com o objetivo de conhecer a população pode ser o primeiro e 
mais importante passo para o planejamento das ações. Também ganha 

destaque o vínculo de confiança entre os profissionais da equipe de 
saúde para que o desenvolvimento da integralidade da atenção aos 
usuários do serviço seja efetivado (ORRICO et al., 2014; MARIN; 

SANTOS; GONÇALVES, 2006; PAULA et al., 2013). 
Uma pesquisa sobre o planejamento de alta de pacientes destaca a 

importância do levantamento de todas as necessidades de saúde para que 

possa avaliar a prioridade de cada uma delas. Segundo os participantes, 
deve-se eleger um responsável para a coordenação do planejamento, 

sendo o enfermeiro o profissional que traz maiores benefícios ao 
processo. Para o efetivo sucesso deste processo, é importante considerar 
a realidade de cada indivíduo e observar atentamente os recursos 

disponíveis. A falta de recursos humanos aliados à alta carga de trabalho 
foram identificados como as principais barreiras encontradas para o 
sucesso no desenvolvimento do planejamento de alta (WILSON, 2007). 

A análise SWOT ou Matriz DAFO, é uma ferramenta que pode 
ser utilizada para avaliar as fortalezas, fraquezas, oportunidades e 
ameaças do ambiente interno e externo de uma organização. Ela fornece 

uma base na avaliação da probabilidade de sucesso ou fracasso de um 
programa ou sistema. Entretanto, alguns autores a consideram subjetiva, 

pois esta análise ocorre através das percepções dos indivíduos, não 
através de medidas objetivas ou quantificáveis (WAZIR; SHAIKH; 
AHMED, 2013; PEREIRA et al., 2017).  

A utilização da análise SWOT foi relatada em um estudo com o 
intuito de identificar aspectos relevantes ao desenvolvimento do cuidado 
em saúde pela equipe multiprofissional. O grupo apresentou o 

envolvimento da equipe, a motivação e a capacidade organizacional 
como principais pontos fortes. Entre as oportunidades, destacou-se 

conhecer a comunidade e a diversidade cultural. Como fraquezas, a 
pressão do cuidado, com seus picos sazonais e a acumulação de tarefas 
de profissionais. As ameaças identificadas foram as dificuldades para a 
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participação da comunidade, bem como para chegar a um consenso 

sobre os objetivos e dar prioridade às intervenções. Após a análise 
inicial, elaborou-se um plano de atividades de treinamento a partir das 

necessidades identificadas (ADEL et al., 2016). 
Ter uma visão clara das reais necessidades da comunidade é o 

primeiro passo para avançar no desenvolvimento da saúde comunitária. 

O envolvimento dos profissionais da atenção báscia auxilia o 
desenvolvimento de atividades comunitárias por possuírem bom 
relacionamento com a população atendida e incentiva  a equipe a 

trabalhar na multidisciplinariedade (ADEL et al., 2016; SANTANA, 
2011). 

O plano de ação constitui o início da ação no planejamento por 
especificar o que se pretende mudar, como a mudança será realizada, 
quem será o responsável por cada ação, quais serão os recursos 

utilizados e quais resultados deseja-se alcançar. A forma como é 
elaborado e implementado indica a cultura da instituição. Nas 
instituições de saúde, o plano de ação corresponde à prestação de 

serviços que visam à melhoria nas consições de saúde das famílias 
(VACHON et al., 2015; OTANI et al., 2006). 

O plano local de saúde (PLS) é uma ferramenta que possibilita o 
diagnóstico da situação de saúde da população sob sua responsabilidade, 
com a identificação dos principais problemas de saúde e situações de 

risco e vulnerabilidade aos qual a população está exposta. O objetivo é 
elaborar um plano de atividades para que se possa alcançar a mudança 
esperada. O desenvolvimento do PLS envolve também a definição de 

critérios para a eleição de prioridades, a pactuação de metas, a definição 
de ações para enfrentá-los e seus responsáveis com a participação da 
comunidade, monitoramento e avaliação de resultados. A sua 

importância é evidente para orientar todo o trabalho das equipes da ESF 
para os objetivos que justificam a sua existência (DALCIN; 

GOULART; MAGAJEWSKI, 2010; ELIA; NASCIMENTO, 2011; 
RIVERA; ARTMANN, 2010).  

O plano de atividades também pode ser configurado através de 

uma representação gráfica ou textual de como um programa destina-se a 
trabalhar para alcançar os resultados através de ações predeterminadas. 
O importante é descrever ações a serem desenvolvidas futuramente, 

explicitando as possíveis variáveis a serem encontradas e os caminhos a 
serem seguidos, de modo a conduzir os resultados almejados. Esta 

estrutura deve representar as relações entre as atividaes, recursos e 
resultados, vinculados a um programa específico ou objetivo do projeto 
(HAYES; PARCHMAN; HOWARD, 2011). 



64 
 

Numa pesquisa realizada sobre o PLS, foi possível observar a 

importância que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atribui a este 
documento ao elaborar um protocolo de atribuições dos profissionais 

relacionadas ao PLS. O objetivo era garantir que este fosse realizado em 
parceria com a comunidade. Dependendo da situação, a formalidade 
atribuída a estes documentos pode ser vista como um fator negativo dos 

procedimentos do planejamento por conduzir a supervalorização dos 
meios em detrimento dos fins, configurando um processo de 
burocratização. O trabalho coletivo é indicado como um facilitador na 

construção do PLS. Por outro lado, a intersetorialidade é apontada como 
ponto negativo devido à fragmentação das políticas sociais e da estrutura 

pública responsável por desenvolvê-las, dificultando o desenvolvimento 
do PLS. Os autores reafirmam o valor atribuído à avaliação durante e ao 
final do processo com a atualização dos objetivos e metas (DALCIN; 

GOULART; MAGAJEWSKI, 2010). 
As ações de monitoramento e avaliação de planejamento 

permitem observar se as metas estão sendo cumpridas e, se os resultados 

poderão ser alcançados. Ao final, é importante verificar se o processo de 
trabalho está adequado à realidade desejada e se o planejamento 

necessita ou não de ajustes futuramente. Esta parte é indispensável a 
todo o processo de planejamento, por contribuir com o aperfeiçoamento 
das ações e serviços. Deve-se realizar a avaliação durante todo o 

processo de planejamento para que se possa efetuar mudanças, caso os 
resultados preliminares não correspondam ao objetivo final. Os 
indicadores podem ser utilizados  para comparar resultados de longo 

prazo, promovendo a responsabilização do grupo e o apoio à 
identificação de níveis inaceitáveis de desempenho. Para tanto, é 
importante considerar a perspectiva de todos os envolvidos, gestores, 

profissionais e usuários (ELIA; NASCIMENTO, 2011; ORRICO et al., 
2014; VACHON et al., 2015; SARTI et al., 2012). 

O planejamento deve ser feito pelos indivíduos envolvidos na 
ação, a quem chamamos de ator social. Considerado um sujeito ou uma 
organização que controla os recursos, conferindo-lhe capacidade de 

intervir sobre a realidade de acordo com seus interesses e necessidades. 
O ator social que planeja é também parte do sistema planejado, ocupa 
um lugar determinado no processo, de tal modo que suas percepções e 

seus conhecimentos são fortemente influenciados por sua inserção e sua 
história. A singularidade destes indivíduos pode ser chamada de 

subjetividade (FRANCO; KOIFMAN, 2010; SARTI et al., 2012; 
SANTANA, 2011). 
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Numa organização, em que transitam diversos profissionais, 

usuários de serviços, lideranças comunitárias e gestores, é preciso 
conhecer as possibilidades dos atores sociais de modo a superar 

dificuldades e estabelecer compromissos através de uma relação de 
diálogo. Isto coloca em destaque a eleição de estratégias de 
comunicação adequadas, capazes de favorecer a expressão, o diálogo e a 

pactuação entre diferentes vozes, interesses e conhecimentos (ELIA; 
NASCIMENTO, 2011; SARTI et al., 2012; SANTANA, 2011). 

O trabalho comunicativo e participativo em que se considera a 

opinião coletiva, facilita o desenvolvimento de um adequado processo 
de planejamento e consequentemente, um plano de ação voltado para a 

integralidade dos indivíduos e coletividade. Para tanto, é preciso 
construir projetos e ações comuns, pertinentes às possibilidades das 
equipes e às necessidades de saúde específicas em cada região e situação 

encontrada. Quando é desenvolvido de modo participativo, o 
planejamento exerce forte poder de associação de pessoas, que passam a 
compreender e conviver com os anseios dos outros atores sociais. Tem, 

portanto, o poder de criar uma nova cultura de compromisso com a 
instituição (FRANCO; KOIFMAN, 2010; PAULA et al., 2013). 

A metodologia de planejamento com enfoque participativo inclui 
a problematização para a identificação de necessidades e os recursos 
disponíveis para o desenvolvimento do plano de ação em um 

determinado espaço. Este processo desenvolve-se com a contribuição de 
diferentes atores sociais que vivenciam diretamente os problemas 
identificados. Contrapondo a perspectiva normativa de planejamento, na 

qual predomina a hierarquia funcional na relação entre os atores, em que 
uns planejam e outros executam. A atuação autoritária e centralizadora 
do gestor, além de promover resistências e conflitos nas equipes, reforça 

a dependência dos profissionais no desempenho de suas atividades 
(ELIA; NASCIMENTO, 2011). 

A perspectiva colaborativa e baseada no diálogo entre os 
profissionais pode ser utilizada em muitos cenários da área da saúde, 
como a interação entre ensino e serviço. Deve-se atentar em valorizar os 

conhecimentos de cada indivíduo, respeitar a experiência profissional e 
as necessidades dos usuários dos serviços de saúde. O apoio de 
facilitadores facilita o processo, para dar suporte na coordenação de 

oficinas, auxiliando as discussões e o registro das informações 
(RODRIGUES; TAVARES, 2012; MAYSTON et al., 2016). 

É preciso assegurar que todos os participantes tenham a 
oportunidade de expressar sua visão sobre a melhor proposta de 
planejamento, assim as discussões tornam-se mais ricas com o 
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compartilhamento de ideias no grande grupo (MAYSTON et al., 2016). 

O compartilhamento de práticas e experiências de sucesso deve ser 
estimulado na APS. A colaboração entre os profissionais e a 

comunicação livre nas instituições e demais setores constituem fatores 
essenciais para o crescimento pessoal e organizacional (PATTERSON et 
al., 2013; PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013). 

Em muitos casos o trabalho em grupo é facilmente desenvolvido 
por indivíduos que já estão acostumados a trabalharem juntos. Um 
ambiente onde as pessoas possuem a comunicação livre e bem 

estabelecida facilita a construção do plano de ação através da interação e 
colaboração de todos (VACHON et al., 2015). 

A união do grupo e a colaboração entre profissionais ao 
desenvolver o planejamento é um dos principais componentes no 
gerenciamento em cuidados na atenção primária. Os diferentes 

profissionais devem interagir de modo a combinar competências e 
habilidades para beneficiar o paciente e possibilitar o uso eficiente dos 
recursos disponíveis. No entanto, alguns problemas podem ser 

encontrados com a percepção e aceitação de alguns profissionais da 
equipe de saúde, que muitas vezes desconhecem a atuação do colega na 

equipe multidisciplinar. Uma solução apontada por alguns autores é o 
feedback por parte da gestão aos profissionais e a promoção de práticas 
reflexivas entre os membros da equipe, de modo a facilitar o 

reconhecimento de lacunas de desmpenho e necessidades de melhoria de 
serviço (VACHON et al., 2015; GORDON; DELAND; KELLY, 2015; 
PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013).  

Elaborar um planejamento de atividades no coletivo da ESF 
implica o enfrentamento de diversas dificuldades que envolvem o 
comprometimento da equipe, adesão da comunidade, falta de recursos 

humanos, materiais e financeiros e falta de apoio por parte dos gestores. 
Assim como a resistência dos profissionais às possíveis mudanças no 

processo de trabalho da instituição, onde muitos indivíduos não estão 
dispostos ou não estão prontos para aceitar a introdução de novas 
práticas. Mesmo com programas de incentivo organizacional, é comum 

que alguns componentes da equipe sintam-se contrariados a modificar 
rotinas de trabalho antigas. Uma alternativa é ofertar recursos de apoio e 
contribuir com iniciativas de comunicação livre e esclarecedora através 

de reuniões e troca de experiências entre funcionários de diferentes 
setores (ANDRADE et al., 2013; PATTERSON et al., 2013). 

Outro fator importante para o sucesso no desenvolvimento do 
planejamento é a utilização de informações apropriadas e de fácil acesso 
na organização, de modo a facilitar o alcance de metas concretas através 



67 
 

do compartilhamento de conhecimento. Este processo dinâmico e 

interativo entre os diversos profisisonais que consitui uma instituiçao de 
saúde inclui a síntese, disseminação e aplicação de conhecimento para 

melhorar as práticas de saúde e fortalecer a cultura organizacional. 
Neste sentido, o uso da tecnologia é um componente importante na 
transmissão de conhecimento, considerando o seu grau de fidedignidade 

e acessibilidade, pois é importante que a informação esteja facilmente 
disponível para os profissionais envolvidos com as ações de 
planejamento (PATTERSON et al., 2013; RITTER, ROSA; FLORES, 

2013). 
A busca por melhores resultados leva à integralidade das ações, à 

valorização da comunicação, nos espaços de participação, bem como à 
construção de parcerias entre os profissionais e os diferentes setores. A 
gestão das informações, o planejamento, o monitoramento e a avaliação 

das intervenções e a organização da agenda de atividades contribuem 
para o sucesso no alcance de metas e objetivos. Ou seja, a equipe tem de 
aprender a trabalhar com as tecnologias de que dispõe para usá-las da 

maneira mais eficiente possível (CRUZ et al., 2014; GALAVOTE et al., 
2016). 

A qualificação profissional é considerada outro aspecto 
preponderante para a realização das atividades nas instituições de saúde. 
De modo geral, os cursos de graduação oferecem conteúdos que 

abordam as políticas de planejamento e epidemiologia. Contudo, a 
especialização em Saúde Coletiva é indicada para todas as profissões da 
área como meio de contribuir para o desenvolvimento de competências 

comuns a todas estas profissões (DALCIN; GOULART; 
MAGAJEWSKI, 2010). 

Na prática, o planejamento não admite metodologias fechadas, 

pois cada local possui suas particularidades e dinâmica própria, 
considerando a experiência dos sujeitos envolvidos. Este processo deve 

ser realizado com flexibilidade, conforme a necessidade da população e 
a partir das informações que as equipes de saúde possuem, 
reconhecendo o saber e a cultura de cada pessoa junto às principais 

concepções em relação ao processo de saúde e doença. Assim, é 
possível traçar um plano de atividades adequado à realidade e 
fortalecido pela multidisciplinaridade da ESF. A utilização desta 

ferramenta para o estabelecimento da cultura de planejamento na gestão 
dos territórios de saúde, exigindo um trabalho integrado e com 

responsabilidades compartilhadas. (ANDRADE et al., 2013; DALCIN; 
GOULART; MAGAJEWSKI, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O planejamento é um processo fundamental para o progresso das 

organizações no alcance de objetivos e na apresentação de bons 
resultados. No setor da saúde, é uma ferramenta que auxilia a 
programação de ações que visam melhorar a condição de saúde dos 

indivíduos. O desenvolvimento adequado deste processo, com a 
realização de todas as etapas beneficia a instituição, a equipe e 
principalmente os usuários, ao ser ofertado um cuidado à saúde da 

população de maior qualidade.  
Ressalta-se a influência das diferentes correntes teóricas no 

planejamento em saúde desenvolvido nos dias atuais. É possível 
observar a preservação de conceitos e ideias, como também a influência 
dos autores referência no tema. Neste sentido, olhar para trás e analisar 

os resultados alcançados, os sucessos e fracassos obtidos podem auxiliar 
as organizações no desenvolvimento deste processo, como também a 
inovar com outras propostas de planejamento. 

O planejamento das ações na APS auxilia a programação de 
ações que visam ao atendimento integral das necessidades de saúde da 

população. O desenvolvimento deste processo pelos diversos 
profissionais de saúde reflete diretamente na qualidade da assistência 
prestada aos usuários. O trabalho multidisciplinar proposto pela ESF é 

um facilitador do planejamento, pois integra diferentes conhecimentos 
na construção de propostas de ações que visam a um atendimento à 
saúde baseado nos princípios do SUS.  

Embora se tenha buscado alcançar primor com o 
desenvolvimento desta pesquisa, o estudo apresentou limitações 
referentes ao reduzido volume de produções científicas sobre 

planejamento em saúde na APS e à significativa diferença na 
composição dos sistemas de saúde de outros países, restringindo o 

confronto das informações encontradas neste estudo com outras 
publicações internacionais.  

A realização deste estudo possibilitou muitas reflexões acerca do 

planejamento em instituições públicas de saúde. É possível concluir que 
o desenvolvimento deste processo apresenta inúmeros benefícios à 
instituição e às ações de saúde que se deseja implementar. O 

desenvolvimento colaborativo e integrado do planejamento auxilia o 
processo de trabalho das equipes de saúde e contribui na organização 

das ações que visam alcançar os objetivos da instituição.  

 

 



69 
 

REFERÊNCIAS 

 
ADELL, C. N.; RUA, M. P.; SOLER, J. C.; ALVAREZ, C. S.; FARGA, 

A. E. La salud comunitaria en los equipos de atención primaria: objetivo 
de dirección, Atencion Primaria, v. 48, n. 10, p. 642-648, 2016.  
 

ALFONSO, L. M. B.; LABRADOR, C. P.; LEMUS, M. D.; CUADOR, 
J. C. Organización pedagógica del curso Planificación de las estrategias 
de salud: Maestría Atención Primaria de Salud, Revista Cubana de 

Medicina General Integral, v. 30, n, 3, p. 334-342, 2014.  
 

ANDRADE, A. C. V.; SCHWALM, M. T.; CERETTA, L. B.; 
DAGOSTIN, V. S.; SORATTO, M. T.  Planejamento das ações 
educativas pela equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família, 

O Mundo da Saúde - São Paulo, v. 37, n. 4, p. 439-449, 2013.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS): uma construção coletiva. Trajetória e orientações de 
operacionalização. Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS): uma construção coletiva. Curso de atualização para o 
uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS e RAG: guia do 
participante. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 84 p. (Série B. Textos 

Básicos de Saúde) (Série Cadernos de Planejamento, v. 10) 
 
CRUZ, M. M.; SOUZA, R. B. C.; TORRES, R. M. C.; ABREU, D. M. 

F.; REIS, A. C.; GONÇALVES, A. L. Usos do planejamento e 
autoavaliação nos processos de trabalho das equipes de Saúde da 

Família na Atenção Básica, Saúde Debate, v. 38, n. esp., p. 124-139, 
2014.  
 

DALCIN, M.; GOULART, G. R.; MAGAJEWSKI, F. R. L. 
Planejamento local no cotidiano das equipes de saúde da família em 
Joinville – SC. Ciência cuidado saúde, v. 9, n. 1, p. 114-122, 2010.  

 
ELIA, P. C.; NASCIMENTO, M. C. A construção do plano local como 

atribuição das equipes de Saúde da Família: a experiência de três áreas 
programáticas do Município do Rio de Janeiro, Physis Revista de 

Saúde Coletiva, v. 21, n. 2, p. 745-765, 2011.  



70 
 

FERREIRA, D. C.; GOMES, E. A.; SOUZA, I. D.; CAMPOS, E. M. S. 

Atenção primária, planejamento e modelos de atenção à saúde: um 
enfoque sobre o plano diretor da atenção primária à saúde de Minas 

Gerais. Revista de APS, v. 16, n. 2, p. 180-186, 2013.  
 
FRANCO, C. M.; KOIFMAN, L. Produção do cuidado e produção 

pedagógica no planejamento participativo: uma interlocução com a 
Educação Permanente em Saúde, Interface, comunicação saúde 

educação, v. 14, n.34, p.673-681, 2010. 

 
GALAVOTE, H. S.; ZANDONADE, E.; GARCIA, A. C. P.; FREITAS, 

P. S. S.; SEIDL, H.; CONTARATO, P. C.; ANDRADE, M. A. C.; 
LIMA, R. C. D. O trabalho do enfermeiro na atenção primária à saúde. 
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 20, n. 1, p. 90-98, 

2016. 
 
GORDON, J. E.; DELAND, E.; KELLY, R. E. Let’s Talk About 

Improving Communication in Healthcare. Columbia Medical Review, 
v. 1, n. 1, p. 23-27, 2015. 

 
HAYES, H.; PARCHMAN, M. L.; HOWARD, R. A logic model 
framework for evaluation and planning in a primary care practice-based 

research network (PBRN), The Journal of the American Board of 

Family Medicine, v. 24, n. 5, p. 576-582, 2011.  
 

JUNGES, J. R.; BARBIANI, R.; ZOBOLI, E. L. C. P. Planejamento 
Estratégico como exigência ética para a equipe e a gestão local da 
Atenção Básica em Saúde, Interface (Botucatu), v. 19, n. 53, p. 265-

274, 2015.  
 

KLEBA, M. E.; KRAUSER, I. M.; VENDRUSCOLO, C. O 
planejamento estratégico situacional no ensino da gestão em saúde da 
família. Texto Contexto Enfermagem, v. 20, n. 2, p. 184-193, 2011. 

 
LACERDA, J. T.; CALVO, M. C. M.; BERRETA, I. Q.; ORTIGA, A. 
M. B. Avaliação da gestão para o planejamento em saúde em municípios 

catarinenses. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 4, p. 851-859, 2012.  
 

LEMOS, M. A integração ensino-serviço no contexto da formação do 
fonoaudiólogo: um relato de experiência da prática de ensino-



71 
 

aprendizagem no estágio de saúde coletiva. Revista Baiana de Saúde 

Pública, v. 36, n. 4, p. 1068-1076, 2012.  
 

MARIN, M. J. S.; SANTOS, S. C.; GONÇALVES, T. M. O problema 
de má nutrição em face do planejamento estratégico simplificado em 
uma unidade de saúde da família, Revista Mineira Enfermagem, v. 10, 

n. 3, p. 213-217, 2006. 
 
MAYSTON, R.; ALEM, A.; HABTAMU, A.; SHIBRE, T.; FEKADU, 

A.; HANLON, C. Participatory planning of a primary care service for 
people with severe mental disorders in rural Ethiopia, Health Policy 

and Planning, v. 31, p. 367-376, 2016. 
 
MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão 

integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na 
saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 
758-764, 2008.  

 
ORRICO, G. S.; LIMA, C. A.; LOURENÇO, R. O.; ARAÚJO, R. S.; 

SANTANA, S. P.; SOUZA, M. K. B. Práticas de planejamento em uma 
unidade de saúde da família: um relato de experiência, Revista Baiana 

de Saúde Pública, v.38, n.1, p.213-222, 2014. 

 
OTANI, M. A. P.; PEREIRA, A. F.; MUTRO, M. E. G.; SOUZA, M. 
R.; BEDINI, L. M.; SERISSA, A. A utilização do planejamento 

estratégico simplificado por estudantes de enfermagem: preparando 
futuros profissionais, Revista Mineira Enfermagem, v. 10, n. 4, p. 
407-411, 2006.  

 
PATTERSON, C.; ARTHUR, H.; PEACHEY, G.; VOHRA, J.; PRICE, 

D.; PEARSON, D.; MARIANI, R.  Planning for interprofessional 
change in primary health care: exploring the use of the Interprofessional 
Resource Centre, Advances in Medical Education and Practice, n. 4, 

p. 117-125, 2013.  
 
PAULA, M.; PERES, A. M.; BERNARDINO, E.; EDUARDO, E. A.; 

MACAGI, S. T. S. Processo de trabalho e competências gerenciais do 
enfermeiro da estratégia saúde da família. RENE, v. 14, n. 4, p. 980-

987, 2013.  
 



72 
 

PEREIRA, S.; FERREIRA, D. M.; CAPELLI, J. C. S.; PEREIRA, A. 

V.; ANASTÁCIO, A. Enfrentamentos para a implantação e manutenção 
de grupos educativos para gestantes na atenção básica em saúde. 

Demetra, v. 12, v. 4, p. 1133-1146, 2017.  
 
PEREIRA, R. C. A.; RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. O trabalho 

multiprofissional na Estratégia Saúde da Família: estudo sobre 
modalidades de equipes. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 
v. 17, n. 45, p. 327-340, 2013. 

 
PITTA, A. M. R.; RIVERA, F. J. U. Sobre pontos de partida: 

planejamento em comunicação e integralidade da atenção em saúde. 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.10, n.20, p.395-410, 
2006. 

 
QUEIRÓS, P. S.; COSTA, D. M.; SOUZA, A. C. S.; CHAVEIRO, L. 
G.; SILVA, A. L. A. C.; SILVA, C. D. A.; CALPIÑEIRO, N. E. N. 

Planejamento estratégico de uma unidade saúde da família - região leste 
de Goiânia, Revista de Salud Pública, v. 14, n. 1, p. 15-23, 2010.  

 
RITTER, F.; ROSA, R. S.; FLORES, R. Avaliação da situação de saúde 
por profissionais da atenção primária em saúde com base no 

georreferencimento dos sistemas de informação, Cadernos de Saúde 

Pública, v. 29, n. 12, p. 2523-2534, 2013. 
 

RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. Planejamento e gestão em saúde: 
histórico e tendências com base numa visão comunicativa. Ciência & 

Saúde Coletiva, v. 15, n. 5, p. 2265-2274, 2010. 

 
RODRIGUES, L. M. S.; TAVARES, C. M. M. Estágio supervisionado 

de enfermagem na atenção básica: o planejamento dialógico como 
dispositivo do processo ensino-aprendizagem. RENE, v. 13, n. 5, p. 
1075-1083, 2012.  

 
SANTANA, M. L. Demanda espontânea e planejamento estratégico 
situacional no Programa Saúde da Família de Pindamonhangaba. 

Revista Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, v. 6, n. 19, 
p. 133-141, 2011.  

 
 
 



73 
 

SARTI, T. D.; CAMPOS, C. E. A.; ZANDONADE, E.; RUSCHI, G. E. 

C.; MACIEL, E. L. N. Avaliação das ações de planejamento em saúde 
empreendidas por equipes de saúde da família. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 28, n. 3, p. 537-548, 2012.  
 
VACHON, B.; DÉSORCY, B.; GABOURY, I.; CAMIRAND, M.; 

RODRIGUE, J.; QUESNEL, L.; GUIMOND, C.; LABELLE, M.; 
HUYNH, A.; GRIMSHAW, J. Combining administrative data feedback, 
reflection and action planning to engage primary care professionals in 

quality improvement: qualitative assessment of short term program 
outcomes, Health Services Research, v. 15, n. 391, p. 1-8, 2015. 

 
VENDRUSCOLO, C.; KLEBA, M. E.; KRAUZER, I. M.; 
HILLESHEIM, A. Planejamento situacional na Estratégia Saúde da 

Família: atividade de integração ensino-serviço na enfermagem. Revista 

Gaúcha Enfermagem, v. 31, n. 1, p. 183-186, 2010.  

WAZIR, M. S.; SHAIKH, B. T.; AHMED, A. National program for 

family planning and primary health care Pakistan: a SWOT analysis, 
Reproductive Health, v. 10, n. 60, p. 1-7, 2013.  

 
WILSON, A. Planning primary health-care services for South 
Australian young offenders: A preliminary study International, Journal 

of Nursing Practice, v. 13, p. 296-303, 2007.  
 
WOSNIAK, F. L.; REZENDE, D. A. Gestão de estratégias: uma 

proposta de modelo para os governos locais. Revista de Administração 

Pública, v. 46, n. 3, p. 795-816, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

5 MÉTODO  

 
5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
Estudo de natureza qualitativa que seguiu a abordagem 

metodológica de estudo de casos múltiplos. Os Centros de Saúde (CS) 

selecionados foram os casos estudados para que se pudesse conhecer o 
processo de planejamento e realizar uma comparação entre eles. 

O estudo de caso constitui-se um método abrangente que 

investiga fenômenos contemporâneos em profundidade, permitindo que 
o investigador se aproprie das características dos eventos da vida real, 

principalmente quando não há controle sobre os eventos 
comportamentais. Procura solucionar questões de pesquisa que 
ressaltam o “como” e o “por quê” através da utilização de diferentes 

fontes de evidências com os dados convergindo de maneira triangular 
(YIN, 2010). 

Pesquisadores que utilizam o estudo de caso podem contar 

múltiplas fontes de evidência com os dados convergindo de maneira 
triangular. O pesquisador também pode beneficiar-se do 

desenvolvimento anterior de proposições teóricas para orientar a coleta e 
análise dos dados, de modo a buscar outras explicações que respondem 
às questões da pesquisa (YIN, 2010).  

A lógica da replicação orienta o estudo de caso, onde cada caso 
deve ser selecionado de modo a reproduzir resultados semelhantes 
(replicação literal) ou para que possa reproduzir resultados contrastantes 

(replicação teórica). Com o objetivo de garantir a qualidade e a 
confiabilidade de um bom projeto de estudo de caso, é indicada a 
elaboração de um protocolo para tornar as etapas do processo mais 

operacionais e conduzir a pesquisa de forma mais organizada (YIN, 
2010). 

  
5.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em Florianópolis, capital do Estado de 
Santa Catarina.  A cidade é dividida em duas porções de terra, uma 
referente à ilha de Santa Catarina e a outra localizada na área 

continental, sendo esta conhecida pelos habitantes como “continente”. 
Florianópolis possui hoje 469.690 habitantes que são atendidos por 49 

CS distribuídos em quatro Distritos Sanitários (DS): Centro, Continente, 
Norte e Sul (FLORIANÓPOLIS, 2018). 
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Nos últimos anos, Florianópolis apresentou bons resultados na 

APS, alcançando um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M) e Índices de Desempenho do Sistema Único de 

Saúde (IDSUS), como também altas taxas de cobertura populacional 
pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Estes resultados 
ressaltam uma organização de qualidade referente à APS, justificando a 

escolha deste município para realização do estudo (BRASIL, 2015c; 
FLORIANÓPOLIS, 2018). 

 

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A fim de selecionar os casos, foram analisados indicadores eleitos 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para acompanhamento das 
ações nos CSs. Esses indicadores são derivados do Plano Municipal de 

Saúde de Florianópolis, do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), do Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), do IDSUS e, também 

indicados pelo Ministério da Saúde (MS).  
Para obter uma análise mais aprofundada, foi analisada a série 

histórica de 2012 a 2016 desses indicadores. Essas informações 
encontram-se disponíveis no site da SMS (FLORIANÓPOLIS, 2018). 

Os indicadores selecionados para este estudo referem-se à 

autoavaliação anual que os CSs realizam para a análise da situação de 
saúde, determinação de metas e obtenção de resultados.  
 

• Cobertura da primeira consulta odontológica programada; 
• Cobertura vacinal com a vacina Pentavalente em crianças menores de 
um ano de idade; 

• Número de consultas médicas por habitante/ano; 
• Percentual da população atendida em todos os serviços; 

• Percentual da população da área (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE) que utilizou o Centro de Saúde no último ano; 
• Percentual de consultas de enfermagem; 

• Percentual de consultas médicas; 
• Percentual de consultas odontológicas; 
• Percentual de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; 

• Percentual de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas 
de pré-natal; 

• População (projeção IBGE);  
• Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária; 
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• Razão entre exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. 
 

O primeiro passo foi calcular a média de resultados (indicadores) 
na série histórica (2012 a 2016) dos 49 CSs. O passo seguinte constituiu 
a análise e seleção dos dois CSs que obtiverem resultados mais 

expressivos e os dois CSs com resultados inexpressivos. O intuito foi 
estudar o processo de planejamento de cada CS como um caso isolado 
para que se possa realizar a síntese cruzada dos casos, buscando 

similaridades e contrastes. 
Participaram da pesquisa 25 sujeitos, entre eles, os coordenadores 

dos CSs selecionados e os profissionais de nível superior das equipes da 
ESF dos CSs, indicados pelo coordenador, tomando como referência o 
tempo de atuação no CS e a experiência com o planejamento e a gestão 

das ações de saúde. Também, participaram os apoiadores do DS de cada 
CS correspondente e um profissional da SMS que atua na Diretoria de 
Planejamento em Saúde. 

Optou-se estudar os profissionais de nível superior das equipes de 
saúde, pois eles adquirem, ao longo do curso de graduação, 

conhecimentos relacionados à gestão, estando mais preparados para 
atuar em situações que exigem a tomada de decisão e a programa de 
estratégias de ação. 

Para garantia do sigilo das informações e anonimato dos 
participantes, os sujeitos envolvidos no estudo foram apresentados no 
gênero masculino e identificados conforme o CS estudado, sendo a letra 

“A” para o primeiro caso, “B” para o segundo, “C” para o terceiro e “D” 
para o quarto, seguido por uma numeração ascendente relacionada (A1, 
A2, A3, ...). 

 
5.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), a 

coleta de dados iniciou em março de 2017 estendendo-se até maio do 

mesmo ano. Para coleta de dados optou-se utilizar as seguintes fontes: 
pesquisa documental e bibliográfica, entrevista semiestruturada e 
observação não participante, como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 03 - Fontes de evidência. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora.   
 

A pesquisa bibliográfica e documental auxilia a corroborar a 
evidência de outras fontes de informações, sendo muito valiosa para os 
estudos de caso. Neste estudo, serão analisados documentos oficiais, 

como portarias; resoluções; legislação, como também, livros, protocolos 
e a literatura existente (YIN, 2010; TREINTA et al., 2014). 

Outra forma de coletar os dados ocorreu através das entrevistas, 

técnica muito utilizada em pesquisa qualitativa. A entrevista pode ser 
entendida como um processo de interação entre as pessoas para a 

obtenção de informações verbais, objetivas e subjetivas, a fim de gerar 
novos conhecimentos sobre as vivências humanas (AGUIAR; OZELLA, 
2013).  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os 
coordenadores dos CSs selecionados, com os profissionais de saúde de 
nível superior indicados pelo coordenador, com os apoiadores dos DSs 

de cada CS selecionado e com um profissional da SMS. A indicação e 
seleção dos profissionais foram baseadas no tempo de atuação nas 
equipes da ESF e também com a participação no processo de 

planejamento das ações de saúde.  
As entrevistas tiveram duração de 25 a 60 minutos de gravação, 

variando conforme as circunstâncias nas quais se encontravam os 
participantes e a afinidade com o tema. Todos foram entrevistados na 
instituição de saúde que pertenciam. A data e o horário foram escolhidos 

conforme a disponibilidade e a preferência do participante.  
Foi utilizado um roteiro (Apêndice A) composto de duas partes, a 

primeira com dados de identificação e caracterização dos participantes, 

FONTE DE 

EVIDÊNCIA 
TIPO 

Pesquisa documental e 

bibliográfica 
Documentos oficiais, banco de dados, literatura  

Entrevista 

- Coordenadores dos CSs selecionados 
- Profissionais de nível superior das equipes da 

ESF dos CSs  

- Apoiadores dos DSs 

- Profissional da SMS 

Observação Reunião mensal dos CSs selecionados  
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como: nome, idade, sexo, contatos, ano de formatura na graduação, 

cursos de pós-graduação. A segunda parte do instrumento contém 
questões relativas ao registro das informações, relação da equipe 

multiprofissional, desenvolvimento do processo de planejamento em 
saúde. 

Como auxílio à realização das entrevistas, foi utilizado um 

aparelho de gravação de áudio com o intuito resgatar o máximo de 
dados obtidos através da fala dos participantes. As entrevistas foram 
gravadas e transcritas na íntegra para posterior análise e comparação de 

dados. O encontro foi marcado com antecedência, no dia e horário 
sugeridos pelo profissional, buscando garantir o máximo de conforto ao 

participante. 
As entrevistas tiveram duração entre 15min a 1h20min de 

gravação, de acordo com as circunstâncias nas quais se encontravam os 

participantes e a familiaridade que apresentava sobre o tema.  
A observação também é uma das formas que o pesquisador pode 

coletar dados e obter informações sob determinados aspectos da 

realidade estudada. Deste modo, é possível obter provas sobre o 
cotidiano que os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento. É durante esta fase da coleta de dados, que o 
pesquisador pode ter um contato mais direto e profundo com a realidade 
do seu campo de estudo (SILVA, 2013; BATHKE et al., 2013). 

A observação não participante foi realizada nas reuniões mensais 
dos CSs selecionados, seguindo um roteiro (Apêndice B) pré-
estabelecido. O intuito era resgatar a realidade vivenciada pelos 

profissionais de saúde referente ao planejamento das ações nos 
diferentes âmbitos da rede.  

As observações tiveram durações variáveis, variando entre 3 a 4 

horas diárias, totalizando 22 horas de observação das reuniões mensais e 
das atividades cotidianas dos profissionais. As informações foram 

registradas em um diário de campo (D. C.) e analisadas juntamente com 
a transcrição das entrevistas de cada caso estudado. As notas de diário 
de campo foram incorporadas aos resultados, de modo a fortalecerem os 

achados dessa pesquisa. 
 

5.5 TÉCNICA DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Após a realização e transcrição das entrevistas, o conteúdo foi 

examinado e organizado, progressivamente, em categorias referentes aos 
temas que emergiram, buscando semelhanças e discrepâncias entre os 
dados coletados. 
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Toda análise de estudo de caso deve seguir uma técnica analítica 

geral na produção de conclusões analíticas e eliminação de 
interpretações alternativas, podendo contar com estratégias de análise 

para que se definam prioridades sobre o que analisar e por quê. Essas 
estratégias são subjacentes às técnicas analíticas e podem ser utilizadas 
isoladamente ou em conjunto (YIN, 2010).   

Esse estudo de caso seguiu as seguintes estratégias analíticas: uso 
de proposições teóricas, descrição dos casos e utilização de explanações 
rivais. As proposições teóricas são utilizadas para dar forma e 

organização ao plano de coleta de dados, como também, ajuda o 
pesquisador a focar a atenção em determinados dados e definir as 

explanações alternativas a serem examinadas. A descrição dos casos 
auxilia o desenvolvimento de uma estrutura teórica para a organização 
da análise do estudo de caso, identificando ligações causais a serem 

apuradas. As explanações rivais são utilizadas, antecipadamente, para 
incluir, na coleta de dados, tentativas de provar “outras influências” 
sobre as evidências dos estudos de caso (YIN, 2010). 

Como técnica analítica, foi utilizada a síntese cruzada dos 
múltiplos casos. Nesta modalidade de análise, os casos individuais são 

conduzidos como parte pré-projetada do mesmo estudo de caso. A 
análise iniciou com a estruturação dos dados em tabelas para 
organização das informações. Cada caso foi analisado individualmente, 

considerando todas as suas características e particularidades. O passo 
seguinte foi identificar similaridades e contrastes nos quatro casos 
estudados, considerando os temas que emergiram na coleta de dados. As 

descobertas de todos os casos individuais foram totalizadas e analisadas 
através da síntese cruzada dos casos (YIN, 2010). 

No primeiro artigo, emergiram três categorias, sendo que a 

primeira, Processo de planejamento nos centros de saúde possui nove 
subcategorias: Centro de Saúde “A”, Centro de Saúde “B”, Centro de 

Saúde “C”, Centro de Saúde “D”, Participação dos profissionais, 
Responsável pelas atividades, Acompanhamento das ações 
desenvolvidas, Avaliação dos resultados alcançados, Feedback à equipe. 

As demais categorias são: Planejamento e resultados alcançados; e 
Sugestões para melhoria do processo. A No segundo artigo, concluíram-
se quatro categorias: Cultura organizacional; Fragilidades; Perfil da 

coordenação e Relacionamento entre setores.  
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5.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 
Para atender aos critérios éticos, foram seguidas as 

recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde que trata da ética na pesquisa com seres humanos no país. Os 
princípios éticos foram respeitados em todas as fases de execução do 

estudo, incorporados, sob a óptica do indivíduo e das coletividades, os 
princípios básicos de autonomia, beneficência, não maleficência e 
justiça, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 
(BRASIL, 2012b).  

O estudo passou pela apreciação e aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sob o 
número 1.721.219 (Anexo A). O sigilo e anonimato dos participantes 

foram garantidos a partir TCLE. 
A pesquisa foi desenvolvida com indivíduos que possuem 

autonomia plena e com recursos necessários que asseguram o bem estar-

estar dos participantes. Em todas as fases da pesquisa foram garantidas a 
confiabilidade e a privacidade dos indivíduos, a proteção da imagem e a 

não estigmatização. As informações foram utilizadas de modo a não 
produzir prejuízo às pessoas e/ou comunidade, respeitando os valores 
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos.  

No primeiro encontro com os participantes, a proposta de 
pesquisa foi apresentada, juntamente, com a leitura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice C, 

aos sujeitos. Foi assegurado o direito à livre participação no estudo, 
sendo os dados coletados somente após a autorização verbalizada e 
escrita dos participantes, mediante suas assinaturas no TCLE. O 

participante pode recusar participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, bem como, será 

garantida a manutenção do seu sigilo e da privacidade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados da pesquisa estão organizados na forma de dois 

artigos, conforme estabelece a Instrução Normativa 01/PEN/2016 de 17 
de Agosto de 2016, que dispõe sobre a alteração nos critérios de 
elaboração e formato de apresentação dos trabalhos de conclusão dos 

cursos de Mestrado e de Doutorado em Enfermagem.  
Inicialmente, apresenta-se a caracterização dos sujeitos com o 

intuito de descrever os profissionais que participaram dessa pesquisa, 

seguindo com a descrição dos casos para relatar as principais 
informações relacionadas aos CSs, apontando similaridades e contrastes.  

Em seguida, apresentam-se os dois manuscritos, que contêm 
temas distintos, que resultaram da análise de conteúdo dos dados 
coletados. O manuscrito 2 aborda o processo de planejamento em 

centros de saúde com resultados contrastantes, segundo os indicadores 
de saúde. O manuscrito 3 trata sobre a cultura organizacional e as 
características relacionadas ao planejamento em centros de saúde com 

resultados contrastantes, segundo indicadores de saúde. 
Os manuscritos contêm todas as informações obtidas com a 

realização desta pesquisa para que se possa contextualizar os casos e 
oferecer maior conhecimento sobre o tema em estudo. Posteriormente, 
eles serão sintetizados e formatados para publicação em revistas 

científicas.  
 
6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 
Dos vinte e cinco profissionais entrevistados, dezesseis eram do 

sexo feminino e nove do masculino, com faixa etária entre 23 e 62 anos 

de idade.  
Dez profissionais entrevistados são graduados em Enfermagem; 

quatro em Medicina; quatro em Odontologia; cinco são residentes de 
Enfermagem, Serviço Social, Farmácia; um graduado em Educação 
Física e outro em Filosofia. 

 Quanto à pós-graduação, todos possuíam cursos de especialização 
ou Mestrado na área da saúde. Os cursos mais realizados pelos 
participantes foram: Saúde da Família, Gestão em Saúde, Obstetrícia, 

Urgência e Emergência, Homeopatia e Acupuntura.  
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6.2 SÍNTESE DOS CASOS 

 

Centro de saúde “A”  

 
O prédio, que abriga os profissionais é novo e localizado na rua 

geral do bairro, tende a uma população de habitantes. Possui ponto de 

ônibus próximo e estacionamento para usuários e trabalhadores. 
A reunião aconteceu em local apropriado, em um auditório amplo 

com acomodação para todos os participantes. O CS foi fechado para a 

reunião. Havia um cartaz na fachada principal do estabelecimento 
informando a população sobre a reunião e a modificação do horário de 

atendimento em decorrência da reunião.  O encontro iniciou com os 
informes gerais, seguindo com a apresentação de indicadores trazidos 
pelos alunos. Esses dados foram analisados pelos estudantes 

anteriormente e apresentados aos profissionais de saúde para debate e 
elaboração de propostas de melhoria. O clima era de descontração, mas 
com os profissionais focados nos assuntos a serem abordados. 

Foi possível acompanhar um pouco da rotina dos participantes 
nos dias de entrevista, como também, em outros momentos. Pode-se 

confirmar a relação entre a fala dos entrevistados e o que foi observado 
nas reuniões, pois os profissionais demonstram sincronia de processos 
de trabalho e boa interação pessoal. A demanda espontânea e 

programada, que estava presente na instituição era bem atendida, sendo 
os casos discutidos entre os diferentes profissionais, inclusive com 
realização de interconsultas. 

Havia, também, a presença do apoiador do DS e de muitos 
estudantes de graduação e residentes de medicina, enfermagem, nutrição 
e odontologia. O apoiador mostrou-se ativo durante a reunião, 

colaborando com as sugestões apresentadas pelos profissionais.  
Somente os alunos de graduação apresentavam-se mais calados e, 

aparentemente, passivos.  
O contato inicial foi realizado por telefone com o coordenador 

que se demonstrou extremamente colaborativo em promover sua 

entrevista e dos demais colegas. Todos facilitaram a troca de 
informações e disponibilizaram-se em auxiliar a pesquisa.  

Nos depoimentos coletados com as entrevistas, as falas dos 

participantes mostraram-se muito similares, todos demonstraram 
sincronia de pensamentos e atitudes e ressaltaram a grande satisfação em 

compor a equipe de profissionais atuantes neste CS. Tanto na reunião 
como no seu cotidiano, os profissionais demonstraram sintonia e 
processo de trabalho em grupo.  
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Centro de saúde “B”  

 
O prédio deste CS é pequeno, não possui auditório e nem número 

de consultórios adequado para a quantidade de profissionais atuantes. 
Sua localização é próxima à comunidade e à rua geral do bairro.  

O CS foi fechado para a reunião. Os profissionais comunicaram a 

população expondo um cartaz na porta de entrada do local com a 
justificativa do fechamento, havia também um cartaz no mural interior 
da sala de espera informando o fechamento da unidade. Entretanto, 

alguns moradores procuraram o CS durante a reunião e os profissionais 
atendiam essas pessoas rapidamente durante a reunião.  

O local da reunião não era adequado, esta ocorreu na sala de 
espera. Pequeno espaço, com poucas cadeiras. O clima, no dia da 
reunião, era de descontração, boa interação e foco nos assuntos 

abordados. Parece haver amizade e compreensão entre os profissionais 
como também forte vínculo com a população atendida. 

Foi possível observar a ocorrência de interconsultas, agilidade em 

atender a demanda programática e solucionar problemas das demandas 
espontâneas. Os profissionais de nível superior mostraram-se mais 

ativos e participativos. Os ACS estavam mais atuantes durante a 
discussão dos casos, estando menos participativos na definição das 
ações. 

Os diferentes profissionais discutiram as ações, onde cada um 
colocou seu ponto de vista. Ao final, eles expuseram a ação decidida e 
perguntaram se todos estariam de acordo. Por fim, decidiram que iriam 

fazer uma ação teste para ver se traria resultados positivos.  
Durante a reunião, aconteceu um pequeno conflito com os ACS. 

O coordenador demonstrou jogo de cintura para expor sua opinião, ouvir 

os ACS e os demais profissionais também. Por fim, chegaram a um 
acordo e estabeleceram a boa relação.  

Um profissional do NASF demonstrou-se pró-ativo durante a 
reunião, sendo muito atuante nas sugestões dos temas abordados. Existe 
diálogo, entrosamento e, principalmente, trabalho em equipe. Não 

estavam presentes alunos de graduação ou residência, nem o apoiador 
do DS.  

O primeiro contato foi realizado pessoalmente com o 

coordenador, que se mostrou aberto ao diálogo e colaborativo com a 
pesquisa. Os demais colegas, também, contribuíram com a coleta de 

dados e fornecimento de informações.  
O depoimento dos participantes foi semelhante, inclusive em 

relação aos pontos positivos e aos negativos. Eles expuseram sua 
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satisfação em trabalhar com os colegas, entretanto ressaltaram que a 

falta de recursos humanos atrapalhava o bom andamento do serviço 
prestado à população.  

 

Centro de saúde “C”  

 

A estrutura física do CS é nova e localizada na rua geral do 
bairro. Entretanto, de acordo com o depoimento de um participante, o 
novo prédio localiza-se distante do ponto de ônibus. Há estacionamento 

para usuários e funcionários, como também um auditório e consultórios 
para abrigar duas equipes de saúde. 

A reunião aconteceu num pequeno auditório, mas que conseguia 
instalar o número reduzido de profissionais. Iniciou com uma hora de 
atraso, somente um funcionário mais antigo estava presente no horário 

marcado, os demais foram chegando esporadicamente. Esse funcionário 
apresentou a pauta para reunião e resgatou duas ações de planejamento 
do ano anterior para serem desenvolvidas neste ano.  

O apoiador do DS estava presente na reunião, apresentou o novo 
coordenador e alguns indicadores do CS. Não aparentava entrosamento 

com os profissionais do CS. Sua participação foi limitada e levemente 
passiva.  

O coordenador que estava saindo apresentou seu substituto e não 

ficou presente durante a reunião, ficou em seu consultório. Participaram 
da reunião os profissionais do CS, os residentes, o apoiador, o novo 
coordenador e o novo médico transferido para a unidade.  A equipe não 

se mostrou coesa, alguns aparentavam desmotivação de trabalhar 
naquela equipe.  

A maioria demonstrou descontentamento com o processo de 

trabalho desenvolvido no CS nos últimos meses. Segundo alguns 
depoimentos, o mal-estar gerado foi devido à incompatibilidade de 

perfis profissionais, resultando numa equipe incoerente, individualista e 
com problemas de relacionamento.  

Na maioria das entrevistas, os participantes apontavam ideias 

diferentes e, muitas vezes, contrárias às outras. O único assunto 
apontado em todas as entrevistas foi a insatisfação decorrente dos 
recursos humanos precário, gerando desvios de função, áreas 

descobertas, sobrecarga de trabalho e problemas interpessoais. 
O primeiro contato foi realizado pessoalmente com um 

coordenador que estava a serviço em outro CS. Os demais colegas 
foram colaborando com a pesquisa na medida em que me inseri no seu 
ambiente de trabalho. 



87 
 

Através da observação da reunião e de outros momentos do seu 

cotidiano, foi possível captar desalinhamento e desarmonia entre os 
profissionais. O CS possui grande movimento de pacientes, porém eles 

não demonstravam satisfação com o serviço ofertado, pois não havia 
vagas para todas as solicitações de atendimento. 
  

Centro de saúde “D”  

 
O CS possui boa estrutura física, com número adequado de salas 

e estacionamento. Porém, não possui auditório, sendo a reunião 
realizada em lugar inapropriado, na sala de recepção do CS, onde 

faltavam muitos assentos para acomodar os profissionais.  
O CS interrompeu seus atendimentos à população durante a 

reunião. Foi exposto um cartaz na fachada do prédio informando o 

fechamento.  
Estevam presentes alunos de graduação, residência médica e 

multiprofissional e integrantes do NASF. O coordenador mostrou-se 

passivo e sem características de liderança. O apoiador não estava 
presente nessa reunião. Os profissionais estavam muito dispersos 

durante todo o encontro, demonstrando desarmonia e falta de 
união/integração das equipes.  

A reunião iniciou com informes gerais, seguido por assuntos 

relativos ao CS, como grupos e pagamento de horas referentes à greve 
dos funcionários, causando descontentamento entre os profissionais e 
deixando um colega intrigado quanto às regras da SMS. O coordenador 

não conseguiu contornar a situação, nem em buscar a aceitação dos 
demais quanto ao problema. Após esse episódio, a reunião foi finalizada 
rapidamente.   

Apesar de possuírem resultados inexpressivos, os profissionais 
acreditam estar realizando um bom trabalho perante a comunidade. 

Ainda, afirmam que seus resultados possam estar ligados à característica 
da população que utiliza a rede particular de saúde, como também, a 
outros eventos adversos que ocorrem no seu cotidiano: como a falhas na 

alimentação dos dados ou a presença de um hospital universitário 
próximo ao CS. Alguns profissionais mencionaram o perfil do 
coordenador, a falta de sincronia das equipes e falhas no planejamento 

desenvolvido por eles como pontos negativos deste CS.  
O primeiro contato foi realizado com o coordenador via telefone, 

estando este disponível para colaborar com a pesquisa. Os demais 
colegas mostraram-se abertos ao diálogo e troca de experiências. 
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Quadro 04 – Tópicos abordados pelos participantes e suas características 

positivas e/ou negativas. 
  

CENTRO DE SAÚDE A B C D 

Presença de alunos e residentes + + - + - + 

Comunicação entre a equipe + + - + - 

Coordenação + + - + - 

Alta demanda de atendimentos + + + + 

Recursos Humanos + - - + 

Relacionamento interpessoal + + - + - 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6.3 MANUSCRITO 2 – PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: ESTUDO DE CASOS 
MÚLTIPLOS  

 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

 

RESUMO  
Esta pesquisa tem como objetivo descrever o processo de planejamento 

em centros de saúde com resultados contrastantes, segundo os 
indicadores de saúde. Estudo de casos múltiplos, com abordagem 

qualitativa dos dados, composto por quatro casos. A coleta de dados 
ocorreu entre março e maio de 2017, através da pesquisa documental e 
bibliográfica, entrevista semiestruturada e observação não participante. 

Participaram 25 sujeitos, como os coordenadores dos centros de saúde 
selecionados, profissionais de nível superior das equipes, apoiadores do 
distrito sanitário e um profissional da Secretaria Municipal de Saúde. 

Como técnica analítica, foi utilizada a síntese cruzada de casos 
múltiplos, da qual emergiram as categorias: Processo de planejamento 

nos centros de saúde, Planejamento e resultados alcançados, e Sugestões 
para melhoria do processo. Conclui-se que o desenvolvimento adequado 
de todas as etapas do processo de planejamento auxilia o alcance de 

melhores resultados, assim como o trabalho integrado e a comunicação 
entre os profissionais.  
DESCRITORES: Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Atenção 

Primária à Saúde; Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 
O planejamento é um processo que visa à modificação de uma 

situação insatisfatória ou a solução de problemas. Quando desenvolvido 
em instituições de saúde, busca o atendimento de necessidades de saúde 
individuais e coletivas. Pode ser utilizado como ferramenta de gestão, 

exigindo um conjunto de conhecimentos teóricos, práticos e 
organizacionais necessários para programar ações e alcançar objetivos 
(BRASIL, 2010; FERREIRA et al., 2013; WOSNIAK; REZENDE, 

2012).  
É utilizado nas práticas administrativas de muitas instituições 

públicas e privadas de saúde, pois auxilia a racionalização das ações de 
proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, orientado pelo 
propósito de melhorar a situação de saúde dos indivíduos. Envolve 
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diferentes atores que possuem governabilidade para atuar na situação, 

sendo o “planejador” aquele que atua como facilitador do processo. O 
primeiro passo é analisar a realidade e refletir sobre as ações que possam 

modificar este cenário, e então programar estratégias de ação.  Para cada 
situação ou instituição, escolhe-se o modelo de planejamento adequado, 
considerando o contexto e as pessoas envolvidas no processo (BRASIL, 

2009; JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015; CARDOSO, 2013). 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo de atenção à 

saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) que atua mediante o 

atendimento de equipes multiprofissionais, compostas pelo médico, 
enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de 

saúde (ACS). As equipes de saúde ainda contam com o atendimento de 
profissionais de outras áreas, como assistência social, psicologia, 
nutrição, educação física. Os atendimentos são realizados no próprio 

Centro de Saúde (CS), nos domicílios e na comunidade (BRASIL, 
2011b; BRASIL, 2012a; CRUZ et al., 2014). 

Desenvolvida com a descentralização das ações e ofertada no 

local mais próximo da vida das pessoas, a APS acolhe pessoas em 
diferentes fases da sua vida, através do atendimento de demandas 

eletivas e espontâneas. Nos CSs, a cultura de planejamento deve ser 
realizada de modo participativo entre os diferentes setores (BRASIL, 
2012a). 

As equipes de saúde da família desenvolvem processos de 
trabalho fundamentados na interdisciplinaridade e integrado aos 
diferentes conhecimentos que se complementam no alcance da melhoria 

das condições de saúde da população. A família é o núcleo central da 
atenção destes profissionais, considerando suas principais necessidades 
e o contexto em que vivem. O vínculo que desenvolvem com as famílias 

auxilia a análise situacional para que o planejamento seja realizado com 
base em informações fidedignas e conforme a realidade da comunidade 

(BRASIL, 2011b; BRASIL, 2012a; CRUZ et al., 2014). 
Cabe às equipes da ESF realizarem o diagnóstico de saúde do 

território de abrangência com base em informações socioculturais e 

epidemiológicas, e desenvolver a programação de ações através de um 
plano de atuação, acompanhamento e avaliação das ações 
implementadas (LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2012). 

No âmbito das instituições públicas de saúde, o planejamento é 
regulamentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que indica os 

processos e métodos de formulação e os requisitos para fins e repasse de 
recursos (BRASIL, 2011a). Para que seja efetivado de maneira correta, 
o planejamento deve ser ascendente e desenvolvido de forma integrada e 
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solidária entre municípios, estados, Distrito Federal e União, 

promovendo a participação social e a integração entre os diferentes 
setores. Deve incorporar as principais necessidades de saúde da 

população e as particularidades de cada região do país (BRASIL, 2009).  
Ainda que se utilize o mesmo modelo de planejamento em toda 

rede de atenção primária no município deste estudo, muitos centros de 

saúde possuem resultados discrepantes, apresentando indicadores muito 
acima ou abaixo das metas pactuadas. Um fator importante a ser 
considerado é que estas instituições de saúde possuem modos 

diferenciados de gerenciar seus serviços, o que possivelmente influencia 
os resultados alcançados. Se existe o mesmo método de planejamento 

para toda a rede da APS, por que alguns alcançam os melhores 
resultados e outros não? 

Considerando a importância do planejamento para programar 

estratégias que visam melhorar a atenção às necessidades de saúde da 
população, afirma-se a relevância de conhecer o processo de 
planejamento na gestão de diferentes unidades, como os CSs, e a sua 

influência nos resultados obtidos. Ao realizar esta análise, será possível 
apontar similaridades e divergências e assim estabelecer a comparação 

entre o planejamento desenvolvido nos CSs com resultados 
contrastantes. 

Diante do exposto, questiona-se: como ocorre o processo de 

planejamento em centros de saúde com resultados contrastantes, 
segundo os indicadores de saúde? Sendo assim, esse estudo buscou 
descrever o processo de planejamento em centros de saúde com 

resultados contrastantes, segundo os indicadores de saúde. 
 

MÉTODO 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como estratégia 

metodológica o estudo de casos múltiplos. O estudo de caso preocupa-se 
em solucionar questões de pesquisa que ressaltam o “como” e o “por 
quê” utilizando diferentes fontes de evidências (YIN, 2010). 

A pesquisa foi desenvolvida em Florianópolis, capital do Estado 
de Santa Catarina que possui 49 CS distribuídos em quatro Distritos 
Sanitários (DS): Centro, Continente, Norte e Sul (FLORIANÓPOLIS, 

2018). 
Para selecionar os casos realizou-se uma análise na série histórica 

de 2012 a 2016 dos seguintes indicadores: Cobertura da primeira 
consulta odontológica programada; Cobertura vacinal com a vacina 
Pentavalente em crianças menores de um ano de idade; Número de 
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consultas médicas por habitante/ano; Percentual da população atendida 

em todos os serviços; Percentual da população da área (IBGE) que 
utilizou o Centro de Saúde no último ano; Percentual de consultas de 

enfermagem; Percentual de consultas médicas; Percentual de consultas 
odontológicas; Percentual de cura de casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera; Percentual de nascidos vivos de mães com no 

mínimo sete consultas de pré-natal; População (projeção IBGE); Razão 
de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 
50 a 69 anos e população da mesma faixa etária; Razão entre exames 

citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária. 

Esses indicadores referem-se à autoavaliação anual que os CSs 
realizam para a análise da situação de saúde, determinação de metas e 
obtenção de resultados e são acompanhados pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). Eles são derivados do Plano Municipal de Saúde de 
Florianópolis, do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), do Contrato Organizativo 

da Ação Pública da Saúde (COAP), do IDSUS e, também, indicados 
pelo Ministério da Saúde (MS). Essas informações encontram-se 

disponíveis no site da SMS (FLORIANÓPOLIS, 2018). 
Após a análise dos indicadores referentes aos 49 CS, foram 

eleitos dois CSs que obtiverem os resultados mais expressivos e outros 

dois CSs com resultados inexpressivos. O intuito foi estudar o processo 
de planejamento de cada CS como um caso isolado para, então, realizar 
a síntese cruzada dos casos, buscando similaridades e contrastes. 

Participaram dessa pesquisa 25 sujeitos, como os coordenadores 
dos CSs selecionados e os profissionais de nível superior das equipes da 
de saúde dos CSs, indicados pelo coordenador, tomando como 

referência o tempo de atuação no CS e a experiência com o 
planejamento e a gestão das ações de saúde. Também, participaram os 

apoiadores do DS dos CSs correspondentes e um profissional da SMS 
que atua na Diretoria de Planejamento em Saúde. 

A coleta de dados iniciou em março de 2017 estendendo-se até 

maio do mesmo ano. Para coleta de dados optou-se utilizar a pesquisa 
documental e bibliográfica, entrevista semiestruturada e observação não 
participante. 

As observações tiveram durações variáveis, geralmente de 3 a 4 
horas diárias, totalizando 22 horas de observação das reuniões mensais e 

das atividades cotidianas dos profissionais. As informações foram 
registradas em um diário de campo (D. C.) e analisadas juntamente com 
a transcrição das entrevistas de cada caso estudado.  
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Após a realização e transcrição das entrevistas, o conteúdo foi 

analisado e organizado progressivamente em categorias referentes aos 
temas que emergiram, buscando semelhanças e discrepâncias entre os 

dados coletados. 
Utilizou-se a síntese cruzada dos múltiplos casos como técnica 

analítica, em que os casos individuais são conduzidos como parte pré-

projetada do mesmo estudo de caso. A análise iniciou com a 
estruturação dos dados em tabelas para organização das informações. 
Cada caso (CS) foi analisado individualmente, considerando suas 

características e particularidades. O passo seguinte foi identificar 
similaridades e contrates nos quatro casos estudados, considerando os 

temas que emergiram na coleta de dados. As descobertas de todos os 
casos individuais foram totalizadas e analisadas através da síntese 
cruzada dos casos (YIN, 2010). 

Para garantia do sigilo das informações e anonimato dos 
participantes, os sujeitos envolvidos no estudo foram apresentados no 
gênero masculino e identificados conforme o CS estudado, sendo a letra 

“A” para o primeiro caso, “B” para o segundo, “C” para o terceiro e “D” 
para o quarto, seguido por uma numeração ascendente relacionada (A1, 

A2, A3, ...). 
A pesquisa foi realizada de acordo com os preceitos éticos 

envolvidos nas pesquisas com seres humanos, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) sob o nº 1.721.219 (BRASIL, 2012b). 

Após a análise final, contemplaram-se as categorias: Processo de 

planejamento nos centros de saúde, Planejamento e resultados 
alcançados, e Sugestões para melhoria do processo. Cada categoria 
possui as subcategorias que serão apresentadas ao longo do texto.   

 

RESULTADOS 

 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO NOS CENTROS DE SAÚDE 

 

Centro de Saúde “A” 
O CS possui a reunião semanal por equipe, onde traçam metas de 

atendimento por área, como visitas domiciliares, demanda espontânea e 

programática. Nesses encontros os profissionais procuram colocar em 
prática o planejamento desenvolvido no início do ano e buscar soluções 

para as necessidades mais imediatas.  
Na reunião mensal, eles se organizam para acompanhar o 

desenvolvimento das ações do planejamento anual e abordar o 
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andamento dos grupos. A reunião inicia com informes gerais e 

comunicações internas, depois eles abordam temas específicos, como 
SISREG e recepção. É comum a realização de algum tipo de 

treinamento ao final dessas reuniões.  
 

A gente costuma ter uma reunião semanal por 

equipe, onde traçamos nossas pequenas 
metas de atendimento de área. Então, ali, a 
gente decide quais são as visitas domiciliares, 

a gente decide o que a gente quer alcançar 
como equipe, nós contextualizamos os casos, 

as situações, a gente define o que a gente 
quer atingir, conversa sempre sobre a parte 
de atendimento de demanda espontânea, 

programática [...] A gente tem uma reunião 
mensal, e, nessa reunião, a gente tenta- se 
organizar para acompanhar o planejamento 

anual e as questões que envolvem os grupos. 
(A1) 

 
Eles preparam pautas fixas para serem abordadas na reunião 

mensal ou que necessitam de avaliação permanente. A primeira pauta 

preestabelecida é o planejamento alinhado ao da SMS, onde eles 
contextualizam os indicadores do ano anterior. O planejamento, 
também, é alinhado ao que é preconizado pela carteira de trabalho e a 

oferta de serviços de saúde.  
 

Seguimos o planejamento da secretaria, que é 

bastante interessante. Tem uma vez por ano 
uma rodada de planejamento geral do centro 

de saúde. (A3) 
 
O nosso planejamento é aliado com o da 

secretaria. Temos um passo a passo do que é 
o planejamento da secretaria e, aí, a gente faz 
uma reunião e define as prioridades, depois 

levanta as ações e divide por líderes, por 
grupos, qual das ações que nós iremos 

priorizar para poder desenvolver. (A4) 
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Segundo relatos de um profissional, eles estabeleceram três metas 

para esse ano: visibilidade, para fortalecer o serviço público de saúde 
ofertado por eles; resistência, desenvolver um bom trabalho 

considerando os recursos que possuem e manutenção, manter o trabalho 
desenvolvido com qualidade.  

No ano anterior, a matriz DAFO foi utilizada para auxiliar o 

planejamento das ações. Primeiramente, contextualizaram as relações, 
os propósitos profissionais e reorganizaram seu processo. Eles buscaram 
identificar suas fragilidades e potencialidades com o propósito de 

fundamentar o planejamento.  
 

A gente começou a ver o que era mais difícil 
para a gente lidar e o que era a 
potencialidade. Utilizamos aqueles 

quadrantes (da Matriz DAFO) para ver o que 
é potencial e, o que é fraqueza, para ver o que 
a gente pode fazer e o que não pode, o que 

está na nossa instância ou não está. (A1) 
 

Segundo os entrevistados, eles conseguem percorrer todas as 
etapas do planejamento, ao definir prioridades, levantar as ações, eleger 
líderes e responsáveis, avaliar e realizar o feedback entre os 

profissionais. Geralmente, eles compartilham ações de sucesso entre as 
outras equipes para auxiliar os colegas no seu planejamento.  
 

O planejamento, na verdade, tem o do grande 
grupo e de cada um da sua equipe, todos com 
o mesmo objetivo. Nós quase sempre 

conseguimos atingir a meta que planejamos. 
Quando um planejamento meu está dando 

certo ou uma ação está dando certo, nós 
compartilhamos com a outra equipe. (A2) 

 

As reuniões de planejamento ocorrem com boa interação entre os 
profissionais, onde todos se sentem à vontade para expressar sua opinião 
e dar sugestões. O clima é harmonioso entre as equipes e os encontros 

acontecem com facilidade. 
 

Boa interação dos profissionais, sincronia de 
ideias e atitudes. Todos discutiram a melhor 
forma de organizar a demanda programática 
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e espontânea, em que muitos expuseram suas 

opiniões e colaboraram com diversas 
sugestões. Ao final da reunião, aconteceu 

uma confraternização, onde foi possível 
observar boa interação e clima harmonioso 
entre as equipes. (D. C.) 

 

Centro de Saúde “B”  
As reuniões semanais de equipe são direcionadas pelas 

necessidades dos usuários, como visitas domiciliares, projetos 
terapêutico, etc. Já as reuniões mensais são desenvolvidas para organizar 

e monitorar as ações de planejamento e nortear o cotidiano dos 
profissionais, tendo como guia a proposta de planejamento da SMS.  
 

A reunião de equipe fica bem centrada no 
usuário [...] na reunião de área eles estão ali 
definindo as visitas domiciliares, estão 

discutindo os projetos terapêuticos, então é 
um pouquinho mais focado na comunidade. 

(B4) 
 

O CS segue o planejamento ofertado pela SMS, baseado nas 

ações e metas a serem alcançadas, mas ajustam a programação conforme 
as características da sua população. Os entrevistados citam que possuem 
flexibilidade para elencar ações que julguem necessárias e possíveis de 

serem executadas. Muitos relatos apontam a preocupação em 
desenvolver ações dentro da sua governabilidade e poder de 
resolubilidade.   

 
Seguimos o planejamento da secretaria 

baseado nas ações, nas metas que têm que ser 
alcançadas. (B2) 
 

Temos que ter ideias exequíveis, pois tem 
ideias que são impossíveis. (B1) 
 

A gente vem tentando se ater àquilo que 
achamos que vamos conseguir cumprir. (B3) 

 
Os profissionais gostam do PDCA saúde e acreditam que esta é 

uma ferramenta importante para organizar o planejamento em saúde. O 
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PMAQ foi citado como um programa que auxilia o desenvolvimento do 

planejamento das ações para o ano seguinte em diversas áreas, como 
assistência, acolhimento, gestão etc.  

 
No PMAQ, tem as várias áreas que a gente 
propõe pelo menos uma ação de cada área 

para ser implementada no ano seguinte [...]. 
Temos que discutir todas as possibilidade e aí 
fazer o planejamento das ações para o ano 

seguinte. (B3) 
 

Todos os profissionais participam do desenvolvimento das ações. 
Os profissionais deste CS referem que, frequentemente, solicitam a 
participação do NASF para auxiliar o desenvolvimento das ações, como 

também colaborar com suas ideias. Os temas são amplamente discutidos 
dentro da equipe.  Normalmente, todo início de ano acontecem 
três encontros, um de capacitação com os coordenadores e o apoiador do 

CS, e depois dois outros encontros que acontecem na própria unidade 
para ser realizado o planejamento do CS. Inicialmente, é realizada a 

análise de indicadores repassados pela Diretoria de Planejamento da 
SMS para que os profissionais do CS possam realizar uma 
autoavaliação, indicando o que não está tão bom, o que o CS se sente 

motivado e tem governabilidade em mudar. Após esta etapa, são eleitos 
até cinco padrões passíveis de modificação. As ações são desenvolvidas, 
normalmente, no segundo encontro, onde esses padrões são discutidos, e 

inseridos no sistema, para que a SMS possa fazer o monitoramento 
mensalmente.  
 

Primeiro avaliamos os indicadores, que, 
normalmente, é passado pelo pessoal da SMS 

[...] A gente faz a autoavaliação, 
identificando o que não está tão bom, o que o 
CS se sente motivado e tem governabilidade 

em mudar. São eleitas no máximo cinco 
ações [...] e inserimos no sistema o que foi 
feito. Até para a secretaria fazer um 

monitoramento mensalmente disso. (B5) 
 

De acordo com os depoimentos, os profissionais conseguem 
desenvolver a maioria das ações propostas. Aquelas realizadas 
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parcialmente, geralmente são executadas no ano seguinte para que o CS 

atinja dados mais abrangentes, conforme a necessidade.  
 

Foi feito uma análise geral ano passado para 
ver o que foi feito e o que não foi feito e esse 
ano a gente já começou com outras ações. 

Até uma ação do ano passado foi eleita de 
novo esse ano porque foi feita parcialmente. 
Isso não quer dizer que não possa ser a 

mesma ação. Se não conseguimos realizar 
ano passado, mas ainda é importante realizar, 

então vamos manter essa ação. (B5) 

Nos encontros observados, é possível identificar bom 
entrosamento entre a equipe. Os profissionais demonstram sincronia de 

ideias e processos de trabalho semelhantes. Durante o processo de 
planejamento, todos se mostraram abertos para desenvolver as 
atividades de modo compartilhado e colaborativo. 

 
Os profissionais demonstraram afetividade e 

entrosamento. Durante a discussão dos casos, 
todos os profissionais expuseram a sua 
opinião contribuíram para a organização das 

ações. Todos se comprometeram em ajudar, 
distribuindo tarefas conforme a categoria 
e/ou disponibilidade. (D. C.) 

 
O planejamento pode ser visualizado como um processo que 

possui etapas sequenciais e indispensáveis para o seu adequado 

funcionamento e, consequentemente, para o alcance de bons resultados, 
como mostra o diagrama a seguir. 
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Figura 02 - Processo de planejamento em saúde.  

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Centro de Saúde “C” 
Segundo relato dos entrevistados, há alguns anos, o CS conseguia 

realizar as reuniões semanais e mensais, porém, com a falta de recursos 
humanos, o aumento da demanda e a troca da coordenação,  
reorganizaram-se e passaram a realizar somente as reuniões mensais. 

 
O planejamento ocorre até hoje em reuniões 

mensais, apenas isso. Antes disso, há um 
histórico que eles faziam um planejamento, 
também, semanais em equipe, mas agora é 

mensalmente. (C4) 
  

No início, eles possuíam a reunião semanal, realizada com o 

auxílio do DS para fornecer as diretrizes de planejamento. Segundo um 
participante, geralmente estavam presentes nessas reuniões o 
coordenador, o médico, a enfermeira e, sempre que possível, um técnico 

de enfermagem e o ACS. Para ele, o enfermeiro é um dos mais 
envolvido da equipe, principalmente com a realização dos grupos. 

Porém, sua participação foi comprometida devido ao elevado número de 
atendimentos que ele realizava com a comunidade. Nessas reuniões, eles 
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seguiam duas diretrizes, a primeira era abordar casos detectados pelos 

ACS e outros identificados durante o acolhimento. Os casos 
selecionados eram debatidos de forma mais aprofundada nas reuniões 

mensais. A reunião semanal seria para planejar as ações da equipe. 
Entretanto, com a falta de profissionais, a reunião semanal foi realizada 
poucas vezes. 

 
Nós tínhamos duas diretrizes, uma quando o 
agente comunitário detectava na rua e trazia 

para nós e a outras no próprio acolhimento 
[...]. Então desse acolhimento nós pegávamos 

muitos casos que depois nós discutíamos nas 
reuniões de planejamento (reunião mensal). 
Ali, nós tirávamos um caso para vermos o 

que podíamos melhorar na comunidade. (C1) 
 

Segundo relatos de um entrevistado, eles também realizam as 

reuniões mensais para abordar aspectos relacionados ao funcionamento 
da unidade e ao planejamento anual. Entretanto, frequentemente o 

planejamento não era mencionado nesses encontros devido à grande 
quantidade de assuntos abordados e a problemas interpessoais. Foi 
mencionado por um participante que o planejamento não é o foco 

principal da reunião mensal. Outro entrevistado aponta que alguns 
profissionais não acham importante a reunião, não participam, ficando o 
planejamento focado em uma minoria.  

 
Porque a reunião mensal é a reunião que eu 
digo para lavar todas as roupas sujas e 

acabava tendo muito assunto e o principal 
não tinha. Era mais uma reunião 

administrativa do que uma reunião de 
planejamento. (C1) 
Nós temos a reunião mensal que acaba sendo 

mais a discussão de problemas da unidade, 
não se tem tanto planejamento. (C6) 

 

Devido a esses fatores, nos últimos anos, eles realizaram o 
planejamento instruído pela SMS e repassado pelo DS. O planejamento 

era realizado apesar das dificuldades encontradas e as limitações da 
equipe.  
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A gente tem um planejamento que é 

instituído pela secretaria de saúde que é 
repassado pelos distritos e que a gente elenca 

algumas coisas que a gente gostaria de 
trabalhar durante o ano. (C5) 
 

Nós sempre procurávamos fazer o nosso 
planejamento com o que tínhamos [...] 
mesmo com as limitações as coisas 

funcionavam. (C1) 
 

As reuniões de planejamento não estavam acontecendo pela 
ausência de muitos profissionais e, também, por diversos problemas 
interpessoais entre a equipe. O clima no ambiente de trabalho era tenso e 

as relações conflituosas, dificultando a discussão de casos e, 
consequentemente, a construção de um plano de ações. Não foi possível 
observar qualquer tipo de relação entre os profissionais.  

 
Havia descontentamento geral entre os 

profissionais. A reunião foi finalizada 
precocemente, não acontecendo nenhum 
momento de interação após o seu término. 

(D. C.) 

 

Centro de Saúde “D” 

Neste CS, os profissionais possuem reuniões de equipe e reuniões 
mensais, sendo que os dois primeiros encontros do ano são destinados à 
realização do planejamento anual. Um dos primeiros passos é avaliar os 

indicadores encaminhados pela SMS. Segundo alguns depoimentos, 
geralmente, nas reuniões mensais, o apoiador do DS está presente para 

auxiliar este processo.  
 

Usamos as duas primeiras reuniões mensais 

do ano para fazer o planejamento e as outras, 
todos os meses a gente avalia [...] A 
secretaria manda para a gente a situação dos 

indicadores e, aí, a gente pega por ali. (D1) 
 

Eles utilizam o método proposto pela SMS, mas acreditam que 
muitos indicadores já foram trabalhados, por isso sentem-se presos a 
ações orientadas pela SMS.  Algumas ações são desenvolvidas 
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conforme a necessidade do momento e outras são programadas 

conforme a orientação da SMS. A autoavaliação é a primeira etapa que 
auxilia os profissionais neste processo. Posteriormente, eles elegem as 

prioridades e designam os responsáveis. Procuram desenvolver suas 
ações conforme a governabilidade que possuem, as características da 
unidade e necessidade da população.  

 
A gente usa o planejamento da secretaria [...] 
muitos dos indicadores, ali, a gente já 

trabalhou. Fica mais difícil de trabalharmos 
em cima porque, às vezes, eles exigem que a 

gente escolha cinco categorias, pegando uma 
de cada. Às vezes, a gente tenta pegar uma de 
cada, quer trabalhar três de uma e duas de 

outra. Fazemos pelo menos uma ação que 
eles exigem, mas focando nas outras que 
ficam melhor para a unidade, pois sabemos 

que, assim, vamos ter um benefício interno 
melhor. (D1) 

 
Tentamos fazer um planejamento naquilo que 
achamos, que temos pernas, que a gente acha 

que é possível fazer uma mudança e que a 
gente tenha pernas pra isso. (D3) 

 

Segundo o depoimento de um participante, os profissionais 
seguem as normas orientadas pela SMS, mas cada equipe tem sua 
especificidade, tanto na maneira de acesso e/ou processo de trabalho. As 

ações de sucesso são estendidas a outra equipe, mas isso depende das 
pessoas que estão na equipe, de aceitar ou não.  

 
Temos uma grande estrutura que já vem 
moldada, a gente segue algumas normas que 

são gerais, mas cada equipe tem sua 
especificidade, tanto na maneira de acesso, 
na maneira de trabalho, no processo de 

trabalho que se diferencia entre elas. Isso é 
decidido entre a própria equipe [...] aqui, 

quando uma ideia dá certo, a gente quer que 
ela passe adiante, a gente conversa nas 
reuniões, sugerindo que a outra equipe faça 
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também, mas isso depende das pessoas que 

estão na equipe, de aceitar ou não. (D5) 
 

Para outro entrevistado, as equipes oferecem resistência na hora 
de planejar ações. Eles até iniciam o processo, mas as etapas seguintes 
caem no esquecimento, ficando em segundo plano. As equipes dão 

prioridade a ações do cotidiano, ficando comprometido o registro das 
informações no sistema e no acompanhamento. 
 

Eles conseguem observar, com bastante 
resistência, quais são as fragilidades deles. 

Acabam fazendo as ações e construindo o 
planejamento, mas no decorrer do ano, eles 
colocam isso em segundo plano, não sendo 

uma prioridade, acabam dando preferência a 
outros assuntos do dia a dia mesmo [...] o 
planejamento fica bem esquecido [...] ano 

passado nem chegaram a cadastrar no PDCA 
saúde. (D6) 

 
Apesar de aparentar boa relação entre os profissionais, o ponto de 

vista dos profissionais era desalinhado e os processos de trabalho 

desarticulados.  A reunião foi curta, muitos expuseram suas opiniões, 
mas não se observou a conclusão de ideias afins. 
 

As equipes apresentam boa relação 
interpessoal. Porém os participantes relatam 
ideias controversas. Parece haver diferentes 

linhas de pensamento dentro deste CS, 
resultando em processos de trabalho 

desalinhados. (D. C.) 
 

Participação dos profissionais 

Segundo os participantes do CS A, todos os profissionais de nível 
superior e técnicos, alunos de graduação, residentes e demais 
trabalhadores administrativos e de limpeza auxiliam o desenvolvimento 

das ações de planejamento. Eles ressaltam que entendem que alguns 
participam mais que outros devido à característica pessoal ou 

familiaridade com a ação a ser desenvolvida. Ressaltam, porém, que 
todos procuram estar inseridos em alguma ação para manter a união do 
grupo. 
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Todo mundo se ajuda, até residente, até a 

pessoa da limpeza. Tem sempre aqueles que 
gostam mais, porque têm mais familiaridade 

com o tema. Mas, geralmente, toda a equipe 
está inclusa em alguma ação, pelo menos em 
uma. (A1) 

 
Todos são incluídos em alguma ação. O que, 
normalmente, acontece é que é mais 

centralizado em algumas pessoas que acabam 
desenvolvendo mais ações e assumindo mais 

responsabilidades por algumas atividades. 
(A4) 

 

Para os profissionais do CS B, todos participam do 
desenvolvimento das ações de planejamento, conciliando as atividades e 
o perfil de cada pessoa. Decisões específicas de uma determinada área 

são discutidas por categoria profissional. O NASF geralmente é 
chamado pela intimidade que possui nesta área de atuação como 

também pela contribuição de diferentes conhecimentos participando no 
desenvolvimento das ações. Eles acreditam que, apesar de integrarem 
uma equipe pequena, algumas pessoas possuem características de 

liderança e por isso disponibilizam-se a ajudar com maior frequência. 
Na maioria das vezes, os chamados “líderes” são profissionais de nível 
superior, que incentivam os demais colegas e auxiliam o 

desenvolvimento das ações como um todo.  
 

Todo mundo participa na reunião de 

planejamento. Claro que tem gente que se 
envolve mais do que outras pessoas, mas 

procuramos trabalhar isso com todo mundo. 
Tem pessoas que ficam bem quietas a reunião 
toda, há pessoas mais pró-ativas, como por 

exemplo, o pessoal do NASF.  (B1) 
 
Sempre tem uns líderes que acabam 

incentivando e puxando mais. Normalmente, 
está relacionado a um médico, um enfermeiro 

ou a um dentista. Mas eu percebo que, 
durante o planejamento, todos participam. 
(B5) 
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Segundo um profissional do CS D, todos participam na 
elaboração do planejamento, mas, apesar do estímulo para que possam 

participar das ações, poucos colaboram na execução, ficando mais a 
cargo dos profissionais de nível superior. Para outro participante, o 
planejamento é feito por todos os profissionais, principalmente os de 

nível superior, no entanto os profissionais de enfermagem possuem 
maior envolvimento por ocuparem cargos de coordenação e por estarem 
mais próximos da temática. Usualmente, os outros profissionais não 

possuem habilidade com as práticas administrativas ou estão mais 
envolvidos diretamente na assistência. Na opinião de outros, todos os 

profissionais participam da elaboração do planejamento, inclusive 
frequentando oficinas que auxiliam este processo. Outro colega revela 
que sua equipe prefere trabalhar coletivamente, mas não observa isso 

nas outras equipes.  
 

Todos participam, mas poucas pessoas 

colaboram. A gente vê que sempre focam nas 
mesmas, e ficam mais concentradas nos 

profissionais de nível superior. Parece que os 
outros profissionais têm um pouco de 
dificuldade de querer se envolver, mas a 

gente sempre estimula, Apesar de eles não 
participarem, a gente procura promover ações 
em que eles possam estar participando. (D1) 

 
Usualmente, o planejamento até pelas 
características da unidade, é realizado, 

especialmente, pelo pessoal da enfermagem, 
tanto pela questão da coordenação, tanto por 

estarem mais próximos, muitas vezes, é quem 
acaba pegando essa parte. [...] Outros 
profissionais não têm tanto esse hábito ou 

estão mais envolvidos, diretamente, com a 
assistência. (D2) 

 

Responsável pelas atividades 
No CS A, foi relatado que os profissionais sempre elegem um 

líder para cada ação, relacionando a categoria profissional e a 
necessidade da ação. Para que algumas ações não se percam durante o 
ano, são indicados como responsáveis os funcionários efetivos, pois os 



106 
 

alunos de graduação e de residência possuem sua permanência 

temporária no CS.  
 

Nós já tentamos trabalhar com os 
profissionais da unidade, os servidores 
efetivos mesmo, para que tomassem à frente 

do planejamento. Porque o que a gente via 
que como era uma unidade que tinha muitos 
alunos, quem acabava tomando à frente do 

planejamento eram os estudantes e aí 
infelizmente tem uma rotatividade muito 

grande, estes estudantes saem e muitas coisas 
acabam sendo perdidas. (A7) 

 

No CS B, a equipe elege os responsáveis e alimenta o sistema 
PDCA saúde para organizar as informações. Os profissionais procuram 
eleger diferentes responsáveis para contemplar todos os membros da 

equipe, salvas as ações relacionadas à categoria profissional. Apesar 
disto, um participante refere que, geralmente, as mesmas pessoas 

envolvem-se com o planejamento das ações.  
 

A denominação dos responsáveis das 

atividades é realizada durante o 
planejamento. Nós procuramos tirar um 
pouco do foco dos líderes, mas sempre cai 

um pouco mais nos mesmos, a não ser 
quando a ação está relacionada à categoria 
profissional. (B4) 

 
Segundo os depoimentos, inicialmente a equipe do CS C 

conseguia indicar os responsáveis pelas ações. Entretanto, com a 
diminuição de profissionais, as atividades ficavam sobrecarregadas entre 
poucas pessoas. Na opinião de um participante, os funcionários 

abstinham-se de qualquer tipo de responsabilidade, ficando este 
sobrecarregado. Outros participantes relatam que as atividades eram 
distribuídas conforme a categoria profissional ou o setor de trabalho. 

Para outro profissional, que comumente foi apontado como o mais 
atuante no planejamento, a falta de interesse atrapalhou o andamento de 

algumas ações planejadas. Ele levantou alguns dados a serem 
trabalhados, organizou as informações e programou estratégias de ação 
com outro profissional do CS, entretendo este não deu continuidade às 
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atividades previstas e acabou por afastar-se do CS, resultando em ações 

inacabadas e um planejamento ineficiente. O participante relatou a sua 
insatisfação em não possuir profissional com vínculo na ESF, pois nos 

anos anteriores o colega contratado participou do planejamento, dividiu 
a responsabilidade nas tarefas, porém não as executou porque se afastou. 
Na sua opinião, faltou comprometimento e familiaridade com os 

princípios da ESF.  
 

A princípio nós até deixamos isso 

(responsáveis pelas ações), só que como o 
RH foi diminuindo, acaba que sobrando 

sempre pra um fazer quase tudo. (C1) 
 
Cada funcionário procura se abster de 

qualquer tipo de responsabilidade. (C2) 
 

Os participantes do CS D referem que a equipe consegue eleger 

os responsáveis pelas ações indicando os prazos para acompanhamento 
e avaliação das ações, conforme suas características e necessidade. 

Declaram utilizar o sistema PDCA saúde para inserir e organizar estas 
informações.  

Nós conseguimos eleger os responsáveis para 

cada ação. A secretaria tem um sistema 
(PDCA saúde). Nós escolhemos a ação, 
quem é o responsável, o prazo e como ela 

será avaliada. Algumas são avaliadas 
mensalmente, algumas são bimestral ou 
semestral e, tem algumas ações que são 

pontuais, que serão feitas de uma vez só. 
(D1) 

 

Acompanhamento das ações desenvolvidas 
Segundo os depoimentos, os profissionais do CS A têm 

dificuldade de alimentar o sistema mensalmente por diferentes fatores, o 
principal é a alta demanda de atendimentos. Eles utilizam as reuniões 
mensais para abordar o desenvolvimento das ações. Para eles o sistema 

PDCA saúde é uma ferramenta que auxilia o acompanhamento das 
ações, onde é possível ver o responsável por cada ação, o que já foi 

realizado integralmente ou parcialmente e, também, ver o que ainda 
precisa ser feito. 
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Mas, muitas vezes passa batido, no sentido 

de que é muita demanda, se perde um pouco 
nesse cotidiano o planejamento, acompanhar 

os seus desdobramentos. Com seus 
problemas, mas ocorre. (A6) 
 

Esse ponto (acompanhamento das ações) a 
gente precisa melhorar um pouco, porque a 
gente desenvolve aquilo que foi planejado e 

acaba acompanhando no decorrer do ano, 
mas ainda temos pouca cultura de parar nas 

reuniões de planejamento para avaliar e ver 
se estamos indo no caminho certo. Isso é 
umas das coisas que vamos ter que corrigir 

no planejamento deste ano. Então, talvez seja 
um dos pontos que tem que melhorar. (A7) 

 

No CS B, o instrumento (PDCA saúde) facilita o 
acompanhamento das ações, pois todas as informações ficam registradas 

e disponíveis para consulta. Através desta ferramenta, é possível 
identificar os responsáveis e analisar o prazo das ações realizadas. 
Entretanto, de acordo com os participantes, o acompanhamento das 

ações é feito de maneira informal. É comum os profissionais 
alimentarem o sistema inicialmente, mas depois fazem o 
acompanhamento no cotidiano do seu trabalho, onde todos conversam 

sobre as ações, o que foi realizado e o que ainda precisa ser feito. Eles 
até colocam como assunto em pauta para a reunião mensal, mas algumas 
vezes devido à demanda de informações, não conseguem chegar neste 

item.  
 

O certo é acompanharmos este planejamento 
nestas reuniões mensais, só que não 
chegamos no assunto. Vence o tempo e não 

conseguimos falar do planejamento. (B1) 
 
Pelo instrumento (PDCA Saúde), facilita 

bastante porque fica bem registrado ali e é 
possível ver se a gente está no prazo ou não, 

quem é o líder [...] Nós temos que organizar 
isto (acompanhamento) ainda melhor, 
percebo que isto está um pouco debilitado, 
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fragilizado. Ainda temos que melhorar a 

alimentação e o acompanhamento. Nós 
fazemos, mas poderia ser melhor. (B2) 

 
Para um participante do CS C, a equipe é pouco coesa, por isso 

não consegue iniciar as ações planejadas. Em alguns depoimentos, eles 

relatam que, praticamente, todas as etapas do processo de planejamento 
ficam comprometidas pela falta de interesse dos profissionais. Outro 
entrevistado aponta que o ambiente de trabalho estava prejudicado 

devido a conflitos internos de atribuições e divergências de papéis a 
serem assumidos, o que prejudicou a comunicação entre eles e o 

desenvolvimento de atividades gerais, inclusive as ações de 
planejamento. 
 

Fazíamos pouco acompanhamento das ações, 
porque a equipe que a gente tinha era uma 
equipe um pouco coesa. Então não tínhamos 

como dar continuidade à maioria dos planos 
que traçamos. Nem tabular dados, nada. Não 

conseguíamos começar nada, pouquíssima 
coisa. Até melhoria de acesso, PSF, coisas 
que não tivemos condições de continuar, 

justamente pela falta de interesse. (C2) 
 
Não havia monitoramento. Na verdade, ano 

passado, a estrutura e a própria política do CS 
não estava legal [...] Toda reunião era 
cobrada a mesma coisa, porque não tem 

andamento, não tem alguém que assuma ou 
que faça realmente acontecer. Acabava não 

acontecendo porque não tem alguém que 
assuma. (C4) 

 

Para realizar o acompanhamento no CS D, eles utilizam o sistema 
PDCA saúde. Segundo um participante, essa etapa sofreu modificações 
ao longo do tempo. No último ano, as ações foram acompanhadas 

somente nos primeiros meses do ano, caindo no esquecimento no 
decorrer dos meses e ficando mais a cargo do coordenador.  

 
Utilizamos o PDCS Saúde para fazer o 
acompanhamento [...] Teve anos que foi mais 
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acompanhado, em toda reunião se lembrava. 

No passado, foram coisas que nós 
conseguimos resolver logo nos primeiros 

meses e aí acabou que no restante do ano não 
foi mais conversado sobre planejamento. 
(D3) 

 

Avaliação dos resultados alcançados 
No CS A, as equipes realizam uma avaliação geral ao final do 

ano para contemplar o que foi realizado e o que é possível melhorar para 
o próximo ano, principalmente, para nortear o planejamento do ano 

seguinte.  
 

Conseguimos avaliar o que foi feito. No meio 

do ano isto fica um pouco de lado, mas 
quando chega no final do ano, um pouco 
antes de começar a nova etapa do 

planejamento, avaliamos para saber se 
aquelas ações foram atingidas, se elas devem 

continuar no planejamento do ano seguinte 
ou se não faz mais sentido, enfim, se perdeu 
ao longo do caminho [...] sempre resgatamos 

o planejamento do ano anterior, pois não 
vamos resetar tudo e começar do zero, 
precisamos ter uma continuidade do trabalho. 

(A7) 
 

Segundo depoimentos dos entrevistados do CS B, a avaliação é 

feita de maneira mais breve ao final do ano durante o fechamento dos 
relatórios. No ano seguinte, porém quando é realizado um novo 

planejamento, a equipe avalia de modo mais aprofundado e específico o 
que foi realizado no ano anterior. O sistema PDCA saúde auxilia este 
processo. 

A avaliação das ações realizadas acontece 
meio que na mudança do ano, de forma mais 
breve. Mas quando a gente faz a próxima 

matriz de intervenção, fazemos a avaliação 
do ano anterior de maneira mais específica, já 

para definir o planejamento para o próximo 
ano. Inconsciente ou não a gente já faz do 
ano anterior para saber o que é que a gente 
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pode seguir a partir dali [...] O PDCA já meio 

que diz isso. (B4) 
 

Um profissional do CS C relatou que, anteriormente, a avaliação 
das ações era realizada juntamente com o DS. Atualmente, esta etapa do 
planejamento não estava sendo realizada. Nos últimos anos, eles 

utilizaram o PMAQ para avaliar se as ações foram executadas e quais 
foram os resultados alcançados, para, então, eleger prioridades e realizar 
o planejamento para o próximo ano.  

 
Nós fazíamos a avaliação junto com o 

distrito, vinha a apoiadora e nós fazíamos a 
avaliação para que no próximo ano nós 
melhorássemos as ações ou parássemos com 

elas. (C1) 
 
A última reunião resgatou-se o que aconteceu 

e o que não aconteceu, elencaram 
prioridades, mas partindo-se mais da 

avaliação do PMAQ, não do que a gente 
tentou mudar, partindo de uma equipe 
mesmo, fazendo uma avaliação de como nós 

trabalhamos ano passado. (C4) 
 

A avaliação das ações no CS D é feita esporadicamente durante o 

ano. Eles buscam avaliar as ações desenvolvidas para conhecer onde 
obtiveram sucesso e o que precisa ser modificado. Esta avaliação é feita 
nas reuniões mensais e semanais conforme organização da equipe.  

 
Conseguimos fazer a avaliação geralmente. 

Na avaliação é que vemos se a ação deu 
certo, o que a gente tem que trocar no meio 
do caminho. (D1) 

 
Teve anos que sim, que foi dado uma atenção 
maior para isso. Ano passado eu não lembro 

de termos feito isso. Mas já teve anos que 
sim [...] Quando era de outra forma, quando 

era feito no PMAQ, como pra elencar que era 
uma pouco diferente. Eu lembro que nas 
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reuniões a gente puxava um pouquinho mais. 

(D3) 
 

Feedback à equipe 
Segundo os depoimentos no CS A, a equipe recebe o retorno dos 

resultados alcançados com o planejamento do ano anterior. Há um 

controle por conta da gestão para que as ações sejam desenvolvidas 
corretamente.  

 

É feito um feedback dos planejamento para o 
CS. Nós ganhamos um puxão de orelha 

quando algo não é feito. (A4) 
 

Para um participante do CS D, o retorno das ações realizadas e 

dos resultados obtidos é feito no início do ano, quando eles preparam o 
planejamento anual. Já outro participante refere que não há feedback dos 
resultados obtidos para toda a equipe.  

 
Não costumo ver isso. Alguns anos que teve, 

recebíamos trimestralmente essas avaliações, 
do que estava sendo mudado, mas era por 
email pessoal. Mas não trazia esses dados de 

volta para toda a equipe. (D3) 
 
Normalmente, o feedback é feito já quando 

se vai fazer o planejamento seguinte, do que 
foi feito, o que deu certo e o que não deu. 
(D4) 

 

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Para os participantes do CS A, a organização e o modo de 

planejar auxiliam a busca por bons resultados. Para que o trabalho 

obtenha sucesso, é importante que seja realizado em equipe. Os 
resultados estão inteiramente relacionados ao que se planeja e ao que se 
tem intencionalidade de alcançar.  

 
A organização e o modo de planejar auxiliam 

a busca por bons resultados [...] O trabalho 
planejado em equipe facilita para todo 
mundo. Até mesmo de uma área para outra, 
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tem coisas que a gente não consegue tocar e 

os outros tocam. Uma equipe vai interagindo 
com a outra com o trabalho integrado. (A2) 

 
Acredito que o tipo de planejamento adotado 
e a maneira de trabalhar influenciam os 

resultados alcançados com certeza. Mas eu 
acho que influencia diretamente de forma 
positiva. (A5) 

 
Os profissionais do CS A acreditam que a residência médica e 

multiprofissional auxilia no desenvolvimento do trabalho por agregar 
mais conhecimento ao planejamento. Para um entrevistado, este CS é 
muito crítico, estando sempre em busca de informações para avaliar a 

qualidade de seu atendimento e ver o que pode melhorar, inclusive 
buscando indicadores que não são preconizados pela SMS.  

 

Eu acho que essa questão de vir à residência 
pra cá, ajudou bastante. Até porque tem mais 

profissionais ajudando a pensar, a planejar. 
Hoje temos uma flexibilidade maior até de 
outros profissionais que já trazem para a 

reunião uma coisa mais pronta, o que a gente 
está fazendo no dia a dia. Já conseguimos 
articular melhor o que foi pensado, o que 

fazer ou o que está sendo feito, então temos 
uma sintonia fina. (A4) 
 

Influenciam, acho que sim. Este CS é sempre 
muito critico, eles sempre estão sempre 

buscando informações, trabalhar em cima dos 
indicadores. Infelizmente ,isso não é muito 
comum nas equipes, que é trabalhar com os 

indicadores. Vemos que eles sempre estão 
buscando informações e vendo o que eles 
podem melhorar. Eles até buscam outros 

indicadores que às vezes não são aqueles 
preconizados pela secretaria. (A7) 

 
Os entrevistados do CS B atribuem seus bons resultados a 

dedicação e ao empenho da equipe em realizar suas atividades. Eles 



114 
 

acreditam que a união faz a diferença no atendimento à população e 

consequentemente traz bons resultados. Os profissionais procuram fazer 
tudo junto para que todos possam discutir a melhor forma de organizar 

estratégias de ação, reconhecer as falhas e corrigi-las a tempo. Assim, 
eles têm a oportunidade de modificar a forma de agir e satisfazer a 
maioria. Para eles, essa atitude é fundamental para o sucesso do trabalho 

em equipe.  
 

Acho que é o empenho da equipe. A equipe 

de certa forma se doou bastante 
profissionalmente. Problemas interpessoais 

de relacionamento em qualquer lugar têm, 
mas de uma maneira geral a equipe pega 
junto e isso acho é o que faz diferença. (B1) 

 
A gente consegue fazer tudo aqui em equipe, 
tudo é discutido. Não tem fulano que não fala 

com ninguém e faça só o seu trabalho. Não 
tem ninguém aqui assim. Estamos sempre 

juntos! Todas as modificações e 
planejamentos são feitos todos juntos. Acho 
que isso é fundamental. Assim, conseguimos 

perceber as falhas justamente por isso. Às 
vezes, o pessoal do balcão ou a técnica de 
enfermagem reclama que tal coisa não está 

dando certo, aí nós tentamos mudar a forma e 
o processo de trabalho, respeitando os 
funcionários e sempre dizendo o que não está 

bom. E as coisas que a gente não tem 
gerência pra mudar, tentamos minimizar no 

dia a dia. (B3) 
 

Para um profissional do CS C, os resultados inexpressivos estão 

relacionados à falta de recursos humanos e a localização atual do CS, 
pois dificultou o acesso dos moradores. O prédio recém- construído está 
afastado do ponto de ônibus e longe da área mais populosa do bairro. 

Segundo relatos de outro colega, o processo de planejamento necessita 
de tempo para ser estruturado e os profissionais precisam ter clareza do 

seu papel dentro da equipe para que possa estruturar planos de ação 
adequados à realidade. Ele afirma que a falta de interesse e de 
comprometimento dos profissionais, aliados à demanda diária de 
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atendimentos possui influência direta nos resultados e esses talvez 

fossem os pontos negativos que afetaram os resultados alcançados pela 
equipe de saúde. 

 
Eu não posso dizer para você que eu atribuo à 
equipe, mas foi também problema de gestão 

que a gente teve, na parte administrativa 
também. Falta de gente para trabalhar. Mas 
também por conta desse problema da equipe 

[...] esses indicadores só mostram a 
fragilidade que nós temos dentro do CS na 

parte de recursos humanos [...] você pode 
avaliar os números de forma muito diferente, 
mas temos que avaliar do ponto de vista dos 

recursos humanos também. (C2) 
 
A maneira de trabalhar atrapalha os 

resultados alcançados, se a pessoa não 
trabalha com afinco, se ela não tem a clareza 

de qual é o papel dela na equipe, o 
planejamento, as ações não acontecem. Você 
pode planejar, mas chegar ao objetivo não, 

porque a pessoa não tem a dedicação. Você 
não tem a clareza de que aquilo ali é 
importante. Você acaba sendo meio que uma 

máquina. Você acaba fazendo sem pensar 
muito no que possa melhorar. O 
planejamento requer que você pare, que você 

pense no que você vai fazer. Com a demanda, 
a gente acaba esquecendo tudo isso e você 

acaba tocando o que vem. (C3) 
 

Outro entrevistado afirma que os indicadores não conseguem 

expressar toda a realidade vivenciada pela instituição de saúde, pois esse 
CS passou um longo período de tempo sem o número adequado de 
profissionais, o que prejudicou o atendimento ofertado à comunidade e, 

consequentemente, os resultados alcançados pela equipe. Outros 
profissionais, também, relataram que a deficiência de recursos humanos 

seria o grande causador dos resultados inexpressivos, pois a falta de 
profissionais afeta o processo de trabalho da equipe, em que muitas 
atividades não são realizadas.  
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Não acredito que seja o processo de 

planejamento adotado. Acredito que seja 
mais a deficiência de recursos humanos. (C5) 

 
Para um participante do CS D, os resultados alcançados não 

condizem com a realidade do CS. Ele alega que desenvolve um bom 

trabalho junto a sua equipe, mas que o perfil da população influencia os 
resultados inferiores, pois a grande maioria das pessoas que residem 
neste bairro utiliza a rede particular de saúde. Ele, também, acredita que 

os problemas internos, como as questões administrativas, afetam o 
desenvolvimento do CS. Segundo ele, a população carente é a que mais 

utiliza o CS, já as famílias de classe média e/ou classe média alta são 
difíceis de trabalhar, não oferecendo muita abertura para a conduta a ser 
tomada pelos profissionais de saúde. Para outro participante, existe essa 

relação e ele consegue visualizar a influência de um bom processo de 
planejamento nos resultados alcançados pela equipe. Porém, ele 
concorda com o colega, quando fala que o perfil da população atendida 

por este CS influencia o atendimento e, por conseguinte, os resultados 
do CS. Para ele, a população de maior poder aquisitivo não utiliza os 

serviços disponibilizados, e muitos dos que frequentam não valorizam o 
trabalho dos profissionais.  

 

Elas acabam não fazendo aqui (preventivo), 
mas sabemos que elas estão sendo 
acompanhadas. O que pega mais aqui são 

mais questões administrativas mesmo, 
organização interna, a demora no tempo de 
espera das consultas, fazer a vigilância de 

território, a parte mais administrativa mesmo, 
que nós precisamos nos organizar melhor. 

Assim, parece que para a secretaria está 
baixo, mas a gente, internamente, sabe que 
não está ruim. Ele está sendo coberto, mas 

por outro meio. (D1) 
 

Um entrevistado aponta que outras variáveis precisam ser 

analisadas, como problemas na alimentação do sistema de informação, 
áreas descobertas pela falta de ACS, inutilização do CS por uma parte 

da população devido à proximidade de um hospital universitário. 
Segundo ele, os dados não mostram a verdadeira cultura de trabalho 
desenvolvida no CS que possui muitas atividades educativas de grande 
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impacto acontecendo, o que demonstra uma equipe estruturada 

desenvolvendo um adequado processo de planejamento.  
Para outro participante, não há relação entre o processo de 

trabalho e os resultados alcançados, independente do tipo de 
planejamento adotado. Um ponto utilizado como exemplo foi a vacina. 
Para ele, os números baixos de vacina são atribuídos à falta de ACS 

ocasionando áreas descobertas para cadastrar as crianças e realizar busca 
ativa. Outro agravante seria a falta de acesso à população residente de 
áreas nobre. Segundo ele, os profissionais não procuram desenvolver 

ações para modificar este quadro, pois acreditam que não há solução 
para este problema.  

 
A vacina é uma coisa que a gente nunca foi 
atrás porque a gente tira relatório, vê quem 

está atrasado, faz busca ativa. Tem muita 
gente que não vem, que não usa, mas são 
crianças. Fica até meio que inviável, nós não 

sabemos quem são essas pessoas. Temos 
muitas áreas descobertas, a gente não tem 

agente de saúde nesta área mais nobre, então 
não tem nem como ficar fazendo busca ativa, 
fica inviável. (D3) 

 

SUGESTÕES PARA MELHORIA DO PROCESSO 
 

Apesar de gostarem de trabalhar com o planejamento indicado 
pela SMS, os profissionais do CS B acreditam que o instrumento 
deveria oferecer maior liberdade para trabalhar temas apropriados para 

cada realidade. Segundo eles, o instrumento deveria também incorporar 
ações prioritárias conforme o perfil da população que atendem. Uma 

solução apontada seria desenvolver oficinas para elaborar um 
instrumento mais aberto e flexível, de acordo com as sugestões dos 
profissionais da “ponta”, aqueles que executam o planejamento. Para 

que fiquem satisfeitos com o seu processo de trabalho e representados 
nas ações que julgam ser apropriadas à sua realidade. 
 

Eu achava que deveria ser mais livre. Porque 
o planejamento já vem com aquela 

predeterminação da Secretaria. Claro, é 
baseado em melhorar índices de algumas 
situações. A gente opta porque a gente quer, 
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mas é só o que tem ali, nós não podemos 

incluir outras ações principais. Acho que 
poderia ter uma liberdade para nós não só 

escolhermos o que já está ali acordado pela 
secretaria. (B2) 

 

Uma das sugestões apontadas pelo CS D, para melhorar o 
planejamento, seria oferecer maior amplitude as ações, considerando as 
características e a realidade das populações atendidas por cada CS. Os 

profissionais alegam que as propostas apresentadas não satisfaziam as 
necessidades da população, enrijecendo o planejamento proposto pela 

SMS. Outro participante aponta que faltam mais reuniões de 
planejamento para elaborar e rebuscar as ações com o intuito de 
programá-las a longo prazo.  

 
Se o CS fosse mais independente seria 
melhor. Se pelo menos eles deixassem umas 

das estratégias em aberto para que a gente 
possa trabalhar da maneira que desejamos, 

como cada unidade deseja [...]. A população 
de cada CS é diferente, as características são 
diferentes. (D1) 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram que os CSs A e B, que possuem melhores 
resultados nos indicadores, desenvolvem um planejamento bem 
estruturado em suas diferentes etapas enraizado no processo de trabalho 

dos diferentes profissionais. A maior parte das etapas é concluída e o 
processo é fortalecido pela valorização e comprometimento das equipes.  

Os depoimentos dos participantes destes dois CSs são 
semelhantes, sendo possível observar sincronia de ideias e afinidade 
pelos objetivos estabelecidos em grupo. 

Durante o planejamento das ações, os profissionais mobilizam 
conhecimentos sobre a estrutura física do CS, condição de saúde da 
população atendida, sistemas de informação disponíveis, grupos de 

risco, experiências anteriores, para elaborar um plano de ações 
condizentes com a realidade (FERREIRA et al., 2013).  

Uma pesquisa realizada evidenciou que a maior parte das equipes 
avaliadas em todas as regiões do país realizavam atividades de 
planejamento, com o maior percentual de respostas encontrado na região 



119 
 

Sul. Dentre as etapas desenvolvidas, os profissionais mencionaram o 

levantamento dos problemas, definição de prioridades e elaboração do 
plano de ação (CRUZ et al., 2014).  

Entretanto, autores revelam que os enfermeiros da atenção 
primária realizam em seu cotidiano atividades assistenciais e gerenciais, 
mas somente um profissional revelou que a equipe realiza o 

planejamento das ações para alcançar seus objetivos (BRONDANI JR et 
al., 2011). As ações de planejamento são parcialmente implementadas 
pelas equipes de saúde da família. Os profissionais realizam o 

diagnóstico da situação de saúde da população, mas poucos elaboram 
estratégias para o enfrentamento dos principais problemas sociais de 

seus territórios adscritos (SARTI et al., 2012). 
Concordando com nossos resultados, uma pesquisa declarou que 

os enfermeiros que ocupavam cargos de gerentes em saúde da família, 

seguem as etapas para a formulação do planejamento, como diagnóstico 
da situação atual, eleição de prioridades, definição de metas, análise dos 
recursos disponíveis. Eles percorriam todas as etapas do processo 

através de discussão e grande interação entre os funcionários. Eles 
ressaltam a importância do planejamento na ação gerencial, 

relacionando essa ferramenta ao alcance de objetivos e ao incentivo das 
atividades no CS (FERNANDES et al., 2010).  

Dentre as funções administrativas na atenção primária, o 

planejamento é um instrumento fundamental para que as ações sejam 
direcionadas ao alcance dos objetivos previamente estabelecidos. Desta 
forma, evita-se que o sistema funcione de forma desarticulada (PAULA 

et al., 2013).  
É importante que as equipes compreendam que o planejamento 

necessita de um trabalho integrado e com responsabilidades 

compartilhadas, pois o seu sucesso exige um trabalho coletivo e 
comprometimento nas diferentes etapas do processo (ANDRADE et al., 

2013). 
O desenvolvimento das diferentes etapas pertencentes ao 

processo de planejamento permite a obtenção de uma resposta vinculada 

a uma situação futura. A elaboração do plano de ação promove o início 
do processo ao especificar o que se deseja modificar, como incorporar 
esta mudança, quem serão os responsáveis, quanto tempo irá 

permanecer a implantação desta ação, quais são os recursos necessários, 
quais resultados deseja-se obter.  O resultado esperado é a mobilização 

de um grupo em busca de um objetivo compartilhado.  O planejamento 
pode ser o indicativo de uma cultura efetiva no local de trabalho onde os 
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indivíduos assumem a responsabilidade pelas ações e pela qualidade 

(VACHON et al., 2015). 
Nos CSs com resultados inexpressivos, o planejamento é 

prejudicado por fatores que influenciam não somente este processo, mas 
que danificam as relações interpessoais e o trabalho desenvolvido no 
CS. O planejamento no CS C é afetado pela deficiência de recursos 

humanos e os problemas decorrentes de relações interpessoais. O CS D 
possui profissionais com ideias contraditórias e processos de trabalho 
divergentes. 

De forma semelhante a esse estudo, os participantes de uma 
pesquisa realizada apontaram que as principais dificuldades encontradas 

no setor público de saúde foram a composição incompleta das equipes 
de saúde da família e a falta de capacitação dos profissionais para atuar 
neste setor (FERNANDES et al., 2010).  

O número insuficiente de recursos humanos é um problema 
comum em muitas instituições de saúde e que afeta o desenvolvimento 
de diversas atividades diárias da atenção primária. Ocorre sobrecarrega 

dos profissionais, causando desgaste físico e mental e, comprometendo a 
saúde do trabalhador. Este fator repercute no processo de trabalho das 

equipes e na satisfação do usuário (GONÇALVES et al., 2014). 
Outro fator relevante para o bom desenvolvimento da equipe e a 

integração no ambiente de trabalho é perfil do profissional, diferentes 

personalidades e valores divergentes. Problemas de comunicação e falta 
de comprometimento com os colegas e a instituição costumeiramente 
são apontados como causadores de conflitos nas equipes de saúde. 

Apesar disso, é importante que os gestores identifiquem os entraves que 
atrapalham o andamento do grupo e gerenciem os problemas para que o 
trabalho coletivo prevaleça e os problemas interpessoais não afetem a 

qualidade da assistência prestada à população (ROMAGNOLLI; 
CARVALHO; NUNES, 2014; BRONDANI JR et al., 2011). Uma 

sugestão apontada é a realização de capacitações através da educação 
permanente dos componentes da equipe, como também o estímulo ao 
desenvolvimento de atividades coletivas de lazer e descontração com as 

equipes (ANDRADE et al., 2013). 
O CS A utilizou a Matriz SWOT para realizar uma análise sobre 

a instituição, permitindo um olhar em relação às forças que possuem. O 

principal objetivo é identificar os pontos fortes, fracos, oportunidades e 
ameaças, de modo a auxiliar o planejamento das ações (JESUS; 

ENGSTROM; BRANDÃO, 2015). 
Em uma pesquisa realizada, a análise SWOT é gerenciada pela 

equipe de suporte, que atua de acordo com o conselho de administração. 
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As partes interessadas estavam envolvidas em todas as etapas do 

processo análise. Os fatores externos e internos foram identificados 
através de informações da instituição, experiências pessoais e opinão 

dos trabalhadores. Para os autores, esta não é ferramenta burocrática, 
sendo utilizada como um processo social que contempla o conhecimento 
dos atores de diferentes partes da organização (WIJNGAARDEN; 

SCHOLTEN; WIJK, 2012). 
O envolvimento das equipes, a motivação dos profissionais e a 

capacidade organizacional são considerados fatores importantes na 

realização da  análise SWOT. Considera-se que nem sempre é possível 
alcançar o envolvimento de toda a equipe para realizar atividades na 

comunidade, mas é necessário que isto seja considerado um fator 
potenciamente estimulante (ADELL et al., 2016). 

Alguns participantes citam a governabilidade como um fator a ser 

observado quando elegem ações compatíveis com a realidade de 
recursos humanos e físicos disponíveis. Neste sentido, a governabilidade 
pode ser entendida como a forma que um sistema ou programa pode ser 

dirigido, considerando os atores envolvidos, os fatores estruturais e suas 
interações no processo de governança. É explicada pela capacidade de 

interação de todos estes fatores visando atender as necessidades dos 
indivíduos (NAIR, 2013). 

É relevante considerar as adversidades, diante de tantos 

problemas políticos, descompromisso e escassez de recursos. Porém, por 
mais hostil que possa parecer o cenário, é necessário criar 
governabilidade para traçar novos planos, proporcionando 

direcionalidade ao plano de ação e, consequentemente, mudança no 
atual contexto. Desta forma, não nos tornamos escravos das 
circunstâncias e, sim, objetos na busca de melhores condições 

(CECILIO, 2010). 
De forma geral, os CSs realizam reuniões semanais e mensais 

para tratar de assuntos relativos à demanda espontânea e programática, 
atendimento de grupos prioritários e assuntos organizacionais. Somente 
o CS C não realiza a reunião semanal pela falta de profissionais atuantes 

na instituição. 
As reuniões gerais e de equipe fazem parte da rotina de trabalho 

na atenção primária. São momentos utilizados pelos profissionais para 

realizar o planejamento de serviços, como o envio de relatórios, 
definição de estratégias gerais de trabalho com a comunidade, troca de 

experiências entre as equipes e organização das atividades do CS como 
um todo. Estes momentos de interação favorecem as relações e auxiliam 
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o compartilhamento de conhecimento na instituição de saúde 

(BRONDANI JR et al., 2011; KANNO; BELLODI; TESS, 2012). 
Considerando a relevância destes encontros, autores apontam que 

muitas equipes realizam reuniões semanais com todos os seus membros 
para discutir casos, resolver conflitos, planejar as ações e compartilhar 
saberes. A periodicidade das reuniões, geralmente, é semanal e/ou 

mensal. A organização do processo de trabalho e do serviço, 
planejamento das ações de equipe e discussão de casos são os temas 
frequentemente abordados nas reuniões (SARTI et al., 2012; CRUZ et 

al., 2014). 
É fundamental que os profissionais que ocupam cargos de gestão 

facilitem e incentivem a abertura de espaços de comunicação e 
discussão dos trabalhos para que o planejamento não ocorra de forma 
individualizada, com cada trabalhador definindo e programando suas 

atividades. Assim, o conhecimento coletivo de diferentes atores perde 
seu potencial de ação e a articulação entre os campos disciplinares 
torna-se deficiente (ROMAGNOLLI; CARVALHO; NUNES, 2014).  

Em relação à participação no planejamento, os profissionais dos 
CSs com resultados expressivos costumam estar presentes nas reuniões 

e colaborar com o processo. Geralmente, todos da equipe estão inseridos 
em alguma ação, inclusive profissionais externos ao CS. Segundo os 
depoimentos, no CS C praticamente todas as etapas do planejamento 

ficam comprometidas pela falta de recursos humanos e problemas 
interpessoais da equipe. Já no CS D, as opiniões são divergentes, a 
maioria cita que participam mais os profissionais de nível superior, 

chamados “líderes”. Nos quatro casos (CSs), os entrevistaram revelam a 
preferência por elegerem os funcionários efetivos como os responsáveis 
das ações, pois os alunos de graduação e de residência possuem sua 

permanência temporária no CS.  
A integração ensino-serviço acrescenta fatores que modificam a 

estabilidade dos sujeitos acostumados a desenvolver suas atividades 
diárias. Promove a troca de saberes e favorece a busca de atualização 
profissional. Introduzir alunos de graduação e residência no 

planejamento em saúde reafirma que o processo é coletivo e está em 
construção, nele cada ator tem um importante papel e diferentes 
responsabilidades. Desta forma, é possível desenvolver vivências únicas 

nos cenários das instituições de saúde para os estudantes, impossíveis de 
serem desenvolvidas nas salas de aula. Integrar o processo faz com que 

a realidade torne-se o objeto da aprendizagem (BREHMER; RAMOS, 
2014).  
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Todos os quatro CSs seguem o planejamento orientado pela SMS 

e afirmam a utilização do sistema PDCA saúde para organizar as 
informações referentes ao planejamento e para realizar o 

acompanhamento das ações. Entretanto, é comum apontarem a alta de 
demanda de atendimentos como um fator que compromete esta etapa do 
processo. Eles afirmam que muitas fazem o monitoramento das ações de 

maneira informal, sem o uso do sistema ou registro de informações. 
Os gestores de serviços de saúde cada vez mais buscam utilizar 

os sistemas de informação em saúde para ampliar o acesso às 

informações, melhorar a qualidade de atendimento e aumentar a 
eficiência do serviço prestado à população. Entretanto, ainda é possível 

encontrar resistência à introdução de novas tecnologias no campo da 
saúde, citado por alguns autores como uma grande barreira ao progresso 
(MAIR et al., 2012). 

Uma pesquisa aponta que a utilização de tecnologias de 
informação em saúde na atenção primária, é importante para otimizar e 
qualificar o processo de trabalho, entretanto, sua utilização ainda é 

baixa. Para estes autores, o perfil e a qualificação do profissional de 
saúde ainda são fatores fundamentais para a implementação e utilização 

dos sistemas de informação (BUNTIN et al., 2011). 
O monitoramento pode ser compreendido como a supervisão de 

uma atividade que tem como propósito ver se os procedimentos 

planejados estão sendo seguidos pelos profissionais envolvidos neste 
processo. Propõe a obtenção de informações em tempo oportuno, para 
subsidiar a tomada de decisão e a modificação necessária para a 

correção da direção (PEREIRA; TOMASI, 2016; TAMAKI et al., 
2012). 

Ressalta-se a importância do monitoramento e os efeitos positivos 

desta etapa para o alcance de bons resultados. Um estudo afirma os 
benefícios desta prática principalmente no acompanhamento de mães e 

recém-nascidos, em decorrência de um município possuir um número 
elevado de mães acompanhadas pela saúde da família. A equipe de 
saúde realiza a visita de puerpério no primeiro contato com a mãe e a 

criança, agendando a consulta médica e de enfermagem para 
acompanhar ambos no prazo máximo de quatorze dias. Desta forma, os 
profissionais realizam o atendimento e estabelece vínculo para que 

ambos sejam monitorados pela equipe de saúde (SILVA; MOTTA; 
ZEITOUNE, 2010). 

Nos casos com melhores resultados, a avaliação é realizada ao 
final do ano para fechamento dos relatórios. No ano seguinte, as ações 
são analisadas de forma mais aprofundada, onde se mantém aquelas 
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desenvolvidas parcialmente. Os casos com resultados inexpressivos 

apresentam realizam esta etapa parcialmente. Nos CS C, a avaliação não 
foi realizada nos últimos anos e no CS D, a etapa é realizada 

esporadicamente ao longo do ano, nas reuniões mensais e/ou semanais. 
Outros autores também encontraram resultados diferenciados. 

Uma pesquisa revelou que as equipes realizam a avaliação das ações 

com maior periodicidade, sempre mensal ou semestral. E dependendo da 
situação, planejavam a continuidade das suas ações por obter sucesso 
(SARTI et al., 2012). Uma pesquisa aponta que os profissionais 

registram as informações produzidas, mas estas não são submetidas à 
avaliação, o que inviabiliza a percepção do que precisa ser modificado 

para que se alcance os objetivos propostos anteriormente (SANTANA, 
2011). 

A avaliação destaca-se por ser uma etapa importante do 

planejamento ao induzir a reflexão e auxiliar a reorganização do 
processo de trabalho, norteado as equipes de saúde na busca por 
melhores resultados (MEDRADO; CASANOVA; OLIVEIRA, 2015). É 

uma atividade que leva tempo e requer o envolvimento de todos os 
indivíduos. Neste sentido, é preciso que a equipe priorize tempo para 

realizar esta etapa, para que se possa analisar as informações, elencar as 
ações indispensáveis e dar continuidade àquelas que ficaram inacabadas 
(HAYES; PARCHMAN; HOWARD, 2011). 

O feedback dos resultados alcançados foi uma etapa apontada no 
depoimento dos participantes do CS A e D.   

Para que os objetivos sejam alcançados, é preciso percorrer todas 

as etapas do processo de planejamento, inclusive a de retorno dos 
resultados alcançados à equipe. As informações devem ser repassadas 
integralmente, notificando os pontos positivos e negativos, de modo a 

fornecer clareza e transparência. É importante que os gestores busquem 
estratégias de feedback e cultivem a prática reflexiva nas instituições de 

saúde, facilitando o reconhecimento de lacunas no desempenho dos 
profissionais de saúde e necessidades de melhoria de serviços. Como 
também desenvolver a motivação de cada um, visando preservar a união 

do grande grupo (VACHON et al., 2015; ROCHA; MUNARI, 2013). 
Nos CSs, com resultados expressivos os depoimentos são 

homogêneos. A maioria dos participantes atribui os bons resultados à 

dedicação, comprometimento e ao trabalho em equipe. 
O trabalho em equipe consiste na interação e relação mútua dos 

diferentes conhecimentos e ações técnicas dos profissionais, sendo a 
comunicação a ferramenta que possibilita a conexão entre os diversos 
atores. A colaboração e a divisão de responsabilidades são 
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características importantes que determinam a união do grupo, assim 

como a elaboração conjunta de linguagens e objetivos comuns. Ao final, 
os resultados obtidos serão melhores se forem realizados no coletivo, ao 

invés da soma de esforços individuais (PEREIRA; RIVERA; 
ARTMANN, 2013). 

Uma pesquisa corrobora com nossos achados, ao ressaltar a 

integração e cooperação entre os membros da equipe, com maior 
socialização das informações, plano de trabalho comum, existência de 
reuniões para decisões coletivas e planejamento participativo, 

destacando-se, ainda, o respeito pelas diferenças. Segundo os autores, o 
trabalho em equipe estimula, fortemente, a respectivamente, a 

motivação no desenvolvimento das ações, a maior responsabilidade nos 
cuidados e a melhoria na satisfação da atenção recebida (SOUZA et al., 
2013). 

O bom relacionamento interpessoal e a capacidade de interação 
contribuem para a organização e execução do trabalho desenvolvido. 
Principalmente, se for concebido através da união e do diálogo dos 

profissionais da equipe multiprofissional. O resultado é a satisfação pela 
relação construída pela equipe ao longo do tempo (BARBOSA; 

ELIZEU; PENNA, 2013). 
Os depoimentos são distintos nos CSs com resultados 

inexpressivos. Para os profissionais do CS C, os problemas decorrentes 

da falta de recursos humanos e comprometimento da equipe afetam o 
trabalho ofertado à população e, consequentemente geram resultados 
inferiores. No CS D, os participantes relacionam os resultados inferiores 

ao perfil da população, problemas na alimentação do sistema de 
informação, áreas descobertas pela falta de ACS, dentre outros. 

A APS reúne em seus variados serviços, o trabalho integrado de 

diferentes profissionais que precisam assumir o compromisso de atuar 
em equipe, prestando uma assistência integral e de qualidade em meio a 

relações desiguais de poder. Autores revelam problemas encontrados 
por enfermeiros da APS e que afetam os processos de trabalho, gerando 
resultados negativos, entre eles: a grande demanda de atendimentos, o 

desrespeito entre os integrantes da equipe, o número reduzido e a 
rotatividade de funcionários e, o despreparo dos profissionais para atuar 
nesta área (NORA; ZOBOLI; VIEIRA, 2015). 

De forma semelhante, uma pesquisa aponta os entraves que 
prejudicam o planejamento na APS que são os recursos financeiros e os 

materiais insuficientes, a falta de profissionais qualificados, os 
problemas no relacionamento interpessoal da equipe, etc. Para os 
autores a satisfação decorrente do trabalho contribui para a redução das 
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cargas de trabalho, destacando a afinidade com o modelo assistencial e o 

trabalho em equipe (TRINDADE; PIRES, 2013). 
Na APS, os profissionais de saúde lidam diretamente com as 

demandas advindas da população, como também com estressores 
relacionados ao processo de trabalho, entre eles os ligados ao 
relacionamento interpessoal com a equipe. Estes estressores podem 

causar exaustão no profissional, como também grande insatisfação e 
dificuldade para lidar com os problemas cotidianos. Além de prejudicar 
a saúde do profissional, este esgotamento reflete diretamente no serviço 

prestado, diminuindo sua produtividade e afetando a qualidade do 
serviço prestado à população (MARTINS et al., 2014). 

Os participantes deste estudo apreciam o planejamento orientado 
pela SMS, entretanto gostariam que o instrumento fosse adaptado à 
realidade de cada população, pois citam particularidades inerentes aos 

diversos cenários da atenção primária do município.  
No mesmo sentido, um estudo aponta carência de flexibilidade 

ajuste das informações de um instrumento de coleta de dados conforme 

a realidade de cada região. Para os autores, é fundamental ampliar a 
riqueza na coleta de dados para ofertar com mais precisão o diagnóstico 

da situação de saúde local (SENNA; ANDRADE, 2015). 
Destaca-se a importância de obter formalidade nos procedimentos 

e instrumentos relacionados ao planejamento para facilitar e esclarecer 

os passos a serem seguidos pelos profissionais envolvidos no processo. 
Entretanto, a falta de flexibilidade dificulta na criatividade dos 
profissionais na elaboração das ações, pois o planejamento não admite 

metodologias fechadas. Cada população tem uma dinâmica própria e a 
experiência dos sujeitos envolvidos deve ser contemplada, permitindo 
adequações (DALCIN; GOULART; MAGAJEWSKI, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os centros de saúde que possuem resultados expressivos 

desenvolvem um planejamento bem- estruturado em suas diferentes 

etapas e enraizado no processo de trabalho dos profissionais da equipe. 
A maior parte das etapas é desenvolvida, fortalecida pela valorização e 
comprometimento das equipes. Já o planejamento dos centros de saúde 

com resultados inexpressivos é prejudicado por fatores que influenciam 
o processo de trabalho desenvolvido, como a deficiência de recursos 

humanos e os problemas decorrentes de relações interpessoais. 
Na maioria dos centros de saúde, as reuniões são realizadas para 

tratar de assuntos relativos à demanda espontânea e programática, 
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atendimento de grupos prioritários e assuntos organizacionais. Somente 

um não realiza a reunião semanal pela falta de profissionais atuantes na 
instituição. 

Todos os quatro casos seguem o planejamento orientado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e afirmam que utilizam o sistema PDCA 
Saúde para organizar as informações referentes ao planejamento. O 

PMAQ foi apontado com um programa que auxilia esse processo. 
Entretanto, os profissionais revelam que frequentemente ajustam a 
programação conforme as características da sua população. 

Na maioria dos casos, todos participam do planejamento e são 
inseridos em alguma ação, entre os profissionais do próprio centro de 

saúde, alunos de graduação e residência, e profissionais do NASF. Um 
caso com resultado inexpressivo apresentou as etapas do planejamento 
comprometidas pela falta de recursos humanos e problemas 

interpessoais da equipe. 
Os profissionais dos centros de saúde com resultados expressivos 

atribuíram os bons resultados ao trabalho em equipe, à organização , à 

dedicação, à união da equipe e ao modo de planejar. Um centro de saúde 
com resultados inexpressivos afirma que a falta de recursos humanos e 

os problemas interpessoais afetam negativamente seus indicadores. Um 
caso apresenta divergência de opiniões, alguns participantes apontam o 
perfil da população, problemas na alimentação do sistema de 

informação, áreas descobertas pela falta de ACS, inutilização do CS por 
uma parte da população devido à proximidade de um hospital 
universitário. 

De forma geral, os participantes aprovam o modelo de 
planejamento orientado pela Secretaria Municipal de Saúde, entretanto 
gostariam que o instrumento fosse adaptado à realidade de cada 

população. Para eles, o instrumento poderia oferecer maior liberdade 
para trabalhar diferentes temas e incorporar ações prioritárias conforme 

o perfil da população atendida.  
É possível observar a influência dos fatores positivos no processo 

de planejamento dos centros de saúde com resultados expressivos. O 

trabalho integrado dos profissionais no desenvolvimento de todas as 
etapas beneficia a conclusão do processo de planejamento e 
consequentemente o alcance de melhores indicadores. Os centros de 

saúde com resultados inexpressivos possuem características 
diferenciadas. Enquanto um é afetado pelo número de profissionais 

insuficiente e por problemas interpessoais, o outro apresenta processos 
de trabalho individualizados e falta de sincronia na equipe.  
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6.4 MANUSCRITO 3 – CULTURA ORGANIZACIONAL E 

CARACTERÍSTICAS DO PLANEJAMENTO EM CENTROS DE 
SAÚDE 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL E CARACTERÍSTICAS DO 

PLANEJAMENTO EM CENTROS DE SAÚDE 

 

RESUMO  
Trata-se de pesquisa com o objetivo de conhecer a cultura 

organizacional e as características relacionadas ao planejamento em 
centros de saúde com resultados contrastantes, segundo os indicadores 

de saúde. Estudo de casos múltiplos, com abordagem qualitativa dos 
dados, composto por quatro casos. A coleta de dados ocorreu entre 
março e maio de 2017, por meio de pesquisa documental e bibliográfica, 

entrevista semiestruturada e observação não participante. Participaram 
25 sujeitos, como os coordenadores dos centros de saúde selecionados, 
profissionais de nível superior das equipes, apoiadores do distrito 

sanitário e um profissional da Secretaria Municipal de Saúde. Como 
técnica analítica, foi utilizada a síntese cruzada de casos múltiplos, da 

qual emergiram as categorias: Cultura organizacional, Fragilidades, 
Perfil da coordenação, e Relacionamento entre setores. Conclui-se que a 
cultura de trabalho e o perfil do coordenador influenciam diretamente os 

resultados alcançados. A alta demanda de atendimentos e a deficiência 
de recursos humanos são problemas comuns às equipes. 
DESCRITORES: Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde; Atenção 

Primária à Saúde; Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 
O planejamento é uma ferramenta utilizada em muitas 

instituições públicas e privadas de saúde que busca modificar uma 
situação insatisfatória ou solucionar problemas de saúde. O 
desenvolvimento deste processo exige um conjunto de conhecimentos 

teóricos, práticos e organizacionais para programar ações e alcançar 
objetivos (BRASIL, 2010; FERREIRA et al., 2013; WOSNIAK; 
REZENDE, 2012).  

Deve ser um processo ascendente e desenvolvido de forma 
integrada e solidária entre municípios, estados, Distrito Federal e União, 

promovendo a participação social e a integração intra e intersetorial. 
Contemplando as principais necessidades de saúde da população e a 
disponibilidade de recursos humanos, físicos e materiais do nível local 
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até o federal e observando as peculiaridades regionais (BRASIL, 2009; 

JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 
Os profissionais envolvidos neste processo devem observar o 

contexto em que estão inseridos e programar ações que promovam o 
crescimento da instituição ao obter melhores resultados. O intuito é 
ofertar um cuidado à saúde da população com maior qualidade, visando 

ao bem-estar dos indivíduos e a integridade das ações de saúde 
(BRASIL, 2009; JUNGES; BARBIANI; ZOBOLI, 2015). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui diferentes níveis e 

setores de atenção à saúde, organizados de forma articulada entre as 
unidades, programas e serviços que visam garantir o cuidado à saúde da 

comunidade sob sua responsabilidade. A Atenção Primária à Saúde 
(APS) constitui o primeiro nível de atenção sendo ordenada como porta 
de entrada preferencial do sistema através da produção de ações e 

serviços que buscam a promoção, a prevenção e o tratamento de saúde 
(BARBIANI; NORA; SCHAEFER, 2016; LACERDA; BOTELHO; 
COLUSSI, 2012). 

Nos Centros de Saúde (CSs), o planejamento contribui com a 
racionalização das ações de proteção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde, orientado pelo propósito de melhorar a situação de 
saúde dos indivíduos. Envolve os diferentes profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), como o médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar 

de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS), atuando aqueles 
que possuem maior governabilidade e envolvimento com as ações 
programadas (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011; CRUZ et al., 2014). 

A atuação multiprofissional ofertada ESF favorece a troca de 
informações e a união de diferentes tipos de conhecimentos na 
identificação das necessidades de saúde da comunidade e promoção de 

estratégias de ação que visam desenvolver ações mais elaboradas e 
eficientes (BRASIL, 2011; CRUZ et al., 2014). 

De forma geral, as organizações de saúde são complexas por 
abrigar diversos serviços e profissionais com competências distintas e 
vários processos ocorrendo diariamente, necessitando de uma 

abordagem holística. O desempenho de qualquer organização depende 
muito da força de trabalho existente. Uma gestão adequada geralmente 
implica o alcance de melhores resultados, inclusive no setor da saúde, 

onde os resultados referem-se à qualidade dos cuidados prestados à 
população (LEONE; DUSSAULT; LAPÃO, 2014). 

Neste sentido, os CSs podem ser compreendidos como 
microssociedades compostos por uma estrutura de valores e normas que 
orientam a conduta e o comportamento dos indivíduos. São 
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caracterizadas por diversos problemas condicionados aos vínculos 

sociais que estabelecem ao longo do tempo (CARVALHO et al., 2013). 
A cultura representa mais do que hábitos e regras que regem o 

comportamento de um grupo, caracteriza-se também pelas experiências 
e crenças de cada indivíduo, que podem ser apreendidos e 
compartilhados ao longo do tempo. Funciona como padrão coletivo de 

identificação dos diferentes grupos, com suas maneiras específicas de 
pensar, sentir e agir (CARVALHO et al., 2013). A cultura 
organizacional traduz os pressupostos básicos compartilhados e 

comportamentos repetidos de um grupo, na qual os novos membros são 
socializados gradativamente e inseridos ao meio na medida em que as 

normas e valores coletivos tornem-se habituais (DIXON-WOODS et al., 
2013). 

Ainda que se utilize o mesmo modelo de planejamento em toda 

rede de atenção primária no município deste estudo, muitos centros de 
saúde possuem resultados discrepantes, apresentando indicadores muito 
acima ou abaixo das metas pactuadas.  

É significante considerar que o planejamento pode ser 
influenciado pelas normas e costumes da instituição, sendo a cultura 

organizacional um dos fatores que interferem no modo como as equipes 
de saúde realizam suas atividades, entre elas, o processo de 
planejamento das ações de saúde. Sendo assim, questiona-se: como se 

configura a cultura organizacional e as características relacionadas ao 
planejamento em centros de saúde com resultados contrastantes, 
segundo os indicadores de saúde? 

Considerando a importância do planejamento para programar 
estratégias que visam melhorar a atenção às necessidades de saúde da 
população, confirma-se a relevância de conhecer a cultura 

organizacional e as características do planejamento dos CSs, e a sua 
influência nos resultados obtidos.  

A partir disto, o estudo tem como objetivo conhecer a cultura 
organizacional e as características relacionadas ao planejamento em 
centros de saúde com resultados contrastantes, segundo os indicadores 

de saúde. 
 

MÉTODO 

 
Estudo qualitativo, com abordagem metodológica de casos 

múltiplos. O estudo de caso consiste num método que investiga 
fenômenos contemporâneos em profundidade, permitindo que o 
pesquisador obtenha as características de eventos da vida real, 
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especialmente, quando não há controle sobre as ações e o 

comportamento dos indivíduos (YIN, 2010). 
A pesquisa foi desenvolvida na capital do Estado de Santa 

Catarina. A seleção dos casos foi baseada na série histórica de 2012 a 
2016 dos seguintes indicadores: Cobertura da primeira consulta 
odontológica programada; Cobertura vacinal com a vacina Pentavalente 

em crianças menores de um ano de idade; Número de consultas médicas 
por habitante/ano; Percentual da população atendida em todos os 
serviços; Percentual da população da área (IBGE) que utilizou o Centro 

de Saúde no último ano; Percentual de consultas de enfermagem; 
Percentual de consultas médicas; Percentual de consultas odontológicas; 

Percentual de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; 
Percentual de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de 
pré-natal; População (projeção IBGE); Razão de exames de mamografia 

de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da 
mesma faixa etária; Razão entre exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. 

São indicadores acompanhados pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), referentes à autoavaliação anual dos CSs com o intuito de 

analisar a situação de saúde, determinar metas e obter resultados. Eles 
são derivados do Plano Municipal de Saúde de Florianópolis, do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), do Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP), do IDSUS e, também, indicados pelo Ministério da 
Saúde (MS). Estas informações encontram-se disponíveis no site da 

SMS (FLORIANÓPOLIS, 2018). 
Após a análise dos indicadores referentes aos 49 CS, foram 

eleitos os dois CSs que obtiverem os resultados mais expressivos e 

outros dois CSs com resultados inexpressivos, para que se pudesse 
estudar o processo de planejamento de cada CS como um caso isolado e 

realizar uma síntese cruzada, buscando similaridades e contrastes. 
Participaram desta pesquisa os coordenadores dos CSs 

selecionados, os profissionais de nível superior das equipes da ESF 

destes CSs indicados pelo coordenador, tomando como referência o 
tempo de atuação no CS e a experiência com o planejamento e a gestão 
das ações de saúde. Também participaram os apoiadores do DS dos CSs 

correspondentes e um profissional da SMS que atua na Diretoria de 
Planejamento em Saúde, totalizando 25 sujeitos.  

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e maio de 
2017. Para coleta de dados optou-se utilizar a pesquisa documental e 
bibliográfica, entrevista semiestruturada e observação não participante.  
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As observações tiveram durações variáveis, geralmente, de 3 a 4 

horas diárias, totalizando 22 horas de observação das reuniões mensais e 
das atividades cotidianas dos profissionais. As informações foram 

registradas em um diário de campo (D. C.) e analisadas juntamente com 
a transcrição das entrevistas de cada caso estudado.  

Após a realização e transcrição das entrevistas, o conteúdo foi 

analisado e organizado progressivamente em categorias referentes aos 
temas que emergiram, buscando semelhanças e discrepâncias entre os 
dados coletados. 

Utilizou-se a síntese cruzada dos múltiplos casos como técnica 
analítica, em que os casos individuais são conduzidos como parte pré-

projetada do mesmo estudo de caso. A análise iniciou com a 
estruturação dos dados em tabelas para organização das informações. 
Cada caso (CS) foi analisado individualmente, considerando suas 

características e particularidades. O passo seguinte foi identificar 
similaridades e contrates nos quatro casos estudados, considerando os 
temas que emergiram na coleta de dados. As descobertas de todos os 

casos individuais foram totalizadas e analisadas através da síntese 
cruzada dos casos (YIN, 2010). 

Os sujeitos envolvidos nessa pesquisa foram identificados 
conforme o CS estudado, sendo a letra “A” para o primeiro caso, “B” 
para o segundo, “C” para o terceiro e “D” para o quarto, seguido por 

uma numeração ascendente relacionada (A1, A2, A3, ...), de modo a 
garantir o sigilo das informações e o anonimato dos participantes. 

A pesquisa foi realizada respeitando os preceitos éticos 

envolvidos nas pesquisas com seres humanos, sendo aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) sob o nº 1.721.219 (BRASIL, 2012). 

Na etapa final, concluíram-se as seguintes categorias: Cultura 
organizacional, Fragilidades, Perfil da coordenação, e Relacionamento 

entre setores. 

 

RESULTADOS  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Segundo os participantes do CS A, a cultura de trabalho deste CS 
é baseada no coletivo, onde eles ressaltam que não fazem nada sozinhos, 

tudo é decidido de forma colegiada, mesmo sem possuir um colegiado 
formalizado. O coordenador procura tomar todas as decisões em 
conjunto ou individualmente com cada membro das equipes, caso seja 
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necessário. A maioria das pessoas gosta de trabalhar em equipe e se 

ajudam muito, compartilhando atendimentos de sucesso ou dificuldades 
encontradas. Eles procuram preservar este modo de trabalhar porque 

veem que dá certo.  
 

A gente não trabalha isolado, eu não decido 

nada sozinho. Na verdade, nós trabalhamos 
de uma forma colegiada, não tendo 
colegiado. Não conseguimos fazer ainda com 

que seja oficializado o colegiado, mas a 
habilidade de comunicação da equipe é muito 

grande. Então, eu não tomo decisão nenhuma 
sem contextualizar com eles tudo. Nem que 
eu tenha que sair com eles, um por um. Se é 

uma coisa muito urgente, eu converso 
individualmente com cada um para ver qual é 
o posicionamento. Se é algo mais sério que 

tenha mais espaço de tempo para tomar uma 
decisão a gente espera a reunião. (A1) 

 
Trabalhamos em equipe. A maioria gosta de 
estar compartilhando um atendimento, ou 

uma dificuldade, um caso. É tudo 
compartilhado mesmo, é um trabalho em 
equipe. Nós sempre tentamos preservar essa 

forma de trabalho, pois esta dando muito 
certo. As equipes se ajudam bastante no 
geral. (A2) 

 
Além de o relacionamento profissional ser bom, eles possuem um 

relacionamento pessoal agradável, pois compartilham diversas 
atividades de lazer. Os profissionais, também, procuram ter momentos 
de diversão juntos, como a realização de um horto de plantas 

medicinais, um projeto fotográfico para gestantes, espaço para 
auriculoterapia e acunpuntura etc.  
 

A gente se entende bem, nós almoçamos 
juntos, contamos piadas juntos, choramos 

juntos. Nos ajudamos nas atividades diárias. 
Acho que é um CS bastante unido. Claro que 
tem desavença, claro que tem intrigas, como 
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qualquer relação, vai ter atritos. Mas o 

importante é reconhecer e saber resolver. 
(A3) 

Eu acho que hoje temos um processo de 
trabalho bem articulado, com papéis bem 
definidos. Trabalho em equipe. Claro que 

sempre terão problemas pontuais, mas de 
uma maneira geral, dos anos que eu trabalho 
na atenção primária, eu diria que hoje 

estamos no melhor momento. Conseguimos 
planejar as ações, pensando em organizar 

marcadores, acho que está muito bom. (A4) 
 

Segundo os depoimentos, o ponto forte deste CS é a interação e a 

comunicação. São profissionais na sua grande maioria interessados em 
atender bem a população e ofertar um acesso qualificado. Embora eles 
também tenham dificuldades pontuais, são profissionais solidários, e 

conseguem estabelecer forte comunicação para resolver possíveis 
problemas. Quando ocorre algum atrito, procuram resolver rapidamente 

para que o ambiente de união e amizade prevaleça. Alguns comentam 
que parece não haver divisão de equipes. Eles se consideram uma única 
grande equipe. 

 
Na equipe a interação é muito boa! A gente 
até brinca, que não são duas equipes, na 

realidade é uma grande equipe. Todo mundo 
tem uma relação maravilhosa, são poucos 
ruídos, pois é uma equipe de muita gente. 

Mas não temos problema de trabalhar juntos, 
de receber crítica, a comunicação é muito 

clara. (A5) 
 

Para um participante, um dos pontos positivos é ter uma equipe 

com o número de profissionais adequado à população como também 
possuir profissionais com formação específica para atuar na atenção 
primária. Sendo assim, fica mais fácil trabalhar em grupo e atender 

melhor a população. Eles também citam que é comum realizar muitas 
interconsultas para agilizar o serviço e atender a demanda programática 

e espontânea, de modo a ofertar mais acesso à população. 
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Ter a equipe completa, com dois médicos da 

família, todo mundo pensando junto, todo 
mundo com formação na área, residente em 

enfermagem, residentes em medicina, alunos 
de graduação, acho que tudo isso soma para 
justificar os bons resultados [...] Acho que 

isso a gente tem um diferencial maior talvez, 
na proporção população que a gente atende 
com as equipes [...] acho que isso tem que ser 

priorizado no planejamento, tentar adequar as 
populações com as equipes, dentro do que for 

recomendado para fazer um bom trabalho. 
(A4) 

 

Outro ponto ressaltado é a qualidade dos profissionais, inclusive 
dos ACS e dos médicos, eles foram muito elogiados quanto à adesão ao 
planejamento e ao trabalho desenvolvido junto à comunidade. Todos os 

profissionais expressaram a satisfação de pertencer a este CS e a grande 
motivação de trabalhar na coletividade.  

 
Uma coisa que neste centro de saúde que é 
excepcional, é a qualidade das agentes de 

saúde. Já trabalhei em vários lugares, 
ninguém nega trabalho e todo mundo sua a 
camiseta, as agentes aqui são nota dez. Isto 

faz a diferença [...] As agentes de saúde têm 
uma “capilaridade” com a área de 
abrangência muito grande. Elas conhecem 

todo mundo [...] O fator preponderante é a 
qualidade das pessoas que estão aqui, todo 

mundo quer trabalhar. Eu não posso falar por 
mim, mas posso falar pelos outros. Ninguém 
se nega ao trabalho. (A2) 

 
Esta equipe aqui é, sem duvida, a melhor 
equipe que eu já trabalhei. É uma equipe 

muito boa, de perfis bem estabelecidos e de 
gente com uma boa maturidade. É muito fácil 

trabalhar assim. É um processo que começou 
há bastante tempo, a gente tem sorte de 
sermos a mesma equipe há bastante tempo. O 
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perfil dos médicos é muito legal, porque os 

médicos que trabalham aqui entendem o 
restante da equipe. (A1) 

 
Um participante destaca que os profissionais deste CS possuem a 

cultura de planejamento enraizada no seu processo de trabalho, gostam 

de trabalhar em grupo e acreditam que só assim poderão alcançar 
melhores resultados. Para ele, os alunos de graduação e de residência 
são importantes por auxiliarem as equipes de saúde neste processo, 

trazendo novas ideias e conhecimentos.  
 

Este CS Sempre teve uma cultura de 
planejamento desde que eu acompanho, eles 
gostam de se envolver com o planejamento. 

Eles recebem muitos alunos da graduação, 
estudantes, residentes. Acho que isto dá uma 
movimentada bem grande na equipe, então a 

gente vê como ponto positivo. A gente pode 
observar que eles sempre tiveram essa cultura 

de planejar, a gente percebe que isso faz parte 
da rotina da equipe [...] A participação dos 
alunos contribui com o desenvolvimento do 

planejamento. Eu acho que a residência acaba 
oxigenando as equipes, traz ideias novas que 
às vezes a equipe está, ali mergulhada no dia 

a dia, não para muito para refletir 
infelizmente e quando vem alguém de fora, 
com ideias novas às vezes acaba dando uma 

movimentada na equipe. Acho que isso é 
importante. (A7) 

 
Outro ponto positivo é a participação da população nas ações 

desenvolvidas pelo CS, como a oferta de aulas de Yoga por membros da 

comunidade. Outra potencialidade relata o alinhamento das condutas de 
atendimento com os profissionais de todas as equipes para que não haja 
conflitos nem falhas de atendimento. É comum que o coordenador 

reúna-se com os profissionais da recepção e com os ACS para esclarecer 
dúvidas e orientar possíveis orientações e condutas. O objetivo é que 

todos falem a mesma “língua”, fato este que fortalece o trabalho em 
equipe.  



144 
 

Uma coisa legal que tem aqui acho que a 

comunidade participa com o que ela tem, por 
exemplo, muitos moradores dando aula de 

Yoga, contribuindo com a comunidade no 
que tem. (A6) 

 

Para um entrevistado do CS B, é muito gratificante trabalhar 
neste local, pois o trabalho é desenvolvido em equipe e todos os colegas 
ajudam-se. Para ele, a enfermagem é muito receptiva, proporcionando 

união e estimulando o trabalho coletivo.  
 

Aqui todo mundo se ajuda, aqui temos um 
verdadeiro trabalho em equipe, é muito 
gratificante [...]. Eu acho que as enfermeiras 

puxam muito isso, na minha opinião. Elas 
sempre foram muito receptivas, sempre 
muito unidas no trabalho e entre elas. (B1) 

 
Segundo depoimentos, eles se sentem à vontade para expor uma 

dúvida ou fragilidade e solicitar ajuda ao colega. Para um entrevistado, 
geralmente, as pessoas que chegam para trabalhar no CS sentem-se 
acolhidas, gostam do clima de amizade e procuram entrosar-se com a 

equipe, apesar de possuírem pequenos problemas interpessoais, que para 
eles é algo natural e inevitável. Os demais participantes apontam que 
possuem boa relação e interação da equipe. Quando estes ruídos 

ocorrem, eles procuram resolver prontamente para que não fiquem mal- 
entendidos e não atrapalhe a harmonia do ambiente de trabalho.  
 

Claro que como qualquer unidade, podemos 
ter divergências de opiniões. Há situações de 

problemas interpessoais, mas a gente tem 
uma boa ligação, uma boa interação [...] 
Dividimos muitas coisas, não é nada distante. 

Sabemos que há unidades que não se 
conversam entre as equipes. Procuramos 
sempre ter uma boa relação, mas problemas 

interpessoais volta e meia acontecem, mas 
sempre tentamos resolver e ir melhorando. 

(B2) 
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Na opinião de um profissional, o número reduzido de 

profissionais deixa o contato mais próximo, sendo um fator positivo que 
favorece a equipe. Na visão de um colega, os profissionais deste CS são 

humildes e valorizam os olhares de profissionais de outros CS. Eles 
gostam de conhecer ações de sucesso em outras unidades para 
reproduzir neste CS também. Para outro entrevistado, os profissionais 

deste CS possuem uma característica fundamental: o diálogo. Para ele, 
todos se respeitam, estando sempre abertos ao diálogo. Ponto este que 
facilita o desenvolvimento do planejamento.  

 
Às vezes, com uma equipe maior, o contato 

fica um pouco mais distante [...] Aqui como é 
uma unidade menor, todo mundo está sempre 
em contato. (B1) 

 
Uma coisa boa é que eles valorizam esses 
olhares, eles são bastante humildes para ver o 

que acontece nos outros CS para tentar 
melhorar e fazer aqui, por isso que eles 

gostam que eu esteja na reunião, porque eu 
vejo as outras coisas acontecendo e eles dão 
valor a isso. Eu acho isto legal. (B4) 

 
Por ser uma equipe um pouco menor e 
conversar bastante, é uma equipe que tem 

uma tendência do planejamento funcionar. E 
eles super respeitam, são abertos para isto 
realmente é uma equipe pequena, que se 

integra bastante, que tem suas dificuldades 
mas acabam decidindo ali em conjunto. (B5) 

 
O CS C possuía dois profissionais com bom entrosamento e forte 

vínculo com a comunidade, fazendo com que a população adquirisse 

confiança no atendimento oferecido. Eles preconizavam o trabalho em 
equipe e possuíam a sensibilidade de procurar manter um ambiente 
agradável. Para um entrevistado, inicialmente, as pessoas trabalhavam 

em conjunto, mas com o aparecimento das dificuldades como o número 
insuficiente de recursos humanos, gerou sobrecarga de trabalho na 

equipe e distanciou os profissionais. A equipe era mais unida, entretanto 
não apresentava bons resultados. 
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Eles estavam muito tempo lá, conheciam a 

comunidade. Tem algumas coisas que eu vejo 
eles trabalharem porque sabem que é um 

problema importante. [...] Eles tinham muito 
esse vínculo com a comunidade, que era 
bonito de se ver. Mas chegou num ponto que 

tava demais. (C6) 
 
As pessoas trabalhavam em conjunto no 

início, depois eles foram se distanciando. 
(C1) 

 
Para outro entrevistado, os profissionais trabalham de forma mais 

individualizada, tanto que procurava não chamá-los de equipe, e sim de 

funcionários. A falta de comprometimento em assumir 
responsabilidades e desenvolver atividades foi um grande problema 
neste CS. Ele reclamou da falta de respeito profissional e sensibilidade 

de colegas que já estiveram em cargos de chefia anteriormente por não 
entenderem as dificuldades da coordenação.  Relacionou a sua saída do 

CS também pela sobrecarga gerada pela falta de recursos humanos e 
problemas interpessoais com os demais colegas.  
 

É porque não tem comprometimento na 
verdade [...] Ninguém mais quer assumir 
responsabilidades, e aí fica difícil de traçar 

um planejamento assim [...]. Eu sempre falo 
que eu nunca os chamei  de equipe, eu falo 
que são funcionários, porque para mim eles 

não são uma equipe. (C2) 
 

Um participante acredita que eles não são uma equipe coesa. Para 
outros entrevistados, a troca de coordenação desestruturou a equipe. 
Outro profissional relatou que os colegas trabalhavam de forma 

individualizada.  
 

Hoje nós não somos uma equipe coesa [...] 

está bem difícil trabalhar em equipe. (C3) 
 

Eu acho que isso levou também pela 
mudança de coordenação [...]. A equipe se 
conversava e parecia ser unida no primeiro 
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momento, depois esse coordenador saiu e 

entrou o novo coordenador, meio que 
desestruturou. Aí, ficou uma equipe 

sobrecarregada para alguns e, aí, começou a 
dar divergências, muitos têm medo de bater 
na sala de um e atrapalhar, meio que tem essa 

relação de atrito. (C4) 
 
A gente pegou várias etapas de transição, de 

mudança de coordenação. Quando a gente 
entrou a equipe era mais unida, então 

trabalhávamos de forma mais conjunta. (C5) 
 

No CS D, um entrevistado acredita que as pessoas possuem 

processos de trabalho diferenciados e que o perfil do profissional 
interfere na cultura organizacional. Uma questão apontada que prejudica 
esta situação é o tipo de vínculo que o servidor possui, sendo os 

contratados os que menos estabelecem conexão com a equipe ou a 
população. Outro colega revela que gosta de trabalhar neste CS e 

acredita que as equipes trabalham unidas.  
 

Eu acho que é difícil a gente falar no 

conjunto. Às vezes, você tem conjuntos mais 
homogêneos para melhor, ou, às vezes, para 
pior. Eu acho que a gente tem, na minha 

avaliação, pessoas que são mais 
comprometidas e outras nem tanto, tem 
pessoas que têm mais perfil que são pessoas 

mais teóricas, mais responsabilizáveis, que 
veem de uma maneira mais sistematizada, 

preocupa-se mais com o planejamento e com 
a avaliação e outras que nem tanto. (D2) 
 

Acho que trabalham bem juntos. Eu já 
trabalhei em outras cidades, mas eu gosto de 
trabalhar aqui. As equipes, geralmente, 

dividem as ações. (D3) 
 

Um participante afirma que as equipes de saúde possuem 
processos de trabalho bem diferentes, sendo a sua equipe integrada e a 
outra mais dissociada. Outro entrevistado revela que as equipes são bem 
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distintas, não se articulando entre si. Para ele, cada equipe tem sua 

forma de trabalhar, sendo bem individuais. Fato este que interfere na 
implementação das ações de planejamento, ou qualquer outra coisa que 

aconteça.  
 

Na outra equipe, eu acho que eles trabalham 

mais separados, não são tão integrados. São 
processos de trabalho bem diferentes. Não sei 
se é um pouco de cada, ou se dá para colocar 

na conta de um só. Acredito que seja um 
pouco de cada, um pouco da equipe, 

depende. (D5) 
 
São duas equipes bem distintas, elas não se 

articulam entre sim, cada equipe tem sua 
forma de trabalhar, uma não interfere na 
outra, são bem individuais, acho que isso 

acaba complicando. Acaba interferindo para 
a implementação das ações do planejamento, 

ou qualquer outra coisa que aconteça. Mas 
são duas equipes bem distintas e elas não 
colaboram entre si. Cada um acaba vendo o 

seu. (D6) 
 

Para um entrevistado, os profissionais deste CS não conseguem 

perceber as suas potencialidades, como os recursos humanos adequados 
à realidade e a boa estrutura física para abrigar estes profissionais. Para 
ele, estes dois pontos são afetados pela individualidade dos 

profissionais.  
 

Os resultados dos indicares deste CS é bem 
abaixo, comparando que é uma unidade de 
saúde que é completo de RH, alem disso, eles 

recebem residentes de medicina, de 
enfermagem, a equipe de odontologia é 
completa, apesar de ser uma equipe para 

atender toda a população, mas este é o CS de 
saúde mais completo em questão de RH. E 

estrutura física ele não fica muito atrás. É 
uma pena que eles não consigam perceber 
isso e, também, talvez por falha nossa em não 
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conseguir tocá-los nessa questão de despertá-

los para ver em quão completos eles são e 
qual trabalho eles poderiam estar 

melhorando. Se eles trabalhassem mais em 
equipe, não vivessem uma individualidade de 
perfil, de área e do próprio profissional, mas 

eles acabam perdendo um pouco da fortaleza 
que eles têm. (D6) 

 

FRAGILIDADES 

 

Os participantes do CS A sentem a necessidade de ter mais tempo 
para parar e pensar na realização do planejamento e no desenvolvimento 
das atividades, pois referem que a demanda elevada de atendimentos 

prejudica este processo. Muitas atividades ainda são realizadas sem 
planejamento, elas ocorrem no cotidiano de “apagar o fogo”. São ações 
imediatas, mas que ocorrem sem planejamento prévio, que seriam 

valorizadas caso a equipe conseguisse separar um tempo maior para o 
seu planejamento.  

 
Nós precisamos ter mais tempo para parar e 
pensar. Nós estamos sempre atrás da máquina 

(computador) sendo engolidos pela demanda, 
sem conseguir parar e pensar direito. (A3) 
 

Eu acredito ainda que ainda falta avançar 
muito nessas questões de planejamento, 
porque eu vejo que várias coisas, ainda, 

ocorrem muito no “apagar do fogo”, nas 
coisas mais imediatas, sem o planejamento 

prévio, então eu acho que talvez devemos 
avançar muito para planejar melhor as 
atividades. (A6) 

 
Segundo os depoimentos do CS B, uma das maiores dificuldades 

encontradas é a deficiência de recursos humanos, pois ao estipular metas 

e traçar objetivos que possam trazer benefícios ao CS, eles não 
conseguem executar seu plano de ações por não possuírem um número 

adequado de profissionais para dividir as tarefas. Para não piorar a 
situação, eles procuram adaptar a sua realidade e não deixar que o 
atendimento fique ainda mais prejudicado.  
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Fica muita difícil, às vezes não conseguirmos 

atingir as metas que a gente estipula, 
principalmente por deficiência de recursos 

humanos. Às vezes, planejamos ter uma 
coisa, mas ao invés de a gente ser suprido na 
falta de RH (Recursos Humanos), a gente 

fica mais capenga ainda, aí, nós temos que 
readaptar nosso processo de trabalho com a 
nossa realidade e tentar dar conta do que a 

gente estava tentando fazer antes. Já é meio 
que automático, às vezes, a gente não 

consegue dar um passo à frente e fazer aquilo 
que a gente queria melhorar, a gente procura 
pelo menos não piorar, ou seja, manter o 

nível do que a gente estava oferecendo com 
menos recursos. (B1) 

 

Além da sobrecarga gerada nos processos de trabalho, a falta de 
recursos humanos resulta nos desvios de função. Muitas vezes, não há 

profissional para executar tarefas simples, necessitando que um 
trabalhador de nível superior interrompa um procedimento para atender 
ao telefone ou entregar um remédio, por exemplo. O número reduzido 

de profissionais gera sobrecarga e stress a estes trabalhadores, 
interferindo, muitas vezes, nas suas relações. Apesar disso, eles 
procuram manter a calma, contornar a situação e buscar esperanças de 

mudança. Pela falta de profissional, eles se sentem desmotivados para a 
realização das ações em alguns momentos, principalmente, nos casos 
dos líderes e incentivadores da equipe.  

 
Tem a questão do pessoal, falta de RH. De 

repente, a enfermeira que deveria estar 
atendendo, ela está cobrindo o técnico de 
enfermagem, que está cobrindo farmácia, que 

é uma coisa ridícula! Como é que você gasta 
um profissional de nível superior para fazer 
uma atividade que não precisa ser ela, mas o 

problema é que não tem ninguém para fazer 
isso. E na medida em que eles começam a 

precarizar nessa questão do RH, vai virar 
pronto-atendimento! Vou ficar aqui 
atendendo demanda e só. Aí, adeus 
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planejamento, adeus grupo, adeus ESF. 

Planejamento é uma coisa super importante, 
muitas coisas ficamos angustiados aqui, 

porque queremos fazer, mas não damos 
conta. (B3) 

 

Um profissional do CS C alega que a sua saída da instituição está 
relacionada ao desgaste que sofreu pela falta de recursos humanos. Ele 
diz que o CS possui boa estrutura física para receber mais uma equipe 

de saúde, mas não possui profissionais suficientes para realizar 
adequado atendimento à comunidade, como também um bom 

planejamento.  
 

Eu acho que no final do meu trabalho foi 

mais desgastante, justamente pela falta de 
profissional. Nós tínhamos até o espaço 
físico, mas não tínhamos profissionais 

suficientes para fazer o planejamento. Nós 
tínhamos seis agentes comunitários e hoje 

nós temos uma. E esta agente comunitária 
ainda está dividida, pela manhã ela fica na 
administração e à tarde ela vai atender a 

comunidade. O planejamento acabava 
ficando “capenga”, justamente por falta de 
profissional. (C1) 

 
Outro entrevistado compartilha da mesma opinião, para ele, um 

dos pontos que mais afetam este CS é a deficiência de recursos 

humanos. Muitas atividades e setores dentro do CS, como a farmácia, 
sala de vacina e recepção, ficam comprometidos pelo desvio de função 

dos profissionais, ou mesmo pela falta de uma pessoa para atuar neste 
setor. Um profissional relata que eles programam as ações, mas não 
conseguem executá-las por não terem um número adequado de 

profissionais, e consequentemente uma grande demanda de 
atendimentos. Com tantas mudanças de profissionais, um entrevistado 
acredita que, atualmente, não há mais trabalho em equipe neste CS. Para 

outro participante, a rotatividade de profissionais e o aumento da 
demanda prejudicaram o trabalho em equipe, ficando o planejamento em 

segundo plano.  
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A equipe não consegue trabalhar só com um 

enfermeiro ou só com um médico. Ela 
precisa de todos os profissionais juntos [...] 

temos as reuniões, fazemos o planejamento, 
mas nem sempre conseguimos seguir em 
frente. É bem difícil seguir o planejamento 

[...]. A gente faz o planejamento, mas não 
consegue desenvolver as ações para alcançar 
os objetivos. Ano passado, fizemos e 

acabamos ficando sem médico, bastante 
tempo eu sozinho! (C3) 

 
Para um participante do CS D, a crise econômica e institucional, 

associada à contenção de gastos, desmotivou os profissionais. O 

planejamento também fica prejudicado pela alta demanda e falta de 
tempo dos profissionais. Para outro participante, o planejamento é 
consumido pela demanda. Ele acredita que as reuniões de planejamento 

deveriam ser direcionas às ações de saúde, mas falta alguém para 
abordar este assunto e motivar os demais profissionais.  

 
O que ocorre, especialmente no último ano, é 
que foi mais dificultoso pela questão de 

contenção de gastos. A gente vem 
enfrentando, desde o ano passado, um certo 
esvaziamento. Começou a haver certa 

desmobilização do sistema todo. Isso acaba 
chegando na ponta [...]. Muitas vezes, nas 
reuniões, estamos mais preocupados em 

discutir problemas do dia a dia, de curto 
prazo. Ainda mais, em períodos de crise. E 

não é só a questão de crise econômica, mas 
institucional. (D2) 

 

Segundo o depoimento de um participante, outro ponto negativo 
seria a ausência dos profissionais durante as reuniões semanais, nem 
todos conseguem estar presentes devido à grande demanda de 

atendimentos. Em outra entrevista, um profissional relata que o 
planejamento fica esquecido, pois falta alguém que tenha perfil e 

incentive a equipe a desenvolver as ações. Para outro entrevistado, os 
profissionais do CS apresentam dificuldade de avaliar seu processo de 
trabalho, e, principalmente, de observar as suas fragilidades.  
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Percebo também que somos engolidos pela 

demanda [...]. Nas reuniões de equipe que 
seriam o momento adequado para estar vendo 

o planejamento, mas nem todos estão 
presentes [...]. Se não tem uma pessoa que 
goste disso, para estar tocando no assunto e 

trazendo isso de volta, não funciona. O 
problema é que nunca mais isso 
(planejamento) é visto. Então, cada reunião 

tem um estressor maior que foi naquele mês, 
que foi de algum pepino, algum funcionário, 

alguma questão nova que tem ser visto de 
gestão e que vai mudar nossa realidade, é 
visto aquilo e não se volta para o 

planejamento [...] Para mim tem que ser 
assim, cada um tem que ter sua tarefa, ter 
prazo para isso. (D3) 

 
Eles têm uma dificuldade de observar as 

fragilidades. Até mesmo com o processo de 
planejamento, na primeira parte a gente faz 
uma autoavaliação, ela é sempre é bem 

custosa, porque eles têm uma dificuldade de 
perceber a fragilidade. Eles veem a avaliação 
como se fosse uma avaliação do gestor, de 

saber se eles estão fazendo ou não. Quando, 
na verdade, o propósito é outro, é para eles se 
avaliarem, ver onde que eles estão errando, e 

o que precisa ser melhorado. E ao mesmo 
tempo ver aquilo que eles têm de fortaleza e, 

também, para eles não perderem a mão do 
negócio, mas eles têm bastante dificuldade. E 
isso acaba atrapalhando a gente para poder 

melhorar o processo de trabalho, a própria 
proposta que tem a atenção primaria. (D5) 

 

PERFIL DA COORDENAÇÃO 

 

Segundo os depoimentos dos profissionais do CS A, as 
características do coordenador auxiliam o trabalho em equipe e o 
desenvolvido de um atendimento diferenciado da população. Uma 
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vantagem apontada pelos entrevistados é a vontade do coordenador de 

desenvolver um bom trabalho enquanto gestor do CS e membro da 
equipe de saúde. 

 
O que mudou mesmo, depois que esse 
coordenador mudou pra cá com a 

coordenação, deu uma melhorada pelo tempo 
que está, a continuidade. (A1) 
 

Os profissionais, aqui, falam de como era 
antes desse coordenador, tinha muitos 

conflitos, os indicadores não eram tão bons. 
Nosso coordenador tem esse perfil de 
cobrança e é um paizão de todo mundo. (A5) 

  
Um profissional enfatiza que gosta de realizar um trabalho de 

qualidade porque sente-se comprometido com a equipe e os princípios 

do SUS. Ele destaca que o seu maior desafio é fazer com que as duas 
equipes trabalhem como uma só, pois acredita que o trabalho coletivo 

beneficia tanto a equipe quanto à população por possuir maior 
qualidade. 
 

A gente só se compromete com aquilo que a 
gente faz parte e acredita. Eu pelo menos sou 
assim, eu trabalho com saúde pública porque 

eu acredito nela, então é assim, eu acho que é 
isso que faz com que o trabalho ande. (A1) 

  

Na visão dos profissionais do CS B, o coordenador tem perfil de 
liderança e sensibilidade para trabalhar em equipe. É sensato nas suas 

decisões, aberto ao diálogo e incentivador da equipe.  
 

Ele (coordenador) tem esse tato, esse 

‘feeling’ para lidar com as pessoas, então é 
uma pessoa bem sensata, isso é importante. 
Ele não tem nada de autoritário, ele sempre 

se coloca para conversar, é uma pessoa 
bastante aberta, acho que isso, também, 

auxilia nesse ambiente. Tem momentos ruins, 
mas ele é um ponto meio que unânime aqui 



155 
 

porque ele consegue ser afetuoso e fazer da 

forma que deveria as discussões. (B4) 
 

O coordenador é um profissional que difunde 
as decisões, então isso ajuda bastante. Apesar 
de ter o respeito da coordenação e de ter 

decisões que são dele por ser o coordenador, 
é sempre discutido ali com todo mundo, 
então por isso que eu acho que funciona bem. 

(B5) 
 

Segundo os relatos dos entrevistados no CS C, o perfil dos dois 
coordenadores eram opostos, o que provocou desunião da equipe e uma 
série de problemas interpessoais. Eles acreditam na influência do 

processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais que ocupam esta 
função. Um entrevistado acredita que a liderança é uma característica 
importante do coordenador para buscar as potencialidades de cada 

integrante da equipe e fazer com que o CS obtenha bons resultados. 
 

Na verdade o coordenador é muito 
importante para uma equipe, porque quando 
uma equipe se desestrutura, é ele quem 

segura as pontas, eu acho que ele é o leme do 
barco. Não existia um coordenador, existia 
uma pessoa que delegava funções e isso 

ninguém queria e não é esse o papel do 
coordenador, ele era individual. Você pensa a 
unidade básica com uma equipe, mas a 

coordenação era individual, então como é que 
você vai gerir isso, não tem como gerir [...]. 

A postura dele como pessoa influencia muito. 
Você tem que ser ao mesmo tempo pulso 
firme e saber dizer sim ou não e, ao mesmo, 

tempo ser flexível de escutar a pessoa e não 
só dizer não.  (C4) 
 

Eu acho que eles se dividiram muito, ficaram 
muito em “quadradinhos” e agora que estão 

começando a tentar. Eu acho que a mudança 
de novo da coordenação é nessa tentativa de 
aproximar um pouco, porque todos têm 
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potenciais, mas que estão perdidos. Na 

verdade, está faltando um líder que consiga 
pegar as potencialidades de todo mundo e 

fazer a equipe andar para frente. (C6) 
 

Para um entrevistado do CS D, o perfil do coordenador e os 

conhecimentos que possui interferem no planejamento desenvolvido. 
Para outros participantes deste CS, a dupla função de conciliar a 
assistência ao trabalho gerencial interfere no trabalho desenvolvido e 

principalmente nos resultados alcançados.  
 

Eu acho que é uma questão da pessoa ter 
perfil para isso, das pessoas que coordenam a 
unidade quanto também de conhecimento 

mesmo de planejamento [...]. Então, se o 
coordenador não tem perfil de planejamento, 
prejudica o CS. Às vezes, não é tua formação 

nisso, não tem perfil mesmo, ou uma 
característica da pessoa, daí não vai adiante. 

E aí se esquece. (D3) 
 
Até mesmo porque este profissional 

(coordenador) divide a função, ela está na 
equipe e na coordenação. Então, eu acredito 
que, muitas vezes, o papel de coordenador, 

de liderança, ele acaba ficando prejudicado 
pela demanda assistencial mesmo [...]. Mas 
de uma forma geral, ele (coordenador) quase 

não tem o papel de líder mesmo, de dar um 
norte, de puxar junto. Ele é mais 

individualista mesmo. (D6) 
 

RELACIONAMENTO ENTRE SETORES 

 
Para um profissional do CS A, o DS e a SMS proporcionam 

apoio e auxílio para o desenvolvimento do planejamento. Ele ressalta a 

admiração que sente pelos colegas da Diretoria de Planejamento pela 
competência e inteligência que possuem. Para ele, o apoiador do DS é 

um elo importante que facilita a ligação entre os setores. Na opinião de 
outros entrevistados, o DS e a SMS são acessíveis e abertos ao diálogo.  
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 Sinto-me amparado pelo DS e pela SMS. 

Admiro meus colegas, acho eles um máximo. 
São super competentes, alto astral, ensinam 

muito a gente. Facilitam a vida dos outros, 
facilitam a fazerem as coisas sem ter tanto 
trauma. Isso faz com que se tenha um clima 

super descontraído, faz com que a equipe se 
identifique muito rápido com o planejamento. 
Já sabem como fazer, já pensam em metas, 

vários deles já trazem sugestões de como 
fazer. (A4) 

 
Eu sinto que nós somos bem respaldados 
pelo distrito, pelo coordenador, tudo que a 

gente precisa, nós recorremos a eles. Quando 
eles conseguem te ajudar, eles nunca deixam 
de ir atrás, ou buscar alguma ajuda que nós 

solicitamos. (A3) 
 

Segundo o entrevistado do CS B, o coordenador é o profissional 
que possui maior contato com o apoiador e o DS.  Sempre que possível 
o apoiador participa das reuniões, auxilia a traçar metas e desenvolver 

ações. Ele relatou que existe um grupo de coordenadores que estão em 
constante contato, proporcionando auxílio no que podem. Eles trocam 
informações, materiais e experiências. O DS oferece suporte na medida 

em que possui governabilidade para atuar. Na opinião dos outros 
participantes, o contato com o DS é de fácil acesso, pois recebem um 
bom suporte em diversas áreas, como o planejamento. A relação com a 

SMS é mais distante, eles possuem pouco contato, pois este é feito 
diretamente com o DS através do apoiador. Ele faz a intermediação 

principalmente de informações, demandas assistenciais e burocráticas. O 
apoiador faz o suporte na medida em que possui governabilidade. Caso 
não consiga resolver determinados problemas, ele contata a SMS, 

subindo os níveis de hierarquia. Apesar de possuírem pouco contato, os 
participantes sentem-se amparados pela equipe central da SMS e gostam 
dos programas de educação permanente, ofertando cursos e atualizações 

com frequência.  
 

Com o distrito a relação é bem próxima, nós 
temos um apoiador do distrito, e eu estou 
todos os dias em contato com ele, várias 
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vezes ao dia, pedindo suporte, pedindo 

coisas. Com relação à secretaria, é muito 
distante para mim. Eu vou muito raramente, 

muito pouco contato, todo contato que é feito 
é via distrito. (B1) 
 

A equipe central é muito boa, então tinha 
todo um planejamento central com educação 
permanente, cursos e volta e meia nós 

estávamos indo para uma atualização para 
circular as informações e o aprimoramento 

para todo mundo. (B3) 
 

A relação entre os setores internos da PMF, como a SMS, os DSs 

e os CSs deve ser aberta e livre de entraves, de modo a favorecer a 
comunicação e a troca de informações entre as instituições. O bom 
relacionamento interno auxilia a programação de práticas colaborativas 

e resolutivas, visando ao alcance de melhores resultados, como ilustra o 
diagrama a seguir. 

 
Figura 03 - Relacionamento entre os setores de saúde. 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
No CS C, esta relação é muito distante e falta integração entre 

estes três setores, segundo os depoimentos. Um participante relata que 
os problemas apresentados por eles ficam perdidos, sem solução, pois as 

Integração 

Comunicação 

= 

MELHORES 
RESULTADOS 
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informações não seguem em frente. Uma das possíveis causas apontadas 

por ele seria a deficiência de recursos humanos que ocorre também 
nestes setores. Outro participante possui a mesma opinião sobre a 

distância entre os setores, pois, muitas determinações impostas pela 
SMS e, consequentemente, pelo DS, não estão de acordo com a 
realidade do CS. Ele também ressaltou a insatisfação da falta de retorno 

das suas informações e da falta de profissionais na sua equipe. Outro 
colega aponta que possui boa relação com estes setores, mas sente-se 
desamparado com os problemas que afetam o bom andamento do CS. 

Ele reclama da desorganização, da cobrança por agilidade das ações e da 
falta de um fluxograma. Para outro entrevistado, a relação é mais 

próxima com o DS do que com a SMS. Ele afirma que o DS tem 
aparições mais pontuais nas reuniões ou em situações de conflito. 
Também, foi mencionada por outro entrevistado a dificuldade em 

proporcionar apoio aos trabalhadores deste CS pelas mudanças 
constantes de funcionários neste setor. 

 

Eu via uma falta de integração entre a 
secretaria da saúde, o distrito e o centro de 

saúde. Deveria ser um pouco mais voltada 
para aquilo que a gente quer, o bem-estar 
social, o bem de toda uma comunidade que tu 

tens na tua mão. A ilha está lá, que é a 
Secretaria de saúde e nós estamos aqui, um 
pouco distantes. Nesse meio aqui, ainda, 

passa um grande rio, que tem que se 
aproximar ao máximo. (C1) 
 

Sinceramente, eu considero que falta muito, 
boa relação a gente tem. Quando eu preciso 

de alguma coisa eu ligo, mas eu acho que 
ainda tem muito poder de cima para baixo. A 
gente não tem respaldo muitas vezes, a gente 

tem uma cobrança que é para ontem [...]. Eu 
acho que tem uma desorganização, muita 
gente mandando e não tem um fluxograma. 

(C3) 
 

Para alguns participantes do CS D, a relação com o DS é 
próxima, sendo os profissionais muito acessíveis ao prestarem 
informações, ou realizarem o encaminhamento de demandas. Entretanto, 
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alguns entrevistados apontam que não sentem governabilidade para 

solucionar pequenas necessidades ou problemas cotidianos, tendo que 
encaminhá-las ao DS ou a SMS. Para outro colega, esta relação é 

distante, restrita a encontros mais pontuais.  
 

Via distrito, é bom nosso contato com eles, 

mas muitas coisas nós não temos 
governabilidade. Nós queremos fazer, mas 
nós ficamos de mãos atadas, pois não 

depende somente de nós, nem do distrito, são 
mais questões políticas. Às vezes, isso 

dificulta um pouco, e nós precisamos 
trabalhar em cima disso. Eles vêm participar 
da primeira e da segunda reunião de 

planejamento. Eles não acompanham o resto 
do ano, mas vêm nas primeiras para dar o 
apoio. (D1) 

 
Eu acho que isso vem melhorando, eu acho 

que até poderia ser melhor. Não vou dizer 
que é ruim, que exista uma dificuldade de um 
ponto ao outro. Existem limitantes e vai 

depender muito da realidade. (D2) 
 

DISCUSSÃO 

 
Nos CSs com melhores resultados, é possível observar sincronia 

de respostas. As falas são homogêneas e a similaridade das 

potencialidades apontadas expressa a sincronia de ideias.   
A satisfação de pertencer aquele centro de saúde e o gosto por 

desenvolver um trabalho coletivo e integrado com a equipe 
multidisciplinar são fatores apontados na maior parte das entrevistas.  

A satisfação do trabalhador pode estar relacionada às suas 

expreriências anteriores e à sua expectativa real do trabalho. Autores 
apontam que os profissionais que se identificam com o modelo 
assistencial e possuem bom entrosamento com a equipe, possuem maior 

satisfação com o trabalho, sendo mais comprometidos e produtivos 
(LORBER; SAVIČ, 2012; TRINDADE; PIRES, 2013). 

Participantes de uma pesquisa classificaram os fatores mais 
importantes que influenciaram a satisfação no trabalho: boa relação 
interpessoal com colegas e superiores, remuneração, oportunidades de 



161 
 

promoção, possibilidades de educação permanente, boas condições de 

trabalho, horário de trabalho. Os níveis mais baixos de satisfação 
estavam relacionados ao retorno e ao nível de confiança dos líderes, ao 

envolvimento no processo de tomada de decisão, à preocupação com o 
bem-estar dos funcionários (LORBER; SAVIČ, 2012). 

Os profissionais são mais capazes de satisfazer suas necessidades 

pessoais através das boas experiências no local de trabalho, ao mesmo 
tempo em que buscam alcançar os objetivos da instituição em que 
trabalham. A qualidade da vida profissional  alavanca  a satisfação no 

indivíduo, melhorando seu ambiente de trabalho, suas atividades diárias 
e, consequentemente, beneficiando o cuidado prestado ao paciente 

(ALMALKI; FITZGERALD; CLARK, 2012). 
A estrutura do trabalho em equipe configurado pela ESF requer 

articulação entre diferentes profissionais, e, principalmente, o 

desenvolvimento de práticas coletivas e colaborativas. A comunicação 
entre os membros da equipe deve ser bem estabelecida e livre de 
restrições, voltada para a rede de cuidados que visam à qualidade e à 

integralidade. O sucesso desta prática exige abordagens baseadas no 
coletivo e centradas na colaboração estreita entre as diferentes áreas de 

atuação da ESF, satisfazendo os usuários, a equipe e a instituição 
(GORDON; DELAND; KELLY, 2015).  

É comum na equipe da ESF a articulação entre os diferentes 

profissionais, principalmente entre médico e enfermeiro. Semelhante aos 
achados deste estudo, os entrevistados de uma pesquisa mencionaram 
situações nas quais existe complementaridade e interdependência entre 

os trabalhos, muitas vezes dentro do próprio atendimento para o 
esclarecimento de dúvidas ou pela necessidade de avaliação conjunta de 
um caso, articulando ações para atender as necessidades do indivíduo. 

Para estes profissionais, sua atuação deve ser coletiva, existindo o 
reconhecimento do trabalho do colega, garantindo assim a continuidade 

do atendimento à população (PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013). 
Além da integração de diferentes profissões, os CSs contam com 

a presença de alunos de graduação e residência médica e 

multiprofissional, principalmente, durante o processo de planejamento. 
Segundo os participantes, os alunos trazem muitos benefícios à 
instituição de saúde, oxigenando as equipes ao contribuir com novas 

ideias e conhecimentos advindos da academia. 
A integração ensino-serviço é um grande desafio em muitos 

locais. Se de um lado temos docentes e alunos ansiosos por captar mais 
conhecimento nos campos de estágio, do outro lado observa-se 
instituições carentes de profisisonais e necessitados de mão de obra.  Os 
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participantes de um estudo reconhecem que a presença de alunos é um 

estímulo para que eles se mantenham atualizados e enfretem novos 
desafios, contribuindo para a educação permanente. Eles afirmam que a 

presença dos alunos faz com que eles, como profissionais, tenham de se 
manter atualizados e enfrentar desafios novos, o que contribui para a 
educação permanente. Esta parceria reflete na elevação da qualidade do 

ensino acadêmico e da assistência ofertada pelo serviço de saúde à 
comunidade (ANDRADE; BOEHS; BOEHS, 2015). 

A alta demanda de atendimentos é um problema comum a 

diversas instituições de saúde. Os profissionais dos CSs, com resultados 
expressivos, afirmam que este fator não atrapalha a qualidade do serviço 

prestado por eles, pois possuem o número adequado de profissionais à 
população que atendem e, também, por realizarem muitas interconsultas, 
agilizando o trabalho e diminuindo as filas de atendimento.  

Muitos municípios apresentam dificuldades em promover 
assistência integral à saúde dos usuários da área de cobertura para a qual 
foram destinadas, pois não conseguem atender a alta demanda de 

atendimentos. O número excessivo de famílias da área de abrangência 
compromete a qualidade do serviço prestado, pois os profissionais ficam 

sobrecarregados de atendimentos diariamente (OLIVEIRA JR et al., 
2013; MELO et al., 2015).  

Trabalhar com o número adequado de famílias beneficia ambos 

os lados. Traz benefícios ao individuo, pois este recebe um cuidado mais 
humanizado e adequado as suas necessidades. Por outro lado, favorece o 
processo de trabalho do profissional que não fica sobrecarregado com 

uma grande demanda, sem gerar outros agravos como problemas físicos 
e psicossociais.  

No CS C, os depoimentos demonstram fragilidade nas relações 

interpessoais e forte influência da sobrecarga de trabalho proveniente da 
falta de recursos humanos. Falta de comprometimento dos profissionais, 

duas trocas de coordenação em um curto período de tempo e desconexão 
entre a equipe foram citados como pontos relevantes que prejudicam o 
CS. 

A APS exige das equipes a prática de cuidados preventivos, a 
agilidade no repasse das informações e a construção de vínculos entre os 
profissionais da equipe e deles com a população. Também, é preciso 

afinidade com os princípios da ESF, capacidade para lidar com a 
complexidade do processo saúde-doença e respeitar a articulação 

necessária à prática multiprofissional. Contudo, alguns fatores, como 
limitações estruturais nos serviços, falta de recursos humanos e 
formação inadequada podem interferir neste sistema, causando 
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sobrecarga ao trabalhador e, consequentemente, limitando o alcance das 

ações de promoção e integralidade na APS (SCHERER et al., 2016). 
Um estudo evidenciou a falta de entrosamento e companheirismo 

entre profissionais de saúde, assim como problemas com desrespeito, 
falhas de comunicação e indiferença na equipe (SIQUEIRA-BATISTA 
et al., 2015). No mesmo sentido, autores revelam problemas nas 

relações interpessoais entre profissionais da ESF. As maiores 
dificuldades apontadas pelos participantes são: comunicação precária 
entre chefia e subordinados, falta integração no ambiente de trabalho e 

falta de apoio das chefias para o desenvolvimento profissional 
(SHIMIZU; CARVALHO, 2012). 

O CS D possui depoimentos controversos e ideias diferenciadas 
quanto à cultura organizacional desta instituição. Equipes distintas, sem 
articulação e individualidade dos profissionais foram mencionadas nos 

depoimentos de alguns participantes.  
Em muitas instituições de saúde, é comum a ocorrência de 

problemas interpessoais provenientes da dificuldade de se trabalhar em 

equipe e, também, por processos de trabalho individualizados .Onde a 
ausência de sintonia entre os membros da equipe contribui para um 

cuidado em saúde fragmentado e que não contemplam as diferentes 
necessidades de saúde dos usuários, descaracterizando a ideia do que 
deve ser o processo de trabalho na ESF (CARREIRO et al., 2013). 

O desenvolvimento de um bom trabalho em equipe pode levar a 
ganhos significativos na segurança e na qualidade do cuidado ofertado 
ao paciente. Para tanto, é preciso que os gestores considerem alguns 

fatores e adotem iniciativas que possibilitem uma atmosfera positiva, 
integrada e colaborativa. As atitudes integrativas incluem a realização de 
um monitoramento de desempenho individual e coletivo para que possa 

identificar problemas ou sobrecarga de tarefas; a implementação de um 
backup de comportamento com o objetivo de compreender as atividades 

de cada membro da equipe, permitindo a redistribuição ou adequação de 
tarefas; a análise do estado geral da insituição, possibilitando reajustes e 
adaptação às mudanças no ambiente de trabalho e a orientação em 

equipe de modo que os objetivos comuns da instituição estejam 
alinhados com melhor atendimento à saúde. Essas ações auxiliam o 
trabalho em grupo, para tanto, é necessário existir confiança mútua entre 

os profissionais, livre comunicação e modelos mentais compartilhados 
(WELLER; BOYD; CUMIN, 2014). 

De modo geral, os quatro casos possuem fragilidades 
semelhantes. Muitos profissionais revelam problemas relacionados à 
falta de recursos humanos e à alta demanda de atendimentos. 
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A busca por assistência à saúde nem sempre é compatível com a 

estrutura física, com os recursos humanos e  com os materiais 
disponíveis na APS, ocasionando problemas internos nas instituições de 

saúde. Outros fatores, também, inviabilizam a organização das equipes, 
intensificando as cargas de trabalho e consequentemente aumentando a 
demanda de atendimentos, como: má administração destes recursos, 

falta de profissionais qualificados, problemas no serviço de referência e 
contra-referência, ausência de um trabalho em equipe e o número 
insuficiente de ACS (TRINDADE; PIRES, 2013). 

O número elevado de pacientes atendidos diariamente prejudica o 
processo de planejamento fazendo com que os profissionais não tenham 

muito tempo para planejar suas atividades. São ações imediatas, mas 
que ocorrem sem planejamento prévio, mas que seriam valorizadas caso 
a equipe conseguisse separar um tempo maior para o seu planejamento. 

Para que haja uma mudança na realidade dessa assistência, é preciso 
reorganizar a assistência e as atividades diárias, possibilitando uma 
jornada de trabalho menos sobrecarregada e maior efetividade no 

processo de trabalho (VIANA et al., 2015). 
Muitos participantes dos CS B e C revelaram sofrer constantes 

adaptações na sua rotina de trabalho com desvios de função decorrentes 
da falta de recursos humanos. Também, mencionaram existir problemas 
interpessoais devido ao número reduzido de profissionais, fazendo com 

que muitas atividades não sejam executadas. Neste cenário, o 
planejamento fica em segundo plano de prioridades.  

De forma semelhante, uma pesquisa revela que os profissionais 

da APS, em especial o ACS, sofrem desvios de função devido à 
deficiência de recursos humanos para desenvolver certas atividades 
administrativas, como agendamento de consultas e exames, conferência 

de estoque de material de escritório e médico-hospitalar. Situações como 
estas sobrecarregam o trabalhador, diminuindo o tempo disponível para 

a realização de suas obrigações dentro do serviço, além de possibilitar a 
abertura de espaço de indeterminações e incertezas, sem definição clara 
de competências, habilidades e saberes (COSTA et al., 2013). 

É comum em muitas instituições de saúde que fatores externos ou 
internos estremeçam as relações interpessoais na equipe, gerando grande 
desgaste entre os profissionais e muitas vezes, abalando a oferta de um 

atendimento em saúde de qualidade. Para tanto, é fundamental que os 
profissionais busquem de modo permanente o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento das habilidades sociais, pois a sua falta ou limitação 
pode tornar as relações distanciadas e conflitantes, gerando um ciclo 
vicioso e contagioso (FORMOZO et al., 2012). 
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Os depoimentos do CS D são divergentes, para alguns a falta de 

tempo para planejar e a alta de demanda são pontos negativos deste CS. 
Outros apontam a crise econômica e institucional e a ausência de 

liderança do coordenador. 
Um estudo realizado com profissionais da enfermagem revela que 

a comunicação é essencial para a atuação em cargos de chefia. 

Estabelecer uma comunicação efetiva com os colegas, saber ouvir e 
oferecer feedback foram reconhecidas como habilidades de maior 
desenvoltura para o grupo que as reconhece com capacidade máxima. 

Para os autores, a liderança exercida pelos enfermeiros na atenção 
primária pode estar comprometida pela ausência de características de 

liderança, como a de ser resistente nos momentos de dificuldade e a de 
demonstrar confiança (ROCHA; MUNARI, 2012). 

Nas relações interpessoais, a comunicação ganha destaque por 

possuir elementos que podem facilitar este processo. O estabelecimento 
ineficaz da comunicação afeta o desempenho grupal e, 
consequentemente, a produtividade e a satisfação do grupo ficam 

comprometidas. A equipe da ESF deve comunicar-se constantemente 
visando ao direcionamento de informações, valores e emoções para o 

desenvolvimento das práticas assistenciais. Tornando-se este um recurso 
importante para o estabelecimento da confiança e da criação de vínculo 
entre a equipe de saúde (SANTOS el al., 2014; ROCHA; MUNARI, 

2012). 
A dupla função de atuar como coordenador do CS e também 

como membro da equipe da ESF pode ocasionar limitação no 

desenvolvimento das atividades inerentes a cada cargo. Se por um lado 
o profissional tem facilidade em exercer a função de coordenação por 
conhecer melhor o seu funcionamento e a rotina de trabalho da equipe, 

por outro lado, o acúmulo das duas funções ocasiona falta de tempo para 
exercer suas atividades de forma adequada (BECK et al., 2010). 

Os CSs com resultados expressivos possuem depoimentos 
semelhantes. As equipes apreciam as características do coordenador, 
assim como o processo de trabalho desenvolvido por ele, ao priorizar o 

coletivo e o atendimento de qualidade à saúde da população.  
Para os coordenadores de um estudo as relações interpessoais 

com a equipe, usuários e diversos setores da comunidade, além da 

identificação com o trabalho e o comprometimento da equipe são 
situações que favorecem o trabalho. As principais dificuldades 

apontadas foram a composição incompleta das equipes, a falta de 
capacitação de alguns profissionais para atuar na APS, recursos 
humanos, materiais e financeiros insuficientes, além da dificuldade em 
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referenciar usuários. Para os enfermeiros gerentes de unidades de saúde 

a importância do planejamento relaciona-se, principalmente, à facilidade 
no alcance das metas e dos objetivos e ao estímulo às atividades na 

unidade (FERNANDES et al., 2010). 
Capacidade de liderança, comunicação bem estabelecida e 

habilidade para lidar com conflitos são apontadas como características 

essenciais e inerentes a um gestor. Os profissionais de saúde que 
ocupam cargos de chefia devem dar suporte aos colegas ao identificar as 
potencialidades dos colegas, facilitar o trabalho em equipe e motivar o 

grupo para alcançar bons resultados. No setor saúde, a coordenação é 
uma atividade meio para a execução do trabalho, sendo o cuidado 

prestado à população o objetivo final. O gerenciamento das tarefas 
garante racionalidade à instituição, estabelecendo a organização dos 
meios aos fins pretendidos (JONAS; RODRIGUES; RESCK, 2011; 

MELO; MACHADO, 2013).  
Para atender as necessidades de sistemas complexos, como as 

instituições de saúde, é preciso estimular novas formas de liderança, 

aproveitando o potencial dos profissionais de saúde e estimulando novas 
competências através de relações colaborativas e educação continuada 

(CAREAU et al., 2014).  
Nos CS com resultados inexpressivos, os problemas decorrentes 

dos perfis opostos dos dois últimos coordenadores do CS C foram 

mencionados por alguns participantes. A troca de coordenação aliada a 
problemas interpessoais desestabilizou as relações nesta unidade. No CS 
D, foi mencionado que a dupla função de conciliar a assistência ao 

trabalho gerencial interfere no trabalho desenvolvido pelo coordenador 
e, principalmente, nos resultados alcançados.  

De forma semelhante, pesquisas revelam que os enfermeiros 

encontram dificuldades em articular o processo de trabalho gerencial 
com as atividades assistenciais, pois acumulam diversas tarefas que 

sobrecarregam o trabalho e, que necessitam de muito tempo de sua 
atenção diária. (JONAS; RODRIGUES; RESCK, 2011; MELO; 
MACHADO, 2013; VASCONCELOS; PINHEIRO, 2016).  

A habilidade em gerenciar pessoas é indispensável ao gestor na 
APS e exige a utilização de elementos ou habilidades imprescindíveis 
para uma gestão eficaz como a capacidade de delegar tarefas, motivar e 

liderar. Para tanto, deve-se visualizar o ser humano, o meio ambiente e a 
integração dos diversos saberes. O objetivo é determinar alternativas 

eficientes e facilitar o alcance dos objetivos propostos, através de um 
processo de trabalho integrado e colaborativo (PAULA et al., 2013; , 
FERNANDES et al., 2010; SPAGNUOLO et al., 2012). 
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Para os participantes dos CSs com resultados expressivos, o 

apoiador do DS e os profissionais da SMS são acessíveis e abertos ao 
diálogo. Eles se sentem amparados durante o processo de planejamento 

e para solicitar ajuda quando necessário. Os CSs, com resultados 
inexpressivos, apresentam opiniões contrárias e depoimentos 
heterogêneos. Alguns se sentem apoiados, enquanto outros acreditam 

que esta relação é muito distante, restrita a encontros pontuais com o 
apoiador. 

Um estudo aponta que a maioria dos municípios de um estado do 

Sul do país foi classificada como “regular” na dimensão de Garantia das 
Relações, indicando fragilidade na interação entre os setores para o 

desenvolvimento das ações de planejamento em saúde (LACERDA et 
al., 2012). Outra pesquisa revela que grande parte das equipes de saúde 
declarou receber suporte das SMS. Para os entrevistados, o apoiador 

auxilia principalmente nas discussões referentes aos diferentes processos 
de trabalho (CRUZ et al., 2014). 

É fundamental assegurar a articulação entre os setores internos e 

externos dos serviços de saúde possibilitando ações conjuntas dentro e 
fora do setor, essenciais à integralidade, universalidade e equidade na 

atenção em saúde (LACERDA et al., 2012). O relacionamento 
adequado, com boa comunicação e troca de conhecimento entre os 
diferentes setores reflete a capacidade de obter informações importantes 

que subsidiem o desenvolvimento dos trabalhos referentes ao 
planejamento. Assim, é possível elaborar planos e projetos com ações 
coordenadas, promovendo a otimização de recursos e a ampliação da 

capacidade de atendimento das necessidades de saúde da população 
(BERRETTA; LACERDA; CALVO, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nos centros de saúde com resultados expressivos, os participantes 
ressaltaram a satisfação de trabalhar na instituição e em desenvolver um 
trabalho coletivo, sentindo-se motivados a resolver problemas 

interpessoais rapidamente, preservando a atmosfera harmônica. Eles 
apontam a interação e a comunicação com aspectos importantes, onde 
procuram manter um bom relacionamento interpessoal, inclusive fora do 

ambiente de trabalho. 
Os centros de saúde com resultados inexpressivos apresentam 

problemas diferenciados. Um demonstra fragilidade nas relações 
interpessoais e forte influência da sobrecarga de trabalho proveniente da 
falta de recursos humanos. A carência de comprometimento e as 



168 
 

mudanças de coordenação foram fatores relevantes que prejudicaram a 

equipe. Os profissionais do outro centro de saúde apresentam 
depoimentos controversos e ideias diferenciadas. Enquanto uns 

acreditam que as equipes são unidas, outros colegas revelam que os 
profissionais possuem processos de trabalhos diferenciados.  

De modo geral, os centros de saúde possuem fragilidades 

semelhantes. Muitos profissionais revelam problemas relacionados à 
falta de recursos humanos, a desvios de função, à alta demanda de 
atendimentos e a problemas interpessoais. 

 O coordenador dos centros de saúde com resultados expressivos 
possui um perfil que auxilia a equipe na busca por um atendimento de 

maior qualidade. Características como o diálogo e a liderança foram 
frequentemente mencionados como pontos positivos aos incentivar a 
equipe a obter bons resultados. Já os centros de saúde com resultados 

inexpressivos apresentam fatores diferenciados. Enquanto um centro de 
saúde é afetado pelas mudanças de coordenação que geraram problemas 
interpessoais e desestabilizaram os processos de trabalho nesta unidade. 

O outro menciona a dupla função de conciliar a assistência ao trabalho 
gerencial como fatores negativos. 

Os centros de saúde com resultados expressivos revelam boa 
relação com os demais setores, destacando a facilidade de comunicação 
e a troca de informações. Os centros de saúde com resultados 

inexpressivos possuem ideias diferenciadas, alguns se sentem apoiados, 
enquanto outros acreditam que esta relação é muito distante, restrita a 
encontros pontuais com o apoiador. 

Os centros de saúde com resultados expressivos apresentaram 
características semelhantes ao destacar o trabalho em equipe e a 
integração do processo de trabalho dos diferentes profissionais. Apesar 

de enfrentarem problemas comuns a muitas instituições públicas de 
saúde, as equipes conseguem driblar as dificuldades por possuírem uma 

cultura organizacional solidificada nos princípios da estratégia saúde da 
família. Neste sentido, o planejamento é beneficiado e fortalecido por 
fatores positivos que conduzem as equipes a trabalhar de forma 

participativa e, assim, obter melhores resultados. 
Os centros de saúde com resultados inexpressivos são 

influenciados por características diferenciadas. A falta de recursos 

humanos e os problemas interpessoais afetaram um centro de saúde de 
modo a comprometer todo o trabalho das equipes e a relação destes com 

os demais setores. No outro centro de saúde, os profissionais apresentam 
ideias contraditórias e desconexas. Os processos de trabalhos são 
individualizados e a coordenação é distante das equipes. 



169 
 

REFERÊNCIAS 

 
ALMALKI, M. J.; FITZGERALD, G.; CLARK, M. The relationship 

between quality of work life and turnover intention of primary health 
care nurses in Saudi Arabia. BMC Health Services Research, v. 12, n. 
314, p. 1-11, 2012.  

 
ANDRADE, S. R.; BOEHS, A. E.; BOEHS, C. G. A. Percepções de 
enfermeiros docentes e assistenciais sobre a parceria ensino-serviço em 

unidades básicas de saúde. Interface - Comunicação, Saúde, 

Educação, v. 19, n. 54, p. 537-547, 2015. 

 
BARBIANI, R.; NORA, C. R. D.; SCHAEFER, R. Práticas do 
enfermeiro no contexto da Atenção Básica: Scoping Review. Revista 

Latino Americana de Enfermagem, v. 24, e2721, 2016. 
  
BECK, C. L. C.; PROCHNOW, A.; SILVA, R. M.; PRESTES, F. C.; 

TAVARES, J. P. Fatores que favorecem e dificultam o trabalho dos 
enfermeiros nos serviços de atenção à saúde. Escola Anna Nery, v. 14, 

n. 3, p. 490-495, 2010.   
 
BERRETTA, I. Q.; LACERDA, J. T.; CALVO, M. C. M. Modelo de 

avaliação da gestão municipal para o planejamento em saúde. Caderno 

Saúde Pública, v. 27, n. 11, p.  2143-2154, 2011. 

BODENHEIMER, T.; PHAM, H. H. Primary Care: Current Problems 

And Proposed Solutions. Health Affairs, v. 29, n. 5, p. 799-805, 2010.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 

2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 

para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União. Brasília: 24 
out, 2011. 

 
______. Ministério da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 
2012. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. Diário 
Oficial da União. Brasília: 12 dez. 2012. 

 



170 
 

______. Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS): uma construção coletiva. Trajetória e orientações de 
operacionalização. Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS): uma construção coletiva. Curso de atualização para o 
uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS e RAG: guia do 
participante. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 84 p. (Série B. Textos 

Básicos de Saúde) (Série Cadernos de Planejamento, v. 10) 
 

CAREAU, E.; BIBA, G.; BRANDER, R.; VAN DIJK, J. P.; VERMA, 
S.; PATERSON, M.; TASSONE, M. Health leadership education 
programs, best practices, and impact on learners' knowledge, skills, 

attitudes, and behaviors and system change: a literature review. Journal 

of Healthcare Leadership, v. 6, n. 1, p. 39-50, 2014. 
 

CARREIRO, G.S. P.; FERREIRA FILHA, M. O.; LAZARTE, R.; 
SILVA, A. O.; DIAS, M. D. O processo de adoecimento mental do 

trabalhador da Estratégia Saúde da Família. Revista Eletrônica 

Enfermagem, v.15, n. 1, p. 146-155, 2013. 
 

CARVALHO, M. C.; ROCHA, F. L. R.; MARZIALE, M. H. P.; 
GABRIEL, C. S.; BERNARDES, A. Valores e práticas de trabalho que 
caracterizam a cultura organizacional de um hospital público. Texto 

Contexto Enfermagem, v. 22, n. 3, p. 746-753, 2013.  
 
COSTA, S. M.; ARAÚJO, F. F.; MARTINS, L. V.; NOBRE, L. L. R.; 

ARAÚJO, F. M.; RODRIGUES, C. A. Q. Agente Comunitário de 
Saúde: elemento nuclear das ações em saúde. Ciência Saúde Coletiva, 

v. 18, n. 7, p. 2147-2156, 2013. 
 
CRUZ; M. M.; SOUZA, R. B. C.; TORRES, R. M. C.; ABREU, D. M. 

F.; REIS, A. C.; GONÇALVES, A. L. Usos do planejamento e 
autoavaliação nos processos de trabalho das equipes de Saúde da 
Família na Atenção Básica. Saúde Debate, v. 38, n. esp., p. 124-139, 

2014.  
 

DIXON-WOODS, M.; BAKER, R.; CHARLES, K.; DAWSON, J.; 
JERZEMBEK, G.; MARTIN, G.; MCCARTHY, I.; MCKEE, L.; 
MINION, J.; OZIERANSKI, P.; WILLARS, J.; WILKIE, P.; WEST, M. 

https://www.dovepress.com/journal-of-healthcare-leadership-journal
https://www.dovepress.com/journal-of-healthcare-leadership-journal


171 
 

Culture and behaviour in the English National Health Service: overview 

of lessons from a large multimethod study. BMJ Quality & Safety 

Online First, p. 1-11, 2013.  

 
FERNANDES, M. C.; BARROS, A. S.; SILVA, L. M. S.; NÓBREGA, 
M. F. B.; SILVA, M. R. F.; TORES, R. A. M. Análise da atuação do 

enfermeiro na gerência de unidades básicas de saúde, Revista 

Brasileira de Enfermagem, v. 63, n. 1, p. 11-15, 2010.  
 

FERREIRA, D. C.; GOMES, E. A.; SOUZA, I. D.; CAMPOS, E. M. S. 
Atenção primária, planejamento e modelos de atenção à saúde: um 

enfoque sobre o plano diretor da atenção primária à saúde de Minas 
Gerais. Revista de APS, v. 16, n. 2, p. 180-186, 2013.  
 

FLORIANÓPOLIS. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Secretaria 

Municipal de Saúde. 2018. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br.  
 

FORMOZO, G. A.; OLIVEIRA, D. C.; COSTA, T. L.; GOMES, A. M. 
T. As relações interpessoais no cuidado em saúde: uma aproximação ao 

problema. Revista Enfermagem UERJ, v. 20, n. 1, p. 124-127, 2012. 
 
GORDON, J. E.; DELAND, E.; KELLY, R. E. Let’s Talk About 

Improving Communication in Healthcare. Columbia Medical Review, 
v. 1, n. 1, p. 23-27, 2015. 
 

JONAS, L. T.; RODRIGUES, H. C.; RESCK, Z. M. R. A função 
gerencial do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família: limites e 
possibilidades. Revista APS, v. 14, n. 1, p. 28-38, 2011.  

 
JUNGES, J. R.; BARBIANI, R.; ZOBOLI, E. L. C. P. Planejamento 

Estratégico como exigência ética para a equipe e a gestão local da 
Atenção Básica em Saúde, Interface (Botucatu), v. 19, n. 53, p. 265-
274, 2015.  

 
LACERDA, J. T.; BOTELHO, L. J.; COLUSSI, C. F.  Universidade 
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Curso de 

Especialização Multiprofissional em Saúde da Família. Planejamento 

na atenção básica. Florianópolis, 2012. 64 p. (Eixo 2 – O Trabalho na 

Atenção Básica). 
 



172 
 

LACERDA, J. T.; CALVO, M. C. M.; BERRETA, I. Q.; ORTIGA, A. 

M. B. Avaliação da gestão para o planejamento em saúde em municípios 
catarinenses. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 4, p. 851-859, 2012.  

 
LEONE, C.; DUSSAULT, G.; LAPÃO, L. V. Reforma na atenção 
primária à saúde e implicações na cultura organizacional dos 

Agrupamentos dos Centros de Saúde em Portugal. Caderno Saúde 

Pública, v. 30, n. 1, p. 149-160, 2014.  
 

LORBER, M; SAVIČ, B. S. Job satisfaction of nurses and identifying 
factors of job satisfaction in Slovenian Hospitals. Croatian Medical 

Journal, v. 53, n. 1, p. 263-270, 2012. 
 
MELO, C. F.; ALCHIERI, J. C.; ARAÚJO NETO, J. L.; MELO, F. A. 

F. Perfil dos profissionais da estratégia saúde da família na capital 
potiguar. Revista Enfermagem UFPE, v. 9, n. 8, p. 8838-8844, 2015.  
 

MELO, R. C.; MACHADO, M. E. Coordenação de unidades de saúde 
da família por enfermeiros: desafios e potencialidades. Revista Gaúcha 

Enfermagem, v. 34, n. 4, p. 61-67, 2013.  
 
OLIVEIRA JUNIOR, R. G.; SANTOS, E. O.; FERRAZ, C. A. A.; 

LAVOR, E. M.; NUNES, L. M. N. Condições de trabalho das Equipes 
de Saúde da Família do município de Petrolina-PE: percepção dos 
profissionais de saúde. O Mundo da Saúde, v. 37, n. 4, p. 433-438, 

2013.  
 
PAULA, M.; PERES, A. M.; BERNARDINO, E.; EDUARDO, E. A.; 

MACAGI, S. T. S. Processo de trabalho e competências gerenciais do 
enfermeiro da estratégia saúde da família, RENE, v. 14, n. 4, p. 980-

987, 2013.  
 
PEREIRA, R. C. A.; RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. O trabalho 

multiprofissional na Estratégia Saúde da Família: estudo sobre 
modalidades de equipes. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 
v. 17, n. 45, p. 327-340, 2013. 

 
ROCHA, B. S.; MUNARI, D. B. Avaliação da competência interpessoal 

de enfermeiros coordenadores de equipe na saúde da família. REAS, v. 
2, n. 3, p. 53-66, 2012.  
 



173 
 

SANTOS, L. N. M.; PEDROSA, J. I. S.; RODRIGUES, I. D. C. V.; 

FREIRE, M. S. S.; SILVA, G. R. F.; LUZ, M. H. B. A. Relações 
interpessoais na estratégia saúde da família: reflexo na qualidade dos 

cuidados de enfermagem. Revista Enfermagem UFPE, v. 8, n. 1, p. 
155-159, 2014. 
 

SCHERER, M. D. A.; OLIVEIRA, N. A.; PIRES, D. E. P.; 
TRINDADE, L. L.; GONÇALVES, A. S. R.; VIEIRA, M. Aumento das 
cargas de trabalho em técnicos de enfermagem na atenção primária à 

saúde no Brasil. Trabalho Educação Saúde, v. 14, supl. 1, p. 89-104, 
2016. 

 
SHIMIZU, H. E.; CARVALHO Jr, D. A. O processo de trabalho na 
Estratégia Saúde da Família e suas repercussões no processo saúde 

doença. Ciência Saúde Coletiva, v. 17, n. 9, p. 2405-2414, 2012. 
 
SIQUEIRA-BATISTA, R.; GOMES, A. P.; MOTTA, L. C. S.; RENNÓ, 

L.; LOPES, T. C.; MIYADAHIRA, R.; VIDAL, S. V.; COTTA, R. M. 
M. (Bio)ética e Estratégia Saúde da Família: mapeando problemas. 

Saúde Sociedade, v. 24, n.1, p.113-128, 2015. 
 
SPAGNUOLO, R. S.; JULIANI, C. M. C. M.; SPIRI, W. C.; BOCCHI, 

S. C. M.; MARTINS, S. T. F. O enfermeiro e a estratégia saúde da 
família: desafios em coordenar a equipe multiprofissional. Ciência 

Cuidado Saúde, v. 11, n. 2, p. 226-234, 2012.  

 
TRINDADE, L. L.; PIRES, D. E. P. Implicações dos modelos 
assistenciais da atenção básica nas cargas de trabalho dos profissionais 

de saúde. Texto Contexto Enfermagem, v. 22, n. 1, , p. 36-42, 2013. 
 

VASCONCELOS, S. C. M.; PINHEIRO, M. B. G. N. Atribuições 
gerenciais do coordenador/apoiador das equipes de saúde da família. 
Journal of Medicine and Health Promotion, v. 1, n. 1, p. 43-50, 2016. 

 
VIANA, D. M.; ARAÚJO, R. S.; VIEIRA, R. M.; NOGUEIRA, C. A.; 
OLIVEIRA, V. C.; RENNÓ, H. M. S. A educação permanente em saúde 

na perspectiva do enfermeiro na estratégia de saúde da família. Revista 

de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro, v. 5, n. 2, p. 1658-1668, 

2015. 
 



174 
 

WELLER, J.; BOYD, M.; CUMIN, D. Teams, tribes and patient safety: 

overcoming barriers to effective teamwork in healthcare. Postgraduate 

Medical Journal, v. 90, n, 1, p. 149–154, 2014.  

 
WOSNIAK, F. L.; REZENDE, D. A. Gestão de estratégias: uma 
proposta de modelo para os governos locais. Revista de Administração 

Pública, v. 46, n. 3, p. 795-816, 2012. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Desenvolveu-se um estudo de casos múltiplos para responder aos 

objetivos desta pesquisa, de modo que pudéssemos evidenciar o 
planejamento realizado em centros de saúde com resultados 
contrastantes, considerando a importância no desenvolvimento deste 

processo para o alcance de metas e melhores resultados nos indicadores 
de saúde. 

O planejamento é considerado uma ferramenta indispensável na 

gestão de instituições de saúde, auxiliando a programação de ações que 
visam melhorar a condição de saúde das famílias atendidas pela atenção 

primária. Ressalta-se a influência das diferentes correntes teóricas no 
planejamento desenvolvido nas instituições públicas de saúde. É 
possível constatar a preservação de conceitos e ideias, assim como a 

influência do pensamento dos autores referência no tema.  
Ao percorrer as etapas inerentes ao planejamento com o 

envolvimento de todos os profissionais da equipe, é possível implantar 

um processo de trabalho solidificado pela integração e colaboração. O 
trabalho multidisciplinar integra diferentes conhecimentos na construção 

do planejamento, facilitando o processo e enriquecendo o plano de 
ações. Assim, são beneficiados os profissionais, por estimularem a 
comunicação e o trabalho em equipe, a instituição por alcançar seus 

objetivos e obter melhores resultados e, principalmente a população, que 
desfruta de um cuidado à saúde de maior qualidade. 

Em todos os casos, as reuniões são espaços onde os profissionais 

abordam assuntos relativos à demanda espontânea e programática, 
atendimento de grupos prioritários e assuntos organizacionais. De forma 
geral, existe integração e intenso fluxo de informações.  

A maior parte dos participantes aprova o planejamento orientado 
pela secretaria municipal de saúde, fazendo uso deste modelo para 

programar suas ações. Contudo, foram explicitadas sugestões para 
aperfeiçoamento do instrumento, como a amplitude das informações 
coletadas para que se possa trabalhar diferentes temas e a incorporação 

de ações prioritárias conforme o perfil da população adscrita. 
De modo geral, os centros de saúde possuem fragilidades 

semelhantes que provocam impactos no planejamento e na cultura 

organizacional da instituição. Constantemente, foram citados a 
deficiência de recursos humanos, os desvios de função, a alta demanda 

de atendimento e os problemas interpessoais. Todos interligados e 
pertencentes a um ciclo vicioso e negativo que mina o processo de 
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planejamento e, consequentemente direciona os centros de saúde a 

obterem resultados inferiores.  
O número reduzido de profissionais e os desvios de função 

frequentemente são encontrados em instituições públicas de saúde. Na 
maioria dos casos, eles ocasionam os demais problemas, como a 
elevação do número de pacientes atendidos por profissional e 

complicações nas relações interpessoais. Infelizmente, são problemas 
que necessitam de atenção, entretanto fogem da governabilidade dos 
gestores. Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento de estudos nesta 

área que busquem apontar soluções para modificar essas fragilidades e 
que possam contribuir com a cultura organizacional nas instituições de 

saúde da Atenção Primária. 
Destaca-se a participação do enfermeiro no planejamento em 

saúde, como também na sua atuação como coordenador da maioria dos 

casos estudados. Seu perfil de trabalho influencia diretamente o 
processo de planejamento e a cultura de trabalho. Para tanto, é 
importante que aprimore seus conhecimentos na área gerencial, de modo 

a estimular um trabalho coletivo que visa à integralidade das ações na 
atenção primária.  

Este estudo pode contribuir na formação de novos profissionais 
de saúde ao ampliar seus conhecimentos de gestão e destacar a 
importância do planejamento para o bom desempenho das organizações 

de saúde.  
Os centros de saúde que possuem resultados expressivos 

desenvolvem um planejamento bem estruturado em suas diferentes 

etapas e enraizado no processo de trabalho dos profissionais da equipe. 
O planejamento é fortalecido pela valorização do trabalho em equipe, 
pela integralidade das ações e pelo comprometimento dos profissionais. 

Os bons resultados são atribuídos ao modo de planejar e à dedicação aos 
princípios da estratégia saúde da família. O trabalho integrado dos 

profissionais no desenvolvimento de todas as etapas beneficia a 
conclusão do processo de planejamento e consequentemente, ao alcance 
de melhores resultados nos indicadores. Os participantes ressaltam a 

satisfação de trabalhar na instituição e de desenvolver um trabalho 
coletivo, sentindo-se motivados a resolver problemas interpessoais 
rapidamente de modo a preservar a atmosfera harmônica. Eles apontam 

a interação e a comunicação com aspectos importantes, assim como o 
bom relacionamento que possuem dentro e fora do ambiente de trabalho. 

A coordenação possui um perfil que auxilia a equipe na busca por 
um atendimento de maior qualidade. Foram mencionados o diálogo, o 
incentivo, a sensatez e a liderança com características importantes para 
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buscar as potencialidades dos profissionais e incentivar o centro de 

saúde na obtenção de bons resultados. A relação com o distrito sanitário 
e o nível central é aberto e livre de entraves. Para os participantes desta 

pesquisa, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde são 
acessíveis e abertos ao diálogo, sendo o elo que facilita a comunicação e 
a troca de conhecimento entre os setores. Apesar de enfrentarem 

problemas comuns a muitas instituições públicas de saúde, as equipes 
conseguem driblar as dificuldades e realizar um planejamento 
participativo, obtendo melhores resultados. 

Os centros de saúde com resultados inexpressivos são 
prejudicado por fatores distintos, que influenciam não somente este 

processo, mas que danificam as relações interpessoais e o trabalho 
desenvolvido.  

Um centro de saúde salienta a deficiência de recursos humanos e 

os problemas decorrentes de relações interpessoais, afetando 
negativamente seus indicadores. Foi possível observar fragilidade de 
relações e forte influência da sobrecarga de trabalho, gerando muito 

stress e conflito entre a equipe. A falta de comprometimento e as 
mudanças de coordenação foram fatores relevantes que prejudicaram o 

centro de saúde. 
O outro centro de saúde apresenta depoimentos controversos e 

ideias diferenciadas em muitos aspectos, principalmente à cultura 

organizacional, à relação entre os diferentes setores e ao alcance de 
resultados. Observaram-se processos de trabalho individualizados e 
ausência de sincronia na equipe. Enquanto uns acreditam que as equipes 

são unidas, outros colegas revelam que os profissionais possuem 
processos de trabalhos diferenciados. Outro relaciona o tipo de vínculo 
institucional à conexão com a equipe e à população. Alguns 

participantes apontam o perfil da população, problemas na alimentação 
do sistema de informação, áreas descobertas pela falta de ACS, 

inutilização do CS por uma parte da população devido à proximidade de 
um hospital universitário como fatores relevantes que prejudicam os 
resultados alcançados. Alguns se sentem apoiados pelo distrito sanitário 

e pela Secretaria Municipal de Saúde, enquanto outros acreditam que 
esta relação é muito distante, restrita a encontros pontuais com o 
apoiador. A dupla função de conciliar a assistência ao trabalho gerencial 

como fatores negativos relacionado ao coordenador.  
Os casos com resultados expressivos são semelhantes na maioria 

dos aspectos, e é possível contatar forte influência do modo participativo 
de planejar nos resultados expressivos de seus indicadores. Os casos 
com resultados inexpressivos são diferencias nos aspectos que 
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influenciam seus resultados. Enquanto um é marcado pela deficiência de 

recursos humanos e problemas interpessoais, o outro apresenta 
profissionais com processos de trabalho divergentes e individualizados.  

Confirmando os pressupostos indicados no início do 
desenvolvimento deste estudo, os centros de saúde (casos) com 
resultados expressivos realizam o planejamento de modo integrado e 

participativo para alcançar objetivos comuns. Ocorre a interação de 
diferentes saberes e conhecimentos para identificar as necessidades da 
população e desenvolver estratégias de ação que modifiquem esta 

situação. Os profissionais da equipe de saúde identificam-se com a 
missão e os objetivos da Estratégia Saúde da Família e da Secretaria 

Municipal de Saúde. A comunicação é livre e bem estabelecida no 
ambiente interno, entre os profissionais do centro de saúde, e no 
ambiente externo, entre os diferentes setores, como o Distrito Sanitário e 

a Secretaria Municipal de Saúde. 
O maior desafio encontrado com a realização deste estudo de 

casos múltiplos foi a análise dos dados ao realizar o cruzamento das 

informações de cada caso e assim desenvolver uma síntese que pudesse 
esclarecer as similaridades e contrastes de todos os casos. 

Uma das principais limitações deste estudo foi a escassez de 
publicações referentes ao tema e, as que foram encontradas não foram 
publicadas nos últimos anos, dificultando a atualização das informações 

disponíveis nesta pesquisa. 
Sugere-se ampliar o estudo sobre o tema, elegendo um número 

maior de indicadores de saúde, ou analisando os centros de saúde a 

partir de outras perspectivas, como a avaliação do PMAQ ou através de 
informações provenientes da população adscrita. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

  
 

Data: ___/___/___Participante:_____________ Idade:____________ Sexo: ______ 
Nome:______________________________________________________________ 

CS: ____________________________ Equipe ESF: _________________________ 

Telefone:___________________ E-mail: __________________________________ 

Profissão:_______________________________ Ano de Graduação: ____________  
Experiência profissional: _______________________________________________ 

Tempo de atuação -  APS: _________ Neste CS: _______Cargo atual: ___________                  

Pós-graduação: (  ) Especialização________________________________________ 

                         (  ) Mestrado_____________________________________________ 
                         (  ) Doutorado____________________________________________ 

 

 

Questão norteadora: Evidenciar o planejamento desenvolvido nos centros de saúde 
no município de Florianópolis e a sua influência nos resultados alcançados 

 

Seleção dos casos: série histórica (2012-2016) dos indicadores eleitos pela PMF 

para acompanhamento das ações nos CSs, são informações provenientes do Plano 
Municipal de Saúde de Florianópolis, PMAQ, COAP, IDSUS, MS.  

 

• O CS possui um planejamento próprio? Qual o tipo de planejamento adotado? 

• Como acontece o planejamento das ações? 
- Profissionais ativos no processo 

- Informações utilizadas 

- Identificação de problemas 

- Elaboração de um Plano de Ação 
- Estabelecimento de prazos  

- Responsável pelas atividades 

- Acompanhamento das ações desenvolvidas 
- Avaliação dos resultados alcançados  

- Feedback (CS/DS/SMS) 

• Você acredita que o planejamento adotado pelo CS influencia o desenvolvimento 

das ações de saúde e os resultados alcançados? Como? Por quê? Tem alguma 
sugestão? 

• Como você caracteriza a cultura do CS/profissionais (hábitos, crenças, maneira de 

pensar)? 

• Como é a interação/relacionamento dos profissionais e das equipes do CS?  
• Você acredita que esta relação influencia o planejamento das ações de saúde? 

Como? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NÃO 

PARTICIPANTE  

 

 

 
 

 
Questão norteadora: Evidenciar o planejamento desenvolvido nos centros de saúde 
no município de Florianópolis e a sua influência nos resultados alcançados 

 

Seleção dos casos: série histórica (2012-2016) dos indicadores eleitos pela PMF 

para acompanhamento das ações nos CSs, são informações provenientes do Plano 
Municipal de Saúde de Florianópolis, PMAQ, COAP, IDSUS, MS.  

 

• Qual o tipo de planejamento adotado pelo CS 

• Como acontece o planejamento das ações? 
- Profissionais ativos no processo 

- Informações utilizadas 

- Identificação de problemas 

- Elaboração de um Plano de Ação 
- Estabelecimento de prazos  

- Responsável pelas atividades 

- Acompanhamento das ações desenvolvidas 

- Avaliação dos resultados alcançados  
• Como é a interação/relacionamento dos profissionais e das equipes do CS?  

 

 

 
Registros - Diário de Campo 

Data Início Término CS 

   
 

Nº de 

participantes 
Categorias profissionais presentes 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

  
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 
PLANEJAMENTO EM CENTROS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS: UM ESTUDO DE CASO sob responsabilidade da Profª Drª 

Alacoque Lorenzini Erdmann (pesquisadora responsável), juntamente com a 

pesquisadora Monique Haenscke Senna, aluna do Curso de Doutorado em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).   

Trata-se de uma Tese de Doutorado que tem por objetivo geral evidenciar o 

planejamento desenvolvido nos Centros de Saúde no município de Florianópolis e a 

sua influência nos resultados alcançados. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

(CEPSH/UFSC) sob o número 1.721.219. 

Sua participação na pesquisa ocorrerá por meio de uma entrevista, que será 

gravada e transcrita posteriormente, sem que você seja identificado em qualquer 

momento do estudo. A entrevista será realizada no dia, horário e local indicados, 

conforme sua disponibilidade.  

Neste estudo, sua atuação é voluntária. Você tem a liberdade de recusar-se a 

participar, ou caso aceite, retirar o seu consentimento a qualquer momento. A recusa 
ou desistência não implicará nenhuma sanção, prejuízo, dano ou desconforto.  

Você receberá este Termo de Consentimento em duas vias, caso concorde 

em participar da pesquisa. Após assinatura dos mesmos, uma cópia ficará com a 

pesquisadora e outra com você, guarde-a cuidadosamente, pois é um documento que 
traz importantes informações de contato e garante os seus direitos como participante 

da pesquisa. 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas serão 

respeitados, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras da Resolução 
N° 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde.  

O material coletado durante a entrevista poderá ser consultado sempre que 

desejar, mediante solicitação. Este trabalho mostrará apenas os resultados como um 

todo, sem revelar seu nome, a instituição ou qualquer informação relacionada à sua 
privacidade. Porém, acrescentamos que, apesar dos esforços e das providências 

necessárias tomadas pelos pesquisadores, sempre existe a remota possibilidade de 

quebra de sigilo, ainda que involuntária e não intencional.  

Os dados serão utilizados em produções acadêmicas, como apresentação em 
eventos e publicações em periódicos científicos. Não haverá qualquer custo ou 

forma de pagamento pela sua participação na pesquisa. 

A legislação brasileira não permite que você tenha compensação financeira 

pela sua participação na pesquisa. Você não terá nenhuma despesa advinda da sua 
atuação neste estudo, mas você será ressarcido caso alguma despesa extraordinária 

venha ocorrer, que serão cobertas pelo orçamento da pesquisa, mediante 
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apresentação de comprovante. Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial 

em decorrência da pesquisa poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação 

vigente e amplamente consubstanciada. 

 Os resultados encontrados com o desenvolvimento desta pesquisa poderão 
acarretar em muitas contribuições a você, para a sociedade e também para a 

comunidade científica. A você, este estudo poderá contribuir com reflexões acerca 

do seu trabalho profissional e também com a importância do desenvolvimento de um 

bom processo de planejamento para alcançar melhores resultados e assim, atender a 
população com melhor qualidade. Os resultados pretendem beneficiar também a 

sociedade, contribuindo com as atividades desenvolvidas pelos profissionais que 

atuam na SMS e outros setores da rede pública de saúde, proporcionando novas 

tecnologias para a sua prática. Para a comunidade científica, este estudo pode 
mostrar outras perspectivas relacionadas ao modo de planejar ações de saúde, 

incentivando o desenvolvimento de novos estudos relacionados a esta área. 

O estudo não apresenta riscos de natureza física, exceto a possibilidade de 

mobilização emocional relacionado à reflexão sobre a teoria e prática durante o 
exercício de sua atividade. Contudo, as pesquisadoras, compreendendo este 

potencial risco, estão dispostas a interromper a entrevista, ouvi-los (as) e retornar a 

coletar os dados sob a sua anuência, tão logo você esteja à vontade para continuá-la 

ou desistir. 
Você poderá entrar em contato com a pesquisadora Alacoque Lorenzini 

Erdmann pelo email alacoque@newsite.com.br, e com a pesquisadora Monique 

Haenscke Senna pelo telefone (48) 99023917 ou pelo email 

moniquehsenna@gmail.com. Caso deseje, você poderá nos procurar pessoalmente 
no endereço: Departamento de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Bloco I, 

4° andar. Universidade Federal de Santa Catarina, Campus universitário Reitor João 

David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis (SC), CEP 88.040-900.  

Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da UFSC pelo telefone (48) 37216094, email 

CEP.propesq@contato.ufsc.br ou pelo endereço Pró- Reitoria de Pesquisa, Prédio 

Reitoria II, Rua Des. Vitor Lima, sala 401. Universidade Federal de Santa Catarina, 

Campus universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em 
Florianópolis (SC), CEP 88.040-400. 

 Nesses termos e considerando-se livre e esclarecido (a) sobre a natureza e 

objetivo da pesquisa proposta, consinto minha participação voluntária, resguardando 

a autora do projeto a propriedade intelectual das informações, geradas, e 
expressando a concordância com a divulgação pública dos resultados, garantido o 

anonimato.  

 

______________________________            ______________________________ 
Alacoque Lorenzini Erdmann                         Monique Haenscke Senna 

Pesquisadora responsável                            Pesquisadora principal 

 

 
Nome do participante: _________________________________________________ 

RG: _____________________CPF: ___________________ Data: ____ /____ /____ 

Assinatura do participante: _____________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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