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INTRODUÇÃO

O município de Belo Horizonte, em 2002, optou 
pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) para reor-
ganizar a Atenção Primária à Saúde (APS) e implan-
tou, desde então, quase 600 Equipes de Saúde da 
Família em todo o território municipal. Essa estra-
tégia visa ampliar o acesso da população ao sistema 
de saúde, promover o cuidado integral da pessoa e 
estimular a vinculação do usuário aos serviços ofer-
tados pela rede SUS-BH.

Ao longo destes últimos anos, o desafio de se ter 
uma APS resolutiva e ordenadora do cuidado nas re-
des de atenção aumentou devido às demandas cada 
vez mais complexas e diversificadas. Esse aumento 
gerou na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Ho-
rizonte a necessidade de aprimorarmos o modelo e 
a gestão da APS e buscar novas formas de organiza-
ção, comunicação e apoio entre as equipes técnico-
-gerenciais.

Com a implantação da ESF em Belo Horizonte, 
fizemos as oficinas de territorialização. Em 2009, 
desenvolvemos as Oficinas de Qualificação da APS, 
em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais, que provocaram reflexões sobre 
diversos processos de trabalho como: demanda es-
pontânea e demanda programada.

No final desse mesmo ano, o Projeto Gestão 
Clínica – Projeto Territórios –, em parceria com 
o Ministério da Saúde e o Hospital Israelita Albert 
Einstein, foi implantado em todos os distritos sani-
tários do Município de Belo Horizonte. Esse projeto 
auxiliou na organização dos processos de trabalho, 
em especial na atenção às condições crônicas, ao au-
mentar a resolutividade das necessidades dos usuá-
rios pela APS.

Os Coordenadores Distritais do Projeto Gestão 
Clínica favorecem o aprendizado reflexivo, base-
ados na melhor evidência científica, sobre as com-
petências dos profissionais da APS e dos usuários 
na tomada de decisões clínicas interdisciplinares e 
compartilhadas. Os coordenadores utilizam as “fer-
ramentas da Gestão Clínica” no trabalho cotidiano 
das equipes, que geram incrementos contínuos de 
melhoria dos processos de trabalhos a partir de ci-

clos de PDSA.
Em 2012, realizamos uma segunda rodada de 

Oficinas, com um dos temas centrais o Cuidado 
Centrado na Pessoa; e em 2013, nas Oficinas Dis-
tritais, discutimos “Uma organização voltada para o 
cuidado em rede”.

Uma preocupação constante em todas as inicia-
tivas e projetos é o construir juntos! O apoio insti-
tucional do nível central ao distrital e desse ao nível 
local foi a estratégia várias vezes renovada para indu-
zir e potencializar a análise coletiva do trabalho em 
saúde. À luz da Política Nacional de Humanização, 
que propõe uma discussão coletiva das práticas, dos 
graus de implicação, dos fluxos de saberes, poderes, 
ações, normas e também de vínculos, estas ações 
foram agregando uma perspectiva pedagógica, de 
formação dos sujeitos e equipes.

Nessa perspectiva da construção coletiva e do 
apoio para a organização dos processos de trabalho, 
visando a melhoria assistencial, em 2013, foram de-
finidas as diretrizes e recomendações para a organi-
zação do atendimento à demanda espontânea nos 
Centros de Saúde. 

Entretanto, além da demanda espontânea e da 
função de porta de entrada preferencial da rede 
SUS-BH, a APS é cenário de outras diversas ativi-
dades, como as desenvolvidas pelas equipes multi-
profissionais que são responsáveis por diferentes 
serviços oferecidos à população. Com isso, esse ní-
vel de atenção torna-se cada vez mais complexo e 
desafiador e demanda um movimento contínuo de 
qualificação e gestão para superar as dificuldades re-
latadas pelos profissionais, como a falta de conhe-
cimento dos métodos, a falta de disponibilidade de 
tempo para acessar informações essenciais sobre o 
território e processo de trabalho local e a dificulda-
de de realizar diagnóstico, planejamento e acompa-
nhamento das ações realizadas e das consequências 
dessas ações na realidade local.

Nesse contexto, decidimos pelo fortalecimento 
da estratégia de saúde da família e a qualificação do 
dinâmico processo de trabalho da APS, por meio 
da Estratégia da Gestão do Cuidado no Território 
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(GCT), que sistematiza o apoio às equipes, a organi-
zação dos macroprocessos da APS e o cuidado inte-
gral da população da área sanitária adscrita.

Essa estratégia orienta-se pelos princípios da ges-
tão compartilhada, pelo apoio institucional, pelo foco 
no planejamento das necessidades do território e 
pela gestão da equidade, e utiliza-se das ferramentas 
da Estratégia da Gestão Clínica, já conhecidas pela 
rede. A GCT objetiva potencializar a APS como co-
ordenadora das redes de atenção à saúde e promo-
ver uma cultura institucional de ciclos de melhoria 
voltados à necessidade de cada território.

A metodologia proposta para a GCT parte de três 
elementos: o conhecimento da forma como cada re-
gião tem se organizado para a gestão do cuidado de 
seu território, a escuta aberta de problemas e dificul-
dades locais e a complementação dessa escuta com 
informações sobre a realidade e sobre os processos 
locais. A partir dessa análise inicial, propõe-se identi-
ficar nós críticos na atenção à saúde em cada Distrito 
e Centro de Saúde e motivar os atores envolvidos 
para desenvolver planos integradores/agregadores 
para o enfrentamento desses desafios.

Entendemos que toda a rede deve atuar como 

cogestora. Esse documento visa instrumentalizar os 
diversos profissionais envolvidos no cuidado, para 
favorecer a realização dessas análises e fortalecer o 
apoio a cada plano de ação desenvolvido.

Com isso, a GCT quer possibilitar uma maior in-
tegração e alinhamento entre os níveis central, distri-
tal e local, uma maior potencialização da capacidade 
de intervenção, uma maior qualificação do trabalho 
em equipe, e um maior fortalecimento da gestão 
compartilhada.

Experiências iniciais mostraram que a Estratégia 
da Gestão do Cuidado no Território pode cumprir 
esses objetivos, escutando e apoiando as equipes 
na identificação dos problemas mais relevantes re-
lacionados à situação de saúde ou aos processos de 
trabalho e na realização de planos de ação para seu 
enfrentamento, em ciclos de melhoria contínuos.

A GCT traz a perspectiva de superar a fragmen-
tação entre a atenção à saúde e a gestão em saúde, 
o que, certamente, contribuirá para ampliar a capa-
cidade de cuidar do usuário em suas necessidades 
reais, cuidar das equipes que prestam atendimento e 
cuidar da articulação dos pontos de atenção.
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PRINCÍPIOS DA ESTRATÉGIA2

A razão de ser de uma equipe, serviço ou rede de 
atenção à saúde é a população com suas necessidades. 
Isso implica uma mudança na lógica de organização dos 
sistemas de saúde: passar de um modelo baseado na 
gestão da oferta de serviços aos cidadãos que assim o 
demandam para um modelo baseado na gestão de base 
populacional. No primeiro caso, os profissionais sim-
plesmente reagem onde e quando são demandados, 
resolvendo as situações pontuais. O segundo modelo 
implica numa atitude proativa da equipe de saúde no 
conhecimento da realidade local: o território de abran-
gência, a população adscrita sob sua responsabilidade e 
suas necessidades identificadas.

A diferença entre os dois modelos é evidenciada 
na leitura dos indicadores de saúde da população. 
De um lado, uma população que normalmente pro-
cura os serviços de saúde somente quando apre-
senta alguma queixa, normalmente aguda, e que, 
consequentemente adoece, agrava e morre preco-
cemente. O exemplo mais evidente vem da situação 
dos diabéticos no Brasil. De outro lado, a popula-
ção que é cadastrada, com fatores de risco e condi-
ções de saúde identificadas, estratificadas quanto ao 
risco ou complexidade, cuidadas de acordo com o 
estrato de risco e monitoradas numa continuidade 
da atenção. Essa população mostra indicadores de 
estabilização clínica, com baixa taxa de agravamento 
e mortalidade precoce.

Uma população não conhecida requer uma es-
trutura simples de serviços. Nesse caso, a oferta 
de consultas médicas, exames complementares e 
medicamentos parecem responder à demanda. Ao 

invés, o conhecimento da população e o estudo de 
suas demandas e expectativas propicia uma respos-
ta mais qualificada. Nem todas as situações são res-
pondidas de maneira adequada simplesmente com 
consultas médicas. Em muitas situações é a atuação 
de uma equipe multidisciplinar, com novos formatos 
de atendimento em grupo e de fomento do autocui-
dado que vai garantir uma interação com o usuário 
demandante e alcançar os resultados clínicos e fun-
cionais esperados.

Assim, o planejamento deve ser desenvolvido 
com base populacional. Isso requer a organização 
de processos de territorialização e cadastro fami-
liar, como primeiro passo para o conhecimento da 
população. Depois, a investigação de fatores de ris-
co e condições de saúde na população cadastrada 
possibilita o levantamento das suas necessidades e a 
estratificação da população de acordo com a com-
plexidade ou gravidade das situações encontradas, 
qualificando esse conhecimento.

Outros requisitos importantes são: que os pro-
fissionais que atuam localmente sejam os primeiros 
responsáveis pelo planejamento local que, em um 
segundo momento e de maneira ascendente, se tor-
na um planejamento macro; que seja fortalecido o 
vínculo dos profissionais com os cidadãos e comu-
nidade; e que, considerando o caráter dinâmico da 
vida de uma população, se estabeleça um ciclo de 
atenção à saúde igualmente dinâmico, com um olhar 
voltado para as transformações produzidas pelas 
primeiras ações e a descoberta de novas necessida-
des a serem respondidas.

2.1 Planejamento com foco nas 
necessidades do território

10



Na gestão da equidade, a concepção de saúde parte 
do amplo entendimento do processo saúde-doença. 
Situações complexas exigem um enfoque da promo-
ção da saúde e da articulação intersetorial em busca da 
resolução de problemas; remete a outros componen-
tes para entender e trabalhar os condicionantes mais 
abrangentes desse processo.

Para melhorar a situação da saúde da população e 
reduzir as iniquidades, considera-se a abordagem dos 
determinantes sociais. Tal abordagem reconhece o fato 
de que as iniquidades em saúde não podem ser com-
batidas sem que as iniquidades sociais também o sejam 
e prevê a construção de intervenções coordenadas e 
coerentes entre si, capazes de potencializar a redução 
da vulnerabilidade e da desigualdade. 

Pressupõe a mobilização de recursos institucionais 
e comunitários, públicos e privados, e a articulação de 
saberes técnico e popular, para a produção social da 
saúde no cotidiano de vida das populações. Essa abor-
dagem implica no desenvolvimento e no uso de me-
todologias ativas de abordagem e acompanhamento 
familiar e no planejamento conjunto de algumas ações 
a serem realizadas no território, com participação das 
pessoas e/ou famílias envolvidas.

Desenvolver projetos voltados à gestão da equida-
de é uma contribuição do SUS-BH à agenda de redu-
ção da pobreza no município, traduzida pela busca da 
garantia da inclusão e, consequentemente, redução da 
vulnerabilidade social, com equalização das oportuni-
dades para as famílias abaixo da linha de pobreza, iden-
tificadas em território de alta vulnerabilidade.

O desafio combina ações desenvolvidas: 

1) intrassetorialmente, nos processos de traba-
lho internos da Saúde; 
2) de forma conjunta, intersetorialmente, por 
diferentes setores do governo, com a participa-
ção das diversas políticas públicas municipais; e, 
3) com a participação da sociedade civil, a transi-
toriedade, em busca da melhoria das condições 
de vida e saúde das populações vulneráveis, 
promovendo a equidade, o desenvolvimento da 
cidadania e a corresponsabilidade para romper 
as barreiras intergeracionais contra a pobreza, 
doença, violência e opressão. 

Nesse processo há de se contar com as participa-
ções do controle social e do capital social das relações.

A equidade, no seu sentido ampliado, deve ser apli-
cada: a) visando promover a inclusão das pessoas e/ou 
famílias mais vulneráveis, melhorando sua condição de 
vida e de saúde; b) contribuindo para a identificação e 
priorização dos territórios que têm maior necessidade 
de apoio quanto ao planejamento das ações; c) permi-
tindo a visualização às unidades de saúde das vulnerabi-
lidades sócio/sanitárias, instrumentalizando-as à imple-
mentação de plano de ação para o cuidado as pessoas 
com maior necessidade.

Portanto, a gestão da equidade visa identificar as 
situações de desigualdade que afetam particularmen-
te determinados territórios e permite implementar 
ações para enfrentá-las; como também criar condi-
ções para a valorização da diversidade do território, 
a construção da identidade local; e contribuir para 
redefinições das relações, seja atores no território, 
seja gestores (atores) institucionais.

2.2 Gestão da equidade
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A Gestão Compartilhada, também denomina-
da Gestão Participativa ou Co-gestão, apresentada 
pela Política Nacional de Humanização da Atenção 
e Gestão do SUS, aposta na indissociabilidade entre 
os modos de produzir saúde e os modos de gerir 
os processos de trabalho, entre atenção e gestão, 
entre clínica e política, entre produção de saúde e 
produção de subjetividade. Os valores que norteiam 
essa política são a autonomia e o protagonismo dos 
sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas de 
saúde, envolvendo trabalhadores e gestores do SUS 
e fomentando a participação efetiva da população.

Essa proposta opera com o princípio da trans-
versalidade, ao invés da verticalidade, ou seja, 
todos os atores envolvidos no processo devem 
participar das tomadas de decisão. Para isso, a 
gestão compartilhada deve usar ferramentas e dis-
positivos que favoreçam a consolidação de redes, 
vínculos e a corresponsabilização entre usuários, 
trabalhadores e gestores. 

Ao direcionar estratégias e métodos de articu-
lação de ações, saberes e sujeitos, pode-se efetiva-
mente potencializar a garantia de atenção integral, 
resolutiva e humanizada.

A revelação e análise dos problemas e dificul-
dades das equipes devem estar atreladas às suas 
experiências e à construção do empoderamento 
de todos os envolvidos. Além disso, deve promo-

ver a qualidade da assistência, evitando atribuir a 
algum dos atores a culpa por problemas, dificulda-
des, resultados não efetivos ou expectativas não 
alcançadas. A potência dessa proposta é o traba-
lho em torno dos ciclos de melhoria e consequen-
te potencialização das capacidades individuais e 
do empenho coletivo.

Essa forma de trabalhar a gestão pretende valo-
rizar o trabalhador e sua bagagem, estimular a refle-
xão, aumentar a autoestima dos profissionais, bem 
como ampliar sua motivação e realização com o tra-
balho. Pretende também, contribuir para tornar o 
atendimento mais eficaz/efetivo, por meio do forta-
lecimento do empenho no trabalho, da criatividade 
na busca de soluções e do aumento da responsabili-
dade social. Além disso, pressupõe a interação com 
troca de saberes, poderes e afetos entre profissio-
nais, usuários e gestores.

Nesse modelo de gestão, centrado no trabalho 
em equipe, planeja quem executa. Todos fazem ges-
tão! A construção coletiva é que garante que o po-
der seja de fato compartilhado, por meio de análises, 
decisões e avaliações conjuntas. Os planos de ação 
e as metas são analisados, reconstruídos e combina-
dos nesses espaços.

Para isso uma estratégia elementar é a implan-
tação de colegiados com representação tanto dos 
gestores e dos trabalhadores da saúde quanto dos 
usuários para definir propostas de trabalho.

2.3 Gestão Compartilhada

O objetivo da inclusão do apoio institucional 
como estratégia central da gestão compartilhada é 
facilitar processos, somar experiências e conheci-
mentos, empoderar pessoas e desenvolver a atitu-
de de corresponsabilidade perante os processos da 
atenção à saúde.

O apoio institucional deve ser pensado como 

uma estratégia de cooperação, qualificação e oferta 
de diversas iniciativas para diferentes contextos, ao 
invés de ser pensado como uma tentativa de regular, 
formatar e simplificar a diversidade de iniciativas. O 
apoio institucional busca que a gestão amplie seus 
papéis de: auxiliar as equipes na tarefa de colocar 
o seu trabalho e as suas práticas em análise, assim 

2.4 Apoio Institucional
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como, construir/experimentar/desenvolver e avaliar 
suas intervenções. 

A função de apoiador exige o desenvolvimento 
de habilidades para apoiar as equipes ao explicitar 
e lidar com problemas, desconfortos e conflitos e 
de auxiliá-las na construção e utilização de ferra-
mentas e tecnologias. Em vez de negar ou reprimir, 
o apoiador institucional reconhece a complexidade 
do trabalho e toma os problemas concretos, os de-
safios e tensões do cotidiano como matéria-prima 
para o seu trabalho, buscando, sempre que neces-
sário, facilitar a conversão de situações paralisantes 
em situações produtivas. 

Sendo assim, a prática concreta do apoio requer 
sempre certa sensibilidade, abertura para a escuta e, 
ao mesmo tempo, capacidade de mobilizar. Implica 
um modo específico de fazer gestão junto a coletivos/
equipes. Busca potencializar o trabalho, obviamente 
atentando para as direções do mesmo, sempre de 
acordo com os princípios do SUS e as diretrizes ins-
titucionais da Secretaria Municipal de Saúde.  

Deve-se ajudar na conformação de projetos 
comuns entre trabalhadores, gestores e usuários, 
sem pretender eliminar diferenças e tensões, mas 
buscando enriquecer os processos com o convívio 
das diferenças, por meio do empenho com a escu-
ta e o diálogo.

A forma de fazer o apoio deve promover a cons-

trução de vínculo, que pode ser potencializada a par-
tir da construção de estratégias de comunicação e de 
agendas regulares de encontros. 

Nessa estratégia de Gestão do Cuidado no Ter-
ritório, trata-se do encontro de gestores e traba-
lhadores do SUS-BH, especialmente das equipes de 
assistência e gestão da Atenção Primária à Saúde, no 
sentido de reunir esforços para qualificar e adequar 
às ações de saúde junto à comunidade.

Nessa proposta, o apoio institucional deve 
abranger também aspectos técnicos e operacio-
nais envolvendo toda a equipe da atenção primária 
que atua naquele território e qualificar a constru-
ção de planos de ação a partir das realidades e 
singularidades de cada território. 

Os apoiadores devem provocar e subsidiar a aná-
lise da realidade e propor planejamento e avaliação 
constantes, gerando ciclos de melhoria no processo 
de trabalho com o objetivo de melhorar a saúde da 
população e as condições e satisfação no trabalho. 

Portanto, o foco desse apoio é qualificar os pro-
cessos de trabalho das equipes e a micropolítica local, 
buscando articulações e planos de ação efetivos para 
o enfrentamento dos principais problemas naquele 
território, dentro do qual compete a participação 
do Centro de Saúde. Faz parte desse movimento a 
criação de pontes dentro da rede SUS-BH e mesmo 
intersetorialmente, quando necessário. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo. Brasília, DF, 2012. Disponível em <http://189.28.128.100/dab/
docs/publicacoes/geral/manual_instrutivo_pmaq_site.pdf>. Acesso em: 28/06/2016.

REFERÊNCIAS:
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OBJETIVO3
Fortalecer o cuidado da população do território de 

abrangência das equipes de saúde da família, por meio 
da organização dos macroprocessos da atenção pri-
mária, com vistas à melhoria do seu estado de saúde.

METODOLOGIA4

Mudanças geralmente são realizadas visando me-
lhorar a qualidade de vida ou do trabalho. Toda me-
lhoria decorre de mudanças em processos, produtos 
ou serviços. Tais mudanças podem ocorrer fortuita-
mente, como consequência de fatores externos, ou 
meramente por sorte. Entretanto, a melhor forma 
para aumentar as chances de se atingir uma melhoria 
é a de estabelecer objetivos, realizar ações plane-
jadas e monitorá-las quanto aos resultados. Desta 

forma, é possível saber se as mudanças realizadas de 
fato levaram às melhorias almejadas.

O ciclo de PDSA (“plan – do – study – act”, traduzi-
do como “planejar, fazer, avaliar e ajustar”) é uma fer-
ramenta que serve para testar ações que possam levar 
a mudanças que, por sua vez, resultam em melhorias, 
por meio de ciclos iterativos, isto é, que se repetem 
várias vezes até atingir o objetivo pré-determinado. A 
figura abaixo mostra as etapas do ciclo de PDSA:

4.1 Ciclo de melhoria do PDSA
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Figura 1 Etapas do ciclo de PDSA.

O ciclo de PDSA funciona como ferramenta para 
a ação e a aprendizagem contínuas. Ajuda- nos a tes-
tar mudanças em pequena escala e a acumular de 
forma rápida o conhecimento sobre os resultados 
que as mudanças ocasionam.

Na fase do planejamento, deve-se:
• Realizar um diagnóstico e estabelecer a na-
tureza do problema a ser enfrentado;
• Estabelecer os objetivos;
• Listar ações, com os respectivos planos 

de ação que ajudarão a atingir os objeti-
vos (equivale a fazer predições). Os planos 
de ação devem, minimamente, conter: o(s) 
responsável(eis), etapas, como realizar, pra-
zos e onde ocorrerão as etapas. Deve-se pen-
sar também em recursos necessários (pessoal, 
agenda, tempo, material, etc.) e na duração 
das ações. Para tanto, pode ser utilizada uma 
tabela simplificada, como a que se mostra 
abaixo, que costuma ajudar muito na definição 
e no acompanhamento dos planos de ação;

• Listar mudanças a serem realizadas
• Elaborar novo plano de ação
• Realizar novo ciclo

• Completar análise dos dados
• Comparar análise com predições
• Sintetizar aprendizado

• Definição do problema
• Objetivo
• Questões a responder / predições
• Plano de ação (quem, o quê, onde, 

quando) Coleta de dados

• Implementar plano de ação
• Documentar problemas, eventos 

inesperados
• Iniciar análise de dados

Listar mudanças a serem realizadas
Elaborar novo plano de ação

Completar análise dos dados
Comparar análise com predições
Sintetizar aprendizado

• Definição do problema
• Objetivo
• Questões a responder / predições
• Plano de ação (quem, o quê, onde, 

quando) Coleta de dados

• Implementar plano de ação
• Documentar problemas, eventos 

inesperados

4)Ajustar 1)Planejar

3)Avaliar 2)Fazer
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Tabela 1  - Plano de Ação

• Planejar a coleta de dados que informará se os 
objetivos estão sendo atingidos.

Na etapa do fazer, devemos:
• Realizar as ações planejadas;
• Monitorar o progresso, coletando os dados 
previamente estabelecidos;
• Registrar efeitos não previstos, bem como a 
percepção dos participantes em relação ao pro-
cesso que está ocorrendo;
• Iniciar a análise dos dados coletados.

Na etapa da avaliação, deve-se:
• Aprofundar a análise dos dados coletados, 
comparando os resultados observados com os 
previstos na fase do planejamento (O que está 
ocorrendo de mudança corresponde àquilo que 
previmos quando determinamos as ações? Ou o 
observado diverge daquilo que imaginávamos?);
• Sintetizar o aprendizado que obtivemos até 
este momento. Essa síntese é fundamental para 
direcionar os ajustes necessários e para impul-
sionar o próximo ciclo de PDSA.
Por fim, na etapa do ajustar, deve-se:
• Pensar e planejar as correções necessárias nas 
ações, realizar os ajustes para que se possa atingir 
os objetivos pré-estabelecidos de forma mais efi-
ciente. As correções decorrem de ações perce-
bidas como ineficazes na prática, de dificuldades 
encontradas no processo de implementação e 

das necessidades dos envolvidos no processo de 
mudança (usuários, profissionais, gestores, etc.);
• Gerar novo planejamento a partir das corre-
ções necessárias, levando a novos planos de ação 
e iniciando, dessa forma, um novo ciclo de PDSA.

Para o sucesso do ciclo de PDSA, é fundamental 
que se siga todas as suas etapas. É muito comum nas 
atividades em saúde que se pule a etapa do diagnós-
tico e planejamento e se inicie logo pela etapa do fa-
zer. Quem nunca se defrontou com o eterno “fazer, 
fazer, fazer” da saúde? No entanto, quantas vezes 
esse tipo de trabalho leva a melhorias constantes? 
Portanto, o tempo “gasto” com o planejamento é 
essencial para se obter bons resultados.

Também não se deve descuidar da coleta de dados 
e da etapa da avaliação. Sem estes, nunca saberemos 
ao certo quais ações foram importantes para atingir 
determinado resultado, tornando mais difícil susten-
tar e reproduzir os resultados considerados satisfató-
rios para outros profissionais / equipes / serviços.

Por fim, convêm lembrar que a sustentabilida-
de das melhorias depende do exercício regular 
e sistemático dos ciclos de melhoria. Fazer um 
ciclo de PDSA e depois voltar à atividade roti-
neira não garante as melhorias inicialmente obti-
das. Faz-se necessária a mudança da cultura or-
ganizacional e da prática diária, incorporando os 
instrumentos de planejamento e o aprendizado 
baseado na reflexão sobre a prática, para susten-
tar o progresso e aumentar a satisfação de todos 
os envolvidos.

PLANO DE AÇÃO 

O QUE
FAZER?
(AÇÃO)

POR QUE
FAZER?

COMO?
(ETAPAS

QUEM?
(RESPONSÁVEIS) QUANDO?

COMO MEDIR
(ACOMPANHAMENTO) RECURSOS 

NECESSÁRIOS

C. 

D.

E.
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GESTÃO LOCAL 
DO TERRITÓRIO 

5

Compreende-se como gestão local aquela de-
senvolvida pela equipe técnica gerencial de um 
Centro de Saúde no seu território total, bem como 
nas áreas de abrangência e microáreas de suas dis-
tintas equipes de saúde. A competência primordial 
da equipe é cuidar da população adstrita a esse ter-
ritório, identificando suas necessidades de saúde e 
respondendo a essas com ações de promoção, pre-
venção, cuidado e reabilitação.

A equipe técnica e gerencial deve, antes de tudo, 
identificar a população, o espaço territorial e os ins-
trumentos de gestão que utilizará.

O espaço privilegiado de gestão de um centro 
de saúde é o seu Colegiado Gestor, coordenado 
pelo gerente da unidade e com participação de 
todas as equipes e categorias profissionais. O tra-
balho do colegiado acolhe as situações específicas 
demandadas às equipes e possibilita uma presença 
unitária no território.

Os principais instrumentos para a gestão local são 
o diagnóstico situacional, o planejamento, o gerencia-
mento por processos e o sistema de monitoramen-
to, utilizados segundo a lógica dos ciclos de melhoria 
contínua apresentada no item anterior.

A análise situacional inicial deve identificar os 
problemas ou dificuldades mais relevantes para a 
equipe. Para isso, requer uma escuta livre de todos 
os profissionais, que valorize a percepção das con-

dições de trabalho em geral e não perca o foco na 
resposta assistencial demandada pela população.

Pode ser utilizada a seguinte dinâmica:

5.1 Diagnóstico situacional

A. Escuta livre, dando a palavra para todos que desejarem, e registro das várias questões apresentadas;

B. Identificação de problemas: Quais as questões a serem enfrentadas?;

C. Descrição e justificativa para o problema identificado: Por que é um problema?;

D. Caracterização do problema quanto a seus possíveis fatores causais (pode-se usar o Diagrama de Causa e Efeito, entre outras 
metodologias) e com relação a quem é afetado pelo problema;

E. Priorização, considerando a relevância (pelo possível impacto de melhoria advinda do seu enfrentamento) e a 
capacidade de enfrentamento.

Em momentos subsequentes, podem ser agregados 
outros elementos para um diagnóstico situacional mais 

completo, visando o conhecimento progressivo do ter-
ritório. A tabela abaixo apresenta um roteiro básico.
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1. Território Definição e caracterização das áreas de abrangência, com identificação de riscos e vulnerabilidades e 
mapeamento de recursos da comunidade

2. População Dimensionamento da população geral e por território sanitário, caracterização por faixa etária e sexo, 
análise do cadastro e utilização da unidade e identificação de populações especiais

3. Processos

Análise dos fluxos, processos e procedimentos desenvolvidos na unidade ou no território, compreendendo:
Análise dos fluxos, processos e procedimentos desenvolvidos na unidade ou no território, 
compreendendo:

•	Processos e procedimentos básicos;
•	Processos de atenção à demanda espontânea;
•	Processos de atenção à condição crônica não agudizadas;
•	Processos de promoção e prevenção;
•	Processos administrativos;
•	Processos de atenção domiciliar.

4. Indicadores Análise dos indicadores relativos às linhas de cuidado, ao atendimento na unidade de saúde e ao 
monitoramento de egressos hospitalares

5. Estrutura Análise do mapa de pessoal, escalas de atendimento, disponibilidade e utilização dos consultórios e espaço 
para realização de grupos

6. Espaços coletivos Relação e caracterização dos espaços coletivos e educativos: Colegiado Gestor, Conselho Local de Saúde, 
Reunião de Equipes, Comissão de Vigilância, Comitê Local de Regulação e outros

Tabela 2 - Diagnóstico Situacional - Roteiro Básico

Os dados devem ser levantados e sistematizados 
de maneira objetiva, de modo a permitir a definição 
de intervenções que tenham impacto real na melho-
ria da assistência e das condições de trabalho. A sua 
elaboração pode ser de responsabilidade de um gru-
po menor, mas sua análise deve ser compartilhada 
com o colegiado gestor, minimamente, e com toda a 
equipe, preferencialmente.

A análise de todos os itens deve permitir a iden-
tificação de problemas ou desvios que, por sua vez, 
devem ser justificados, caracterizados e priorizados, 
como descrito antes.

Em qualquer momento, os dados e a própria dis-
cussão devem ser registrados adequadamente, per-
mitindo uma posterior avaliação comparativa.

Ver detalhes no anexo.

OBS. Esta proposta de diagnóstico situacional foi construída a partir de 2 projetos de conclusão do curso de especialização em Gestão 
da Clínica nas Regiões de Saúde do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

REFERÊNCIAS:
1) SOUZA, A. S., et al. Diagnóstico Situacional em Regiões de Saúde. Projeto Aplicativo de conclusão do curso de “Gestão da Clínica 
nas Regiões de Saúde” – Projetos de Apoio ao SUS 2014. Belo Horizonte. Ministério da Saúde. Hospital Sírio-Libanês, 2014. 

2) DIB, A. L. A., et al. Construção de Modelo de Diagnóstico Situacional como Estratégia Primordial para a Coordenação do Cuidado 
na Atenção Primária à Saúde. Projeto Aplicativo de conclusão do curso de “Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde” – Projetos de 
Apoio ao SUS 2014. Belo Horizonte. Ministério da Saúde. Hospital Sírio-Libanês, 2014.
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5.2 Planejamento

A análise situacional deve implicar, necessaria-
mente, em um plano de ação para enfrentamen-
to dos problemas priorizados, elaborado como 
proposto no PDSA (ver item 4.1 Ciclo de melho-
ria do PDSA).

• Devem ser especificadas as ações principais 
(“O que fazer?”), correspondentes aos proble-
mas priorizados. É importante a compreensão 
do “Por que fazer?” cada ação.
• O planejamento pode ser único para o Centro 
de Saúde, mas, nesse caso, deve abranger as es-
pecificidades de cada equipe.
• As ações devem priorizar a organização 
dos processos, por serem de governabilidade 
da própria equipe. Podem se referir a pro-
cessos desenvolvidos na unidade de saúde ou 
no território.
• É útil que uma ação principal seja desdobrada 
em várias etapas (“Como fazer”), possibilitando 
uma maior precisão na sua execução.
• Toda a equipe deve participar da elaboração 
do plano de ação. A responsabilidade da execu-
ção de cada etapa pode ser definida para um ou 
outro profissional, mas toda a equipe se torna 
corresponsável pela sua execução.
• Os prazos devem ser viáveis e confortáveis 

para a equipe, evitando situações de estresse 
desnecessárias. Por outro lado, a equipe deve 
definir tempos que sejam adequados para o 
cumprimento de cada objetivo, empenhando-se 
no que é mais urgente e prioritário e evitando as 
situações de repetidos adiamentos, com conse-
quente desmobilização e frustração.
• Os espaços para realização das atividades de-
vem ser garantidos, assim como todos os recur-
sos necessários. Deve-se ter atenção para que a 
falta de estruturas e equipamentos ou outros re-
cursos úteis, não se tornem imediatamente uma 
objeção, mas que sejam avaliadas, com criativi-
dade, outras possibilidades para a realização das 
atividades. Da mesma forma, as ações finalísticas 
podem ser dependentes de processos de apoio 
de responsabilidade de outros profissionais ou 
serviços. Nesse caso, devem ser incluídas ações 
para demandar, no tempo certo, o fornecimen-
to desses serviços.

Elaborado o primeiro plano de ação, este será 
a principal ferramenta de trabalho da equipe. A 
cada reunião subsequente, deve ser monitorado 
e atualizado e, na medida em que as metas forem 
sendo cumpridas, terá incluídas novas ações re-
ferentes a outros problemas identificados.

5.3 Gerenciamento por processos

A organização do trabalho por meio da gestão 
por processos permite a produção de melhorias 
na qualidade e segurança da assistência ao usuá-
rio e da atividade profissional. Nessa perspecti-
va, viabilizar a qualidade almejada exige trabalho 
interdisciplinar e a superação de uma atenção 
fragmentada. Para tanto, faz-se necessário que 
os profissionais internalizem a lógica do cuida-
do integral, considerando o usuário como foco 
da atenção em saúde e como protagonista de 

seu cuidado (MARQUES; MENDES; LIMA, 2010; 
OLIVEIRA; MATSUDA, 2016).

De acordo com a Fundação Nacional da Qua-
lidade (2008), processo é um conjunto de ati-
vidades preestabelecidas que, executadas em 
sequência lógica, vai conduzir a um resultado es-
perado que assegure o atendimento das necessi-
dades e das expectativas dos sujeitos envolvidos.  
A orientação por processos permite planejar e 
executar melhor as atividades pela definição de 
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responsabilidades, utilização mais adequada dos 
recursos, eliminação de etapas redundantes e re-
finamento das interfaces entre os processos exe-
cutados (MENDES, 2015).

O conhecimento, o mapeamento, a análi-
se e o redesenho dos processos são atividades 
de fundamental importância para garantir a boa 
gestão da instituição, possibilitando a tomada de 
decisões para aperfeiçoamento e identificação de 
mudança que beneficiam o processo de trabalho 
como um todo (JUNIOR et.al., 2010; MENDES, 
2015). Dentre as principais vantagens dessas ati-
vidades destacam-se: 

• otimização, priorização dos recursos e redução 
dos custos; 
• melhoria na comunicação, com maior envolvi-
mento dos profissionais da saúde, em todos os níveis 
de atenção e entre diferentes setores gerenciais; 
• processos claramente definidos com base nas ati-

vidades e em padrões de qualidade estabelecidos.
São tipos de processos: os finalísticos, os es-

tratégicos e os de apoio. Entende-se por proces-
sos finalísticos aqueles que geram os produtos 
finais de um serviço. Estão relacionados com a vi-
são institucional e com valor que o serviço possui 
para a sociedade. Os processos estratégicos são 
aqueles que direcionam os processos finalísticos 
e estão relacionados com a missão da instituição. 
Já os processos de apoio são aqueles que dão su-
porte direto aos processos finalísticos. Fornecem 
ou criam as condições necessárias para que a or-
ganização possa gerar seus produtos ou serviços 
que vão atender às necessidades e às expectati-
vas de seus clientes e da sociedade, agregando 
valor para estes.

O conjunto de processos finalísticos, estratégicos 
e de apoio constitui os macroprocessos de uma ins-
tituição. Estes são estabelecidos de acordo com as 
diretrizes organizacionais.

OS MACROPROCESSOS DA APS

O modelo operacional da Construção Social da 
APS propõe a metáfora da construção de uma casa, 
com os vários momentos para organização dos ma-
croprocessos da APS. Primeiro há que se construir 
um alicerce que garantirá a solidez da APS. A partir 
desse alicerce vão se edificando as paredes, o teto, 

o telhado, a porta e a janela. A Figura 2 representa 
este modelo (MENDES, 2015).

Utilizando-se da metáfora da construção da 
casa propõem-se momentos de reflexão sobre 
os macroprocessos na APS.
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Figura 2 Modelo Operacional da Construção Social da APS (Adaptado)

OS MACROPROCESSOS BÁSICOS

Os macroprocessos básicos são aqueles que vão 
dar suporte ao atendimento das diversas demandas 
da população. Devem estar pautados nas melhores 
evidências científicas a partir de linhas-guia ou de 
protocolos clínicos publicados e acessíveis. 

Para Mendes (2015) devem ser monitorados 
e avaliados periodicamente com a finalidade de 
avaliar eficácia, eficiência e efetividade dos servi-
ços de saúde prestados aos usuários, bem como 
garantir condições para a prestação de serviços 

de qualidade, especialmente relacionada à segu-
rança do paciente. 

Os procedimentos operacionais padrão 
(POP’s), os fluxogramas, os check-list são instru-
mentos de organização dos processos nos setores 
dos centros de saúde (recepção, sala de observa-
ção; sala de vacina; curativo; farmácia; coleta de 
exames; procedimentos terapêuticos; expurgo).

 
Dentre os macroprocessos básicos pode-se citar: 
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• territorialização;
• cadastro; 
• classificação de riscos familiares;
• diagnóstico local;
•estratificação de risco das condições crônicas;

• programação e monitoramento por estrato 
de risco; 
• agenda de atendimentos;
• contratualização.

No atendimento à demanda espontânea é funda-
mental a utilização de uma linguagem comum em todos 
os pontos da Rede de Atenção em Saúde (RAS). Isso sig-
nifica capacitar as equipes de APS para o atendimento 
aos usuários com queixa clínica e sem queixa clínica. 

As diretrizes que fundamentam os macropro-
cessos à demanda espontânea na rede SUS-BH en-
contram-se detalhadas no documento “Demanda 

Espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo 
Horizonte – Recomendações para a organização 
do processo de trabalho no nível local. 2014” 
disponível no link: http://portalpbh.pbh.gov.br/
pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc
=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=
25601&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO
 À DEMANDA ESPONTÂNEA  

As condições crônicas não agudizadas (estabilizadas ou 
não), as pessoas hiperutilizadoras e as enfermidades exigem 
respostas sociais articuladas de forma inovadora e que se 
expressam num conjunto variado de tecnologias de inter-
venção. Destacam-se como estratégias inovadoras: 

• ferramentas da gestão clínica: registro clíni-
co; auditorias clínicas; estratificação de risco; 
gerenciamento de risco; gerenciamento de 
condição; atendimento compartilhado; mé-

todo clínico centrado na pessoa; autocuidado 
apoiado; ciclo PDSA;
• elaboração e monitoramento de plano de cui-
dados, juntamente com o usuário; 
•educação em saúde com estímulo à auto-
nomia do usuário; 
• apoio matricial;
• educação permanente;
• gestão de risco com enfoque na segurança 
do paciente.

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM CON-
DIÇÕES CRÔNICAS NÃO AGUDIZADAS, ENFERMIDADES E PES-

SOAS HIPERUTILIZADORAS

  Adaptação do pilar “Macroprocessos de Atenção aos Eventos Agudos” - Construção Social da APS (Mendes, 2015)

1

1
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A promoção da saúde e a prevenção de agravos 
das doenças crônicas demandam investimentos em 
abordagens inovadoras para a mudança de compor-
tamento relacionada a hábitos saudáveis de vida. 
Prestar assistência à pessoa com condições crônicas 
vai além de ajudá-la a controlar os sintomas, a viver 
com incapacidades e adaptar-se as mudanças so-
ciais e psicológicas decorrentes da doença (GROSSI, 
2009; MENDES, 2012). 

Mudanças de comportamento significativas 
não podem ser impostas, precisam ser refletidas, 
acontecem ao longo do tempo e com a compre-
ensão da necessidade da mudança pelo usuário. 
Há que se trabalhar com uma abordagem com-
preensiva que leve em conta a complexidade, a 
multiplicidade e a diversidade da doença crônica. 

Existem diversas abordagens para trabalhar a mu-
dança de comportamento nas condições crônicas:

• Modelo transteórico de mudança; 
• Entrevista motivacional;
• Grupo operativo;
• Técnica de solução de problema.

O profissional de saúde necessita considerar e 
aceitar pequenos progressos, dando reforço positi-

vo aos comportamentos de autocuidado realizados, 
ao invés de focar somente nos que foram negligen-
ciados (GROSSI, 2009).

A organização dos macroprocessos de promoção 
e prevenção, relacionada aos principais fatores de 
risco proximais e aos fatores individuais biopsicoló-
gicos, implica a implantação de programas que esti-
mulem o autocuidado (MENDES, 2012). 

Na rede SUS-BH destaca-se:

• controle do tabagismo;
• orientação alimentar;
• atividade física (Academias da Cidade, Lian 
Gong e grupos operativos - NASF); 
• prevenção de quedas em idosos;
• estimulação cognitiva/ memória;
• controle do álcool e outras drogas;
• puericultura, estímulo à amamentação;
• rastreamento de condições de saúde (diabe-
tes, hipertensão);
• promoção da cultura da paz;
• programa de homeopatia, acupuntura e medi-
cina antroposófica (PRHOAMA);
• unidades promotoras de saúde.

MACROPROCESSOS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO

As demandas administrativas são aquelas de ca-
ráter não clínico. Devem ser organizadas para au-
mentar a eficiência, uma vez que, consomem muito 
tempo e recurso da APS.

São demandas administrativas:

• emissão e análise de resultados de exames 

laboratoriais;
• marcação de consultas especializadas;
• gestão de recursos humanos do centro de saúde;
• relatórios de gestão, gerenciamento e moni-
toramento do sistema de informação;
• qualificação, atualização e monitoramento dos 
cadastros dos usuários, dentre outras. 

MACROPROCESSOS DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
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A atenção domiciliar compreende um conjunto 
de atividades realizadas no domicílio de forma pro-
gramada e continuada, adequando-se à necessidade 
das pessoas e famílias.

Envolve ações promocionais, preventivas, cura-
tivas e reabilitadoras, e pode ser prestada por dife-
rentes modalidades de cuidados, listadas a seguir:

• Visita domiciliar;
• Assistência domiciliar;
• Internação domiciliar;
• Acompanhamento domiciliar;
• Vigilância domiciliar. 

MACROPROCESSOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR

MACROPROCESSOS DE AUTOCUIDADO APOIADO

O autocuidado apoiado refere-se ao processo 
de envolvimento do usuário, como colaborador da 
equipe de saúde.  Tem como pilares a informação 
e a educação para o autocuidado, a elaboração e o 
monitoramento de um plano de cuidado e o apoio 
material para o autocuidado, com o objetivo de me-
lhorar a capacidade do usuário de gerenciar seus 

problemas de saúde.
Embora seja preconizado, sobretudo como um pro-

cesso para aumentar a eficácia dos portadores de con-
dições crônicas, também deve ser aplicado aos demais 
usuários, pois em todos os casos, quanto mais empo-
deradas forem essas pessoas, possibilita-se a redução 
das demandas assistenciais sobre a equipe de saúde.

5.4 Gestão Clínica

A Gestão Clínica é uma estratégia que preconiza 
o envolvimento sistêmico, visando à melhoria con-
tínua da qualidade em saúde, traduzida pela maior 
efetividade clínica, ou seja, pelos melhores resulta-
dos clínicos para as pessoas que utilizam o sistema 
de saúde. Isso deve ocorrer com mais segurança e 
participação ativa das pessoas no seu cuidado.

Para tanto, em todos os níveis são fundamentais 
os seguintes fatores: a) envolvimento dos gestores, 
profissionais da assistência e usuários, numa parce-
ria ativa e centrada no usuário e b) a utilização de 
ferramentas específicas para a organização, o plane-
jamento e o monitoramento do cuidado às popula-

ções e indivíduos, com forte participação das lide-
ranças clínicas.

Portanto, a Gestão Clínica não trata de ações bu-
rocráticas, voltadas para resultados exclusivamente 
numéricos, mas busca criar uma cultura institucional 
cujos números indiquem resultados clínicos que re-
presentam uma diferença positiva na qualidade de 
vida dos usuários.

Para se atingir este objetivo, a Gestão Clínica lan-
ça mão de uma série de ferramentas, que podem ser 
utilizadas isoladamente, mas que comprovadamente 
tem maior efetividade quando aplicadas em conjun-
to. Estas ferramentas são:
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A. Diretrizes Clínicas e Linhas de Cuidado;

B. Registro Clínico;

C. Auditoria Clínica;

D. Gerenciamento de Condição (Doença);

E. Gerenciamento de Caso;

F. Envolvimento do usuário e apoio ao auto-cuidado;

G. Gerenciamento de risco e cultura de segurança;

H. Atendimento Compartilhado;

I. O PDSA e os ciclos de melhoria.

O detalhamento das ferramentas será feito a seguir.

DIRETRIZ CLÍNICA E PROTOCOLOS CLÍNICOS

São proposições informadas em evidências, de-
senvolvidas sistematicamente para ajudar profissio-
nais e usuários a decidirem sobre ações que devem 
ser seguidas ou evitadas. 

As diretrizes norteiam os profissionais para fazer 

intervenções adequadas para determinadas circunstân-
cias e condições clínicas (Institute of Medicine, 1990). 

Os protocolos clínicos, por sua vez, são desenvolvidos 
baseados nas melhores Diretrizes Clínicas disponíveis, e 
são adaptados para uma determinada realidade local.

1) O que são?

• Usuários: recebem um melhor cuidado basea-
do nas melhores evidências.
• Gestores: as diretrizes servem como referencial 
que orienta o desenvolvimento de ações efetivas.

• Profissionais de Saúde: as diretrizes/pro-
tocolos permitem reduzir a variabilidade de 
condutas clínicas. Servem como base para 
nortear o cuidado.

2) Para quem?

• Orientar a tomada de decisões clínicas por 
profissionais de saúde e usuários;
• Fornecer fundamentos para uma boa prá-
tica clínica;
• Permitir melhoria na qualidade da assistência;
• Promover a prática clínica baseada em evidên-
cia científica;

• Contribuir na melhoria do cuidado de popula-
ções específicas;
• Estabelecer critérios explícitos para o estabeleci-
mento de fluxos, regulação e utilização de recursos;
• Constituir referencial para os profissionais e 
proporcionar segurança nas demandas judiciais.

3) Para quê?
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Existem instrumentos para avaliação de qualidade 
de diretrizes, como o AGREE. Ele utiliza domínios 
de avaliação como: 

• Escopo e Objetivo da Diretriz: deve deixar clara 
a sua finalidade, para quais usuários ela se aplica; 

• Envolvimento dos participantes: deve envolver 
os saberes e valores da equipe multiprofissional 
envolvida no cuidado e dos usuários para sinteti-

zar e interpretar o conhecimento válido. 
• Rigor do desenvolvimento: deve ser construída 
com rigor metodológico.

• Clareza da apresentação: deve ser fácil de ler e 
clara em suas recomendações;

• Aplicabilidade: deve ser escrita para ser usada
• Independência editorial: as recomendações não 
podem ser influenciadas por interesses alheios, 
comerciais, políticos, etc…

4)  Como reconhecer uma boa Diretriz Clínica?

• Por meio de Auditorias Clínicas
• Pela avaliação de indicadores que avaliem pro-
cessos como o percurso do usuário na rede (ex.: 
filas de espera), demanda e ocupação de consul-
tas, condutas clínicas diante de condições espe-

cíficas (ex.: exame dos pés de diabéticos com 
monofilamento, encaminhamentos para avalia-
ção oftalmológica, etc.)

• Pelos resultados ou desfechos clínicos: morbi-
dade, mortalidade, internações, etc.

5) Como avaliar seu uso?

LINHA DE CUIDADO

A linha do cuidado engloba as recomendações-
-chave para o cuidado de boa qualidade aos porta-
dores de uma determinada condição, as pactuações 
de fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuá-
rio, para atender às suas necessidades de saúde e os 
mecanismos de monitoramento, para garantir que 
esses resultados sejam atingidos. 

Tem o objetivo de desenhar o itinerário que o 
usuário faz por dentro de uma rede de saúde, para 
conseguir obter bons resultados clínicos, incluindo 
segmentos não necessariamente inseridos no siste-
ma de saúde, mas que participam de alguma forma 
da rede, tal como entidades comunitárias e de as-
sistência social. A linha do cuidado inclui, além da 
utilização de protocolos estabelecidos, a reorganiza-

ção dos processos de trabalho, onde são pactuados 
fluxos pelos gestores e profissionais de saúde para 
facilitar o acesso aos usuários às unidades de saúde e 
serviços dos quais necessitam.

Quando se fala em Linha do Cuidado Integral 
cria-se a ideia da integralidade na assistência à 
saúde, o que significa unificar ações preventivas, 
curativas e de reabilitação; proporcionar o aces-
so a todos os recursos tecnológicos que o usuá-
rio necessita, desde visitas domiciliares realizadas 
pela Estratégia Saúde da Família e outros disposi-
tivos como o Programa de Atenção Domiciliar, até 
os de alta complexidade hospitalar; e ainda requer 
uma opção de política de saúde e boas práticas 
dos profissionais.

1) O que é?
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• Permite a organização do atendimento, para 
que seja feita ao paciente certo e na hora certa;

• Permite que as diretrizes sejam operaciona-
lizadas para uma determinada população, em 

um determinado local.
• Favorece o cuidado integral assegurando 
o acesso dos usuários em todos os pontos 
da rede.

2) Para quê?

• Gestores: Ajuda a planejar, a programar e a avaliar 
a oferta de cuidado qualificado com redução de cus-
tos, desperdícios e desigualdades, baseada na ne-
cessidade do usuário em um momento específico. 

• Profissionais de Saúde: Ajuda a coordenar e 
planejar o cuidado a partir da definição de pa-

peis, que assegurará a oferta de cuidado certo, 
para o paciente certo, na hora e da forma certa.

• Usuários: para que se envolvam no seu cui-
dado, construindo com a equipe um plano de 
cuidado, de modo a conseguir os benefícios do 
melhor cuidado possível.

3) Para quem?

• Definir quais Linhas de Cuidado são priori-
tárias para serem construídas. O critério para 
esta definição pode ser diverso, desde que o 
produto final seja capaz de ofertar o cuidado 
integral ao maior número de indivíduos ou gru-
po populacional.

• Deve ser desenvolvida para um fim específico: 
para uma população com uma condição e em 
um local determinado. (ex; linha de cuidado de 
DM na Prefeitura de Belo Horizonte). Sua di-

mensão vai depender dos objetivos a serem al-
cançados com sua construção.

• É necessário mapear a rede de serviços de saúde, 
e aqueles que estarão envolvidos, e propor que a 
discussão das Linhas aconteça de forma coletiva.

• A partir desse momento é importante que cada 
membro assuma o compromisso de bom funcio-
namento dos serviços estabelecidos, de forma har-
mônica e que todas as ações sejam centradas nos 
usuários, assegurando seu acesso.

4)  Como fazer?

• Comunicação entre os diversos pontos de 
assistência;

• Construção conjunta de planos de cuidado;

• Sistema de regulação em saúde;
• Desenvolvimentos de ações de promoção, vi-
gilância e reabilitação em saúde.

5) Como avaliar seu uso?
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REGISTRO CLÍNICO

O registro clínico é um instrumento que reúne 
informações clínicas importantes da saúde de um 
usuário ou populações com condições clínicas espe-
cíficas, permitindo o planejamento sistemático e a 
formulação estruturada de um plano de cuidado.

Registro clínico individual: contém informações 
de um único usuário, permitindo o planejamento de 
ações, contribuindo para a longitudinalidade, a segu-
rança e a transparência dos cuidados e para o mane-
jo interdisciplinar.

Registro clínico coletivo: contém informações 
de uma população que tenha uma mesma condição 
crônica. Por meio dele é possível estratificar o ris-
co de uma população, melhorar indicadores, ofertar 
atendimento semelhante para aqueles com neces-
sidades parecidas, sendo possível identificar quan-
tos são os mais graves, quantos necessitam de mais 
apoio, quantos não buscam o serviço de saúde, etc. 
Os dados para o registro clínico coletivo podem ser 
extraídos do registro clínico individual.

1) O que é?

• Melhorar a qualidade de vida dos usuários, na 
medida em que permite intervenções oportunas;

• Planejar de forma sistematizada o cuidado in-
dividual e coletivo a partir da estratificação de 
risco de determinada população;

• Monitorar o cuidado e a evolução clínica a par-
tir da informação resumida, o que permite oti-
mizar o tempo de consulta;

• Melhorar o processo de trabalho para atingir 
melhores resultados;

• Ajudar na organização da equipe;
• Identificar claramente as ações que precisam 
ser tomadas na rotina;

• Ajudar a definir metas para o cuidado e avaliar 
progressos.

2) Para quê?

• Usuários: possibilita auxiliá-lo a ser parte ativa 
de seu cuidado (autocuidado);

• Gestores e Profissionais de Saúde: possibilita 
o planejamento de ações a partir do conheci-

mento da população por estratificação de risco. 
Além de prevenir complicações, favorecer o tra-
tamento precoce e mudar o paradigma para o 
cuidado proativo, e não reativo.

3) Para quem?

• Escolher a condição /grupo populacional a registrar;
• Definir os dados clínicos a serem monitorados 
(diretrizes, protocolos);

• Definir os responsáveis para construção do Re-
gistro Clínico coletivo ou individual – assegurar 
a qualidade dos dados incluídos;

• Identificar e/ou rever a lista de usuários já 

acompanhados;
• Incluir os dados no Registro Clínico coletivo, 
logo após o momento do cuidado, ou incluí-los 
na rotina padronizada pela equipe, para evitar 
perdas e esquecimentos;

• Monitorar, rever e atualizar regularmente os 
dados e as informações;

4) Como fazer?
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• Utilizar informações, continuamente, para o 
planejamento de ações;

• Armazenar o registro clínico em local de fácil 
acesso a todos os profissionais envolvidos na 

assistência do usuário, não se esquecendo dos 
cuidados com o sigilo das informações;

• Avaliar, continuamente, a utilização do registro 
clínico e propor melhorias.

• Avaliar a evolução do número total de pacientes no 
Registro Clínico coletivo (que contém informações 
do registro clínico individual);

• Conferir a existência de um cronograma para ali-
mentação do registro clínico e discussão dos dados 
para o planejamento das ações.

5) Como avaliar o uso da ferramenta?

• Preenchimento atualizado dos dados do regis-
tro clínico;

• Melhora do resultado clínico;

• Otimização do atendimento programado em 
relação ao não programado;

• Envolvimento do usuário no autocuidado.

6) O que avaliar?

AUDITORIA CLÍNICA

É um instrumento utilizado para auto avaliação de 
performance clínica com foco na qualidade do cuida-
do feito pelo próprio profissional ou Equipe.

É um processo de promoção da qualidade que 
busca melhorar a assistência aos usuários, por meio 

da revisão sistemática do cuidado realizado, compa-
rando-o com um padrão de qualidade estabelecido 
pelas melhores evidências disponíveis, sintetizado 
em recomendações de uma diretriz baseada em evi-
dências, seguido da implementação de ações. 

1) O que é?

• Melhorar a qualidade do cuidado.
• Avaliar e refletir sobre a prática clínica. 
• Verificar se está sendo feita a coisa certa, do 
jeito certo e na hora certa!

• Identificar barreiras para mudança. 

• Delinear planos de ação com definição de 
responsáveis.

• Promover ciclos de melhorias com sustentabi-
lidade (PDSA).

2) Para quê?

• Usuários: melhorar o cuidado da sua condição.
• Gestores: permitir utilização racional de recursos.

• Profissionais de Saúde: avaliar a auto performance.

3) Para quem?
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Pode ser realizada por qualquer profissional de 
saúde ou equipe.

4) Por quem? 

A auditoria clínica deve ser entendida como um 
ciclo que deve ser repetido e que tem 5 fases: 

5) Como fazer?

• Promover o envolvimento de gestores e equipe 
multidisciplinar.
• Definir problema: identificar um tema de rele-
vância para alcançar um padrão de qualidade es-
tabelecido por uma diretriz clínica ou protocolo.
• Alinhamento conceitual da equipe (discussão 

sobre os critérios da diretriz e sobre a ferramen-
ta de auditoria)
• Definir os papéis de cada componente da 
equipe (definição de responsável, data e local 
para coleta de dados).

5.1) Preparação e planejamento

• Definir as recomendações que serão a refe-
rência padrão (protocolo, linha de cuidado, dire-
trizes específicas).
• Definir o que medir - que dados coletar - para 
avaliar se as recomendações estão sendo seguidas. 
Escolha tópicos que podem ser mensurados, de 
alto custo ou alto risco, cujas intervenções tenham 
impacto em relação à condição escolhida e para os 
quais existam padrões clínicos já bem estabeleci-
dos. Construir o formulário de coleta de dados.

• Definir a amostra: deve ser pequena a ponto de 
permitir uma análise rápida dos dados coletados 
e grande o suficiente para que seja representativa 
da população com a condição escolhida. O ideal 
é que a auditoria clínica seja feita baseada em um 
registro clínico da população, que pode ser feita 
para todos os casos conhecidos.
• Definir a fonte de dados: prontuário eletrô-
nico e físico, registro clínico, livros de registro, 
dentre outros.  

5.2) Definição de critérios:

• Buscar as informações nas fontes de dados 
propostas.
• Comparar o que foi observado com o padrão 

a ser almejado, analisando de forma reflexiva os 
resultados com a equipe.

5.3) Coleta e análise dos dados
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• Definir metas realistas com prazos e elaborar um 
plano de ação.

• O plano de ação deve ser claro e pactuado 

com as equipes. Cada ação proposta deve ter 
um ou mais profissionais responsáveis com pra-
zos para realização.

5.4)   Implementação das mudanças para melhorias 

• Realizar o processo de auditoria clínica periodi-
camente, para reavaliar o quanto se avançou.

• Definir prazo e datas para a próxima auditoria 
com a equipe.

5.5) Sustentabilidade das melhorias

GERENCIAMENTO DE CONDIÇÃO DE
 SAÚDE E GERENCIAMENTO DE CASO

Gerenciamento de condição de saúde e gerencia-
mento (gestão) de casos são propostas de organiza-
ção do cuidado relacionadas com o planejamento e 
execução das linhas de cuidado das condições crôni-
cas, a partir da estratificação dos pacientes de acor-

do com sua necessidade de cuidado. Aqueles que 
têm necessidades mais simples recebem apoio para 
o autocuidado, aqueles com condições mais graves 
recebem além do apoio ao autocuidado, uma aten-
ção mais intensiva dos profissionais de saúde.

Figura 3 Linhas de Cuidado das Condições Crônicas

GERENCIAMENTO DE CASOS:
Pacientes altamente complexos

GERENCIAMENTO DE DOENÇA:
Apoio ao auto-cuidado para prevenir 

progressão da doença

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Promoção de hábitos saudáveis 

para população como um todo

 

GERENCIAMENTO DE DOENÇA 
ALTO RISCO:

Cuidado integral interdiciplinar

Nível 3: 1-5%
Alto risco,

Nível 2: 20-30%
Risco moderado,

Nível 1: 70-80%
Baixo risco:

AUTO-CUIDADO

CUIDADO
PROFISSIONAL
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GERENCIAMENTO DE CONDIÇÃO CRÔNICA (DE DOENÇA) 2

Os primeiros programas voltados para o cui-
dado a grupos populacionais com doenças especí-
ficas, criados no exterior, foram denominados de 
“programas de gerenciamento de doença crôni-
ca”. Como muitas das estratégias e intervenções 
destes programas também se aplicam a grupos 
com fatores de risco, mas sem doenças estabele-
cidas (ex. tabagistas), e também a populações com 

condições que necessitam de acompanhamento 
da saúde por períodos prolongados (ex. gestan-
tes, crianças 0-2 anos), em Belo Horizonte a Ges-
tão Clínica optou pela terminologia de “Gerencia-
mento de Condição de Saúde”, também utilizada 
por Mendes (2012).

O Gerenciamento de condição de saúde tem as 
seguintes características:

• É baseado em evidências científicas;
• Aplica-se a grupos populacionais;
• É centrado no paciente;
• Utiliza múltiplas estratégias e intervenções;
• Objetiva o desenvolvimento da autonomia 
dos usuários, contribuindo para melhorar o 

controle da condição crônica e a qualidade de 
vida e saúde do usuário;
• Promove a colaboração entre profissionais de 
saúde, unidades de saúde, indivíduos, famílias e 
grupos comunitários;
• Inclui um componente de avaliação para garan-
tir que atinja seus objetivos.  (ONTARIO, 2005)

1) O que é?

• Melhorar a qualidade do cuidado e os resulta-
dos clínicos.
• Otimizar o planejamento e monitoramento do 

cuidado prestado.
• Otimizar o uso de recursos.
• Promover a gestão da equidade.

2) Para quê?

• Usuários com condições de saúde de baixa e 
média complexidade: para que recebam o me-
lhor cuidado possível a partir da estratificação de 
risco de sua condição;

• Gestores: para permitir a utilização racional de recursos;
• Profissionais de Saúde: para permitir que 
ações sejam feitas para o paciente na hora certa. 
Facilita o trabalho em equipe.

3) Para quem?

Adaptado de ONTARIO, 20052
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• Toda a equipe de saúde deve estar envolvida, 
em diferentes momentos.

4) Por quem?

• Identificar e estratificar os pacientes por meio 
de um registro clínico coletivo.

• Conhecer as necessidades dos pacientes e os 
recursos disponíveis.

• Buscar as diretrizes baseadas em evidências 
para embasar as condutas.

• Transformar as diretrizes em ações efetivas do 
cuidado cotidiano, definindo os papéis e respon-
sabilidades de cada membro da equipe.

• Garantir a coordenação do cuidado em rede.

• Utilizar estratégias de grupo para fortalecer as ha-
bilidades dos usuários de lidar com suas condições 
e para estabelecer uma rede de suporte social, en-
volvendo também os familiares e cuidadores.

• Utilizar instrumentos de educação em saúde e 
autocuidado para o empoderamento dos usuá-
rios no manejo das suas condições.

• Manter canais regulares de contato com os usuários, 
presencialmente ou através de telefonemas ou e-mails. 

• Coletar dados e avaliar o progresso rotineiramente.

5) Como fazer?

GESTÃO (GERENCIAMENTO) DE CASO

O gerenciamento de caso é o processo coopera-
tivo que se desenvolve entre um profissional gestor 
de caso, uma pessoa portadora de uma condição de 
saúde muito complexa e sua rede de suporte social 
para planejar, monitorar e avaliar opções de cuida-

dos e de coordenação da atenção à saúde. Baseia-se 
nas necessidades da pessoa e tem o objetivo de pro-
piciar uma atenção de qualidade humanizada, capaz 
de aumentar a capacidade funcional e de preservar 
autonomia individual e familiar (Mendes, 2015).

1) O que é?

• Atender as necessidades e expectativas 
de usuários e familiares em condição de 
saúde complexa;

• Assegurar a continuidade do cuidado na Rede 
de Atenção à Saúde;

• Identificar e prevenir complicações evitáveis;
• Aumentar a satisfação do usuário e familiares;
• Melhorar a comunicação entre os profissionais de 

saúde, as pessoas usuárias dos serviços e suas famílias;
• Diminuir as urgências por agudização das con-
dições crônicas;

• Diminuir as internações hospitalares;
• Prevenir as internações sociais;
• Estimular o apoio ao autocuidado e realizar o 
melhor cuidado possível de acordo com as re-
comendações das diretrizes clínicas.

2) Para quê?
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• Usuários com condições de saúde de alta 
complexidade recebem apoio do gestor de caso, 
sendo acolhidos por uma referência no cuidado 
de sua saúde.

• Profissionais de Saúde conseguem gerenciar 
os casos complexos permitindo redução de 
eventos adversos e de riscos potenciais.
• Gestores: permitir utilização racional de recursos.

3) Para quem?

Um membro da equipe, geralmente o que possui 
maior vínculo com o usuário, assume o papel do ges-
tor ou coordenador de caso, sendo suas atribuições 
de planejar, monitorar e avaliar opções e serviços de 

acordo com as necessidades da pessoa, utilizando-
-se de todos os serviços e das instituições que com-
põem um sistema, devendo possuir habilidades de 
comunicação e negociação.

4) Por quem?

• Escolher o gestor de caso, de acordo com 
suas atribuições e preferências dos usuários.
• Levantar junto com a ESF as necessidades do 
usuário com condição complexa.
• Construir conjuntamente o plano de cuidados. 

Propor ações para cada necessidade e pactuá-las 
junto com os usuários.
• O gestor deve monitorar a realização das 
ações e servir como referencial para ESF e para 
o próprio usuário na condução de seu caso.

5) Como fazer?

Os critérios de elegibilidade devem ser definidos 
em função das variáveis: diagnóstico, tipo de trata-
mento, quantidade de internações domiciliares, cus-
to, local de tratamento e padrões de cuidados. Ao 
que se deve adicionar a rede de suporte social e a 
situação socioeconômica.

As diretrizes clínicas devem fornecer os elemen-
tos fundamentais para a seleção das condições de 
saúde elegíveis para a gestão de caso.

As pessoas que necessitam da gestão de caso, em 
geral, são:

• aquelas que apresentam condições crônicas 
muito complexas, como as portadoras de múlti-
plas comorbidades;
• aquelas que utilizam polifarmácia;

• aquelas que se encontram na transição de cuida-
dos entre diferentes níveis dos serviços de saúde;
• aquelas que apresentam baixa adesão às inter-
venções prescritas;
• aquelas que são atingidas por danos catas-
tróficos;
• aquelas que são desprovidas de condições 
para o autocuidado;
• aquelas que são alvo de eventos-sentinela;
• aquelas que apresentam graves problemas fa-
miliares ou econômico-sociais;
• aquelas que são desprovidas de redes de su-
porte social.
Algumas indicações adicionais podem ser feitas:
• as pessoas que vivem só;
• os idosos frágeis; as pessoas com readmissões 

5.1) Estratificar o risco dos portadores de condições crônicas de saúde.

5.1.1) Seleção do caso.
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hospitalares sucessivas;
• as pessoas portadoras de distúrbios mentais graves;
•as pessoas que apresentam evidências de algum 

tipo de abuso;
• os moradores de rua;
• as pessoas em estágio de pobreza extrema.

É importante investigar a história de saúde da 
pessoa e as condições de vida, especialmente aque-
las ligadas ao ambiente familiar. A equipe da ESF, jun-
tamente com outros profissionais envolvidos na co-
ordenação do cuidado, deve consultar o prontuário 

clínico do usuário e identificar que tipo de suporte 
familiar e social ele possui. É fundamental a escuta 
qualificada da própria pessoa, cuidadores ou respon-
sáveis pela atenção domiciliar para a elaboração e 
implementação do plano de cuidados do usuário. 

5.1.2) Identificação dos problemas de forma ampliada.

O gestor de caso deve decidir, com a participa-
ção da pessoa usuária e de sua família, sobre: o que 
necessita ser feito; como fazê-lo; quem proverá os 
serviços necessários; quando os objetivos serão al-
cançados; e onde o cuidado será prestado. Detalhar 
as intervenções previstas no plano de cuidado, o que 
vai envolver o conhecimento profundo da Rede de 

Atenção à Saúde, com as especificidades de cada 
ponto de atenção e dos sistemas de apoio.

No momento da implementação, o gestor de 
caso exercita sua função de coordenação da atenção 
à saúde, procurando garantir a prestação da atenção 
certa, no lugar certo, com a qualidade certa e com o 
custo certo e de forma humanizada.

5.1.3) Elaboração e a implementação do plano de cuidado: 
identificação dos problemas de forma ampliada.

Deve ser realizado periodicamente para veri-
ficar se objetivos definidos no plano de cuidado 
estão sendo cumpridos e para determinar reajus-

tes das intervenções estabelecidas e ainda ava-
liar, se as necessidades da pessoa e de sua família 
foram contempladas.

5.1.4) Monitoramento do plano de cuidado:

ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO E APOIO AO AUTOCUIDADO

É o conjunto de todas as medidas que o indivíduo 
toma em relação à sua saúde e bem-estar.

É o empoderamento das pessoas para assumir 
responsabilidades por sua saúde, de forma a aumen-
tar a sua confiança e as habilidades para gerenciar 
seus próprios problemas, por meio da prestação sis-

temática de educação em saúde e de intervenções 
de apoio pelos profissionais de saúde. Neste proces-
so, deve-se levar em conta as necessidades, objeti-
vos e as experiências da vida dos usuários.

1) O que é?
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• Compartilhar, entre profissionais e usuá-
rios, as responsabilidades pela solução de 
problemas e resultados clínicos;
• Apoiar os usuários na aquisição de conheci-
mentos e no desenvolvimento de habilidades 
para a resolução dos seus problemas de saúde;
• Auxiliar o usuário na identificação dos pro-

blemas por ele vivenciados, que podem ou 
não ser relacionados à doença;
• Aumentar a confiança do usuário na sua ca-
pacidade de implementar mudanças de vida 
que levem a melhores resultados;
• Superar as barreiras que se interpõem à 
melhoria da saúde.

Para quê?

• Usuários: Deixar de ser sujeito passivo para as-
sumir uma postura ativa no cuidado de sua saúde 
para alcançar os melhores resultados clínicos.
• Profissionais de Saúde: Melhorar a comuni-

cação com os usuários, fomentando uma abor-
dagem verdadeiramente centrada na pessoa.
• Gestores: Aumentar a efetividade clínica 
no sistema de saúde.

2) Para quem?

• Identificar um problema
• Definir metas

• Elaborar um plano de cuidados
• Avaliar a experiência do usuário 

3) Como fazer?

Técnica dos 5 A’s: 

• Avalie
• Aconselhe

• Acorde/pactue
• Assista
• Acompanhe

4) Como fazer?

ATENDIMENTO COMPARTILHADO

O Atendimento Compartilhado é a qualifica-
ção das práticas assistenciais à população e aos 
usuários a partir da utilização das ferramentas da 
Gestão Clínica e de um processo constante de 
construção coletiva. Tem como características 
essenciais:

• o planejamento de ações para grupos po-
pulacionais e usuários com uma determinada 
condição comum, conhecidos tanto do ponto 

de vista numérico, quanto por sua estratifica-
ção de risco;
• a melhoria contínua e sistemática da assis-
tência para atingir os melhores desfechos clí-
nicos, por meio da sua realização planejada, 
sistemática e regular;
• o planejamento e realização por equipes 
interdisciplinares de profissionais, unidos 
por um mesmo objetivo e motivados, apro-
veitando ao máximo os saberes individuais e 

1) O que é?
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potencializando os bons resultados para os 
usuários através da troca de conhecimentos 
e experiências. Nesse sentido serve como 
espaço para o matriciamento e a educação 
permanente;

•a avaliação regular e reflexiva pelos profissionais 
e equipes da sua prática, gerando ciclos contínu-
os de melhoria, com a metodologia do PDSA;

•a abordagem centrada nas necessidades das 
pessoas, populações e comunidades.

Para usuários de grupos populacionais com 
condições determinadas que atendam a alguma 
das seguintes características:

• Alta prevalência;
• Alto impacto sobre a saúde;
•Usuários com dificuldades na condução do seu 
cuidado, ou em situação de vulnerabilidade;
• Lacunas assistenciais, englobando problemas 
de competências, processos e rede, levando a 

desfechos clínicos negativos;
•Eventos sentinela recorrentes na linha de cuidado;
•Cronicidade.

Para os profissionais de saúde das unidades responsá-
veis pelo cuidado, principalmente onde se evidenciem:

•dificuldades de organização do cuidado,
• pouco conhecimento da população e ações 
que devam ser realizadas;
• falta de integração para a assistência.

2) Para quem?

• Promover a melhoria da qualidade assis-
tencial em incrementos sustentados;
• Reduzir a variabilidade das condutas;
• Promover a melhoria dos desfechos clínicos;
• Favorecer a integração das equipes;

• Aumentar a satisfação dos usuários, profis-
sionais e gestores;
• Incorporar a cultura do planejamento, avaliação 
e monitoramento, baseada em evidências científi-
cas, no cotidiano dos profissionais e equipes.

3) Para quê?

A seguir os pontos principais para a estrutura-
ção do Atendimento Compartilhado.

4) Como fazer?

• escolher a população em foco a ser abordada;
• reunir diretrizes clínicas e/ou protocolos clínicos 
que orientem a abordagem da condição escolhida;
• dimensionar o grupo populacional a ser ava-
liado. Avaliando, utilizando os seguintes instru-
mentos, dentre outros: 

• estimativas de prevalência da condição na 
população local;

• instrumentos de Registro Clínico coletivo;
• cadastro e fichas de acompanhamento dos ACS;
• listas de egressos hospitalares;
• listas de usuários de determinados medicamentos;
• listas de espera para consultas e procedimentos;
• listas de participação em atividades de grupo;

• estratificar o risco global das pessoas desse 
grupo que foram identificadas, usando critérios 

4.1) Planejamento:
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clínicos, sócio-econômicos, etc.;
• identificar o estado atual do cuidado a essa 
população, por meio da avaliação de indicadores 
relacionados ou da Auditoria Clínica;
• definir as ações a serem realizadas para cada 
pessoa / grupo. Pensar naqueles que necessitam 
de abordagem individual que são, geralmente, 
os de maior vulnerabilidade e/ou descompen-
sados, e nos demais, com necessidades que 
possam ser abordadas em atividades coletivas;

• definir os membros das equipes que deverão 
participar, qual o seu papel no planejamento e no 
atendimento em si:

• quais pessoas convidar para atendimento 
individual e coletivo;
• como será feito o convite e quem o fará;
• quem recepciona e direciona os usuários 
que comparecem ao atendimento;
• definição dos espaços e equipamento a ser utilizado.

• Reunir a equipe antes do início para um rápido 
briefing, repassando o planejamento;

• Atentar para os fluxos e andamento das ações 
do Atendimento Compartilhado;

• Ao final, é indispensável à realização de uma 
reunião clínica com toda a equipe, para avaliar 
os seguintes pontos:

• quais pontos positivos foram percebidos;
• qual a percepção dos usuários atendidos;
• lacunas de competência / conhecimento 
percebidas que devam ser abordadas;

• processos do Atendimento Compartilhado e 
outros do funcionamento da unidade que tem 
impacto sobre o cuidado e que eventualmente 
devam ser redesenhados;

• identificação de problemas relativos às pactu-
ações da rede;

• incidentes referentes à segurança do paciente;
• discussão dos casos clínicos mais complexos;
• pactuação dos planos de cuidado pela equipe;
• pactuação dos planos de ação a serem realiza-
dos para enfrentar os problemas identificados.

4.2) No dia do atendimento compartilhado:

• Realizar as reuniões clínicas de matriciamento 
e avaliação após cada Atendimento Comparti-
lhado, para revisão e reflexão sobre as ativida-
des realizadas;

• Monitorar a realização dos planos de ação e 
planos de cuidado propostos;

• Avaliar o impacto das ações regulares sobre os 

indicadores propostos pela gestão (ex.: Moni-
toramento Quadrimestral do Estado de Saúde 
da População);

• Avaliar a satisfação dos usuários, profissio-
nais e gestores;

• Manter o foco nos ciclos de melhoria e na me-
todologia do PDSA.

5) Como avaliar?

Uma mudança nos processos de atenção à saú-
de não se torna sustentável em curto prazo, porque 
implica uma mudança de cultura na organização e 
na população usuária. Por isso, a implantação de um 
sistema de monitoramento que possibilite compre-
ender os passos alcançados a cada ciclo de melhoria 
é fundamental para evitar a desmobilização ou frus-

tração das equipes.
O monitoramento ou acompanhamento das 

ações planejadas remete a uma verificação contínua, 
do cumprimento dos objetivos e metas definidas, 
primeiramente pelo responsável da ação e, em um 
segundo momento, por toda a equipe, como propõe 
o ciclo do PDSA.

6) Sistema de monitoramento e avaliação
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Pressupõe que, na fase anterior de planejamento, 
sejam definidos os dados a serem coletados para a 
documentação de cada atividade executada.

Deve ser sistematizado de forma a permitir:

• Comparação do resultado alcançado com os 
objetivos definidos, avaliando qualitativamente se 
eles foram cumpridos, se a ação está em andamento 
ou se ainda não foi iniciada;

• Avaliação do cumprimento das metas quantita-
tivas definidas;

• Verificação do cumprimento dos prazos esta-
belecidos;

• Avaliação da qualidade do “produto” entregue.
Para cada item, devem ser identificados desvios 

ou inconformidades, com as respectivas justificativas 
e análise de possíveis causas, gerando novas ações de 
ajuste em novo ciclo de melhoria.

É importante que o monitoramento aconteça 
sistematicamente, com uma periodicidade mínima 
definida pela própria equipe. Como modalidade, 
pode ser desenvolvido em momentos de reuniões 
de equipe, utilizando o plano de ação e atualizando a 
coluna “Como medir (acompanhamento)”.
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GESTÃO DISTRITAL 
DO TERRITÓRIO

6
A gestão distrital do território tem um caráter 

tático, pelo fato de focar em intervenções que 
envolvem, operacionalmente, as equipes dos cen-
tros de saúde.

À semelhança da gestão local, deve ser baseada 
nos ciclos de melhoria do PDSA, cumprindo os pas-
sos mínimos:

• Diagnóstico situacional: é o ponto de partida 
que considera as ações finalísticas desenvolvidas 
diretamente pelas unidades, verificadas por meio 
de indicadores de processos e resultados, bem 
como as ações de apoio e gerenciais necessárias 
para a efetivação das primeiras, como a gestão de 
pessoas, educação permanente, fornecimento de 
insumos e medicamentos, serviços de manuten-
ção. O Painel de Indicadores da APS, apresentado 
a seguir, agrega elementos para essa análise, sis-
tematizando resultados por Centro de Saúde nas 
várias ações finalísticas temáticas. 

• Identificação, caracterização e priorização de 

problemas, relacionados ao CS ou ás áreas te-
máticas específicas.

• Elaboração de plano de ação, dando peso a 
ações de apoio às unidades. 

• Monitoramento e avaliação com vistas ao início 
de um novo ciclo. Para tanto, sugere-se o uso 
de indicadores já preconizados na rede SUS-BH, 
tais como os indicadores do PMAQ, além de 
outros que podem, eventualmente, ser criados 
com esta finalidade específica.

Os espaços de gestão devem ter participação di-
versificada, envolvendo todos os setores que pos-
sam colaborar, direta ou indiretamente, na busca de 
melhoria da assistência.

A dinâmica de trabalho pode ser voltada para a 
equipe distrital em alguns momentos e, em outros, 
pode incluir os gerentes das unidades ou colabora-
dores externos específicos.

O plano de ação deve incluir ações de apoio institu-
cional aos centros de saúde, apoio esse formatado em 
diferentes modalidades, como descrito na sequência.

6.1 Painel de indicadores da APS

O Painel de Indicadores foi construído para dar 
visibilidade tanto para os processos de trabalho, 
quanto para a magnitude de determinados proble-
mas de saúde na população acompanhada em cada 
Centro de Saúde. Objetiva-se, com esse painel, 
subsidiar discussões e traçar propostas para a qua-
lificação do cuidado na Atenção Primária, seja com 
ações mais ampliadas, seja com ações mais direcio-
nadas ou temáticas. 

O Painel é um conjunto de planilhas, organizadas em 
dez blocos temáticos e por Distrito e Centros de Saúde, 

com indicadores propostos pelos seguintes instrumentos:

• Monitoramento Quadrimestral do Estado de 
Saúde da População de Belo Horizonte (MQ-BH);

• Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ);

• Projeto Família Cidadã.
São 30 indicadores, distribuídos conforme abaixo:
Tabela 3 Distribuição dos Indicadores por Blo-

co Temáticos
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BLOCO MQ PMAQ TOTAL

1. Saúde Materna e Infantil 6 1 7

2. Condições Crônicas 2 2 4

3. Doenças Infectocontagiosas 2 - 2

4. Saúde Bucal 1 3 4

5. Promoção da Saúde 2 - 2

6. Prevenção 1 - 1

7. Demanda Espontânea - 1 1

8. Evento Sentinela 3 - 3

9. Outros indicadores do PMAQ - 5 5

10. Projeto Família Cidadã - - 1

Total 17 12 30

Cada indicador é avaliado por meio de um parâ-
metro pré-estabelecido pelas coordenações das di-
versas áreas temáticas da SMSA, tendo como refe-
rência o Plano Municipal de Saúde (PMS), as metas 
pactuadas na Programação Anual de Saúde (PAS) e 
as séries históricas. Aqueles indicadores cujo resul-
tado apresentarem um dado diferente do esperado 
recebem uma mensagem de “ALERTA” que será 
somada resultando em um subtotal do número de 
alertas do bloco. Da mesma maneira, a planilha si-
naliza com “OK”, quando o resultado estiver den-
tro do parâmetro, ou “SI”, na ausência de dados.

Uma planilha final denominada “Painel Consoli-
dado” compila os subtotais de cada bloco, ou seja, 

o número de “ALERTA”, “OK” e “SI”, permitindo 
uma análise geral do desempenho do distrito nos 
vários indicadores. Além dos indicadores, é dispo-
nibilizado o número total de famílias inscritas no 
Projeto Família Cidadã, por Centro de Saúde, si-
nalizando áreas de maior vulnerabilidade social e 
sanitária do território. (Figura 1)

A leitura do painel possibilita contribuir no diag-
nóstico situacional dos distritos e de cada unidade e 
identificar os CS ou blocos temáticos com desem-
penho crítico nos indicadores, ou seja, com maior 
percentual de alertas, ou CS com grande volume 
de famílias vulneráveis, o que pode ajudar na prio-
rização de ações de apoio.

Tabela 3 Distribuição dos Indicadores por Bloco Temáticos
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O conjunto de indicadores do Monitoramento 
Quadrimestral do Estado de Saúde da População 
de Belo Horizonte (MQ) busca dar visibilidade a 
informações estratégicas nos diferentes níveis: mu-
nicipal, distrital e local por meio dos eventos sen-
tinela, tais como óbito materno e infantil, e outros 
problemas de saúde. Esse monitoramento permite 
análises temporais, acompanhamento de tendências 
e comparações entre os diferentes distritos e áreas 
de abrangência da cidade. Tem o objetivo de subsi-
diar processos de planejamento, gestão e avaliação 
de políticas e ações de promoção, preventivas e as-
sistenciais relativas a cada tema abordado, além de 
ampliar a comunicação interna e sensibilizar a rede 
para temas relevantes que necessitam de acompa-
nhamento e ações de enfrentamento constantes.

O conjunto dos indicadores do Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten-
ção Básica (PMAQ) busca subsidiar a definição de 
prioridades e planejamento de ações para melhoria 
da qualidade da APS, bem como promover o reco-
nhecimento dos resultados alcançados e a efetividade 
ou necessidade de aperfeiçoamento das estratégias 
de intervenção. Visa ainda, fortalecer a responsabili-
dade sanitária e o protagonismo dos diversos atores, 
ao revelar tanto as fragilidades quanto os sucessos, 
motivando as equipes de saúde e gestores da APS a 
enfrentarem os desafios explicitados.

A ideia de trabalhar com dados por Centros 
de Saúde visa promover uma maior integração da 
grande equipe de profissionais que compõe a Aten-
ção Primária incluindo zoonoses, equipe de saúde 
bucal, núcleo de apoio à saúde da família, equipes 
de saúde mental, médicos de apoio e outros. Essa 
estratégia deve ser realizada junto à comunidade 
para integrar e potencializar o planejamento e as 
ações a serem realizadas no território.

A composição e fonte dos indicadores por blo-
cos está distribuída da seguinte forma:

Bloco 1 – Saúde Materna e Infantil
• Número de mortes maternas (MQ)
• Número de óbitos potencialmente evitáveis (MQ)
• Proporção de gestantes captadas até o final do 
1º trimestre (MQ)

• Proporção de gestantes acompanhadas no 
pré-natal (MQ)

• Média de atendimento de puericultura em me-
nores de 2 anos (MQ)

• Percentual de crianças atendidas aleitamento 
materno exclusivo (MQ)

• Percentual de recém-nascidos atendidos na pri-
meira semana de vida (PMAQ)

Bloco 2 – Condições Crônicas
• Percentual de egressos de internações por Dia-
betes Mellitus, acompanhados na APS (MQ)

• Percentual de casos novos de DRC que inicia-
ram a hemodiálise na internação acompanha-
dos no CS (MQ)

• Índice de atendimentos por condição de saúde 
avaliada (PMAQ)

• Razão de coleta de material citopatológico colo 
útero (PMAQ)

Bloco 3 – Doenças Infectocontagiosas
• Número de casos novos com abandono do tra-
tamento de tuberculose na Área de Abrangência 
do CS (MQ)

• Percentual de gestantes com diagnóstico de sí-
filis realizado durante o pré-natal (MQ)

Bloco 4 – Saúde Bucal
• Percentual de usuários classificados com o Có-
digo 3 em relação ao total de 1ª consulta (MQ)

• Cobertura de primeira consulta odontológica 
programática (PMAQ)

• Razão entre tratamentos concluídos e primeiras 
consultas odontológicas programáticas (PMAQ)

• Percentual de serviços ofertados pela Equipe 
de Saúde Bucal (PMAQ)

OBS.: Desde 2014 são acompanhados pelo nível 
central, distrital e local, 18 indicadores de proces-
so em saúde bucal, que permitem um diagnóstico 
mais detalhado do trabalho das equipes locais. Estes 
indicadores devem ser agregados a este bloco, no 
intuito de permitir discussões e intervenções com 
maior precisão e melhores resultados.

Bloco 5 – Promoção à Saúde
• Percentual de famílias inscritas no Bolsa Família 
acompanhadas pelo CS (MQ)
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• Média de participações em atividades físicas por 
habitante da área de abrangência do CS (MQ)

Bloco 6 – Prevenção
• Percentual de diabéticos fumantes (MQ)
Bloco 7 - Urgência/Demanda Espontânea
• Percentual de atendimentos de demanda es-
pontânea (PMAQ)

Bloco 8 – Evento Sentinela
• Número de mortes por causas externas em 
crianças (0 a 9 anos) (MQ)

• Número de mortes por causas externas em 
adolescentes (10 a 19 anos) (MQ)

• Número de mortes por causas externas em 
adultos jovens (20 a 29 anos) (MQ)

Bloco 9 – Outros Indicadores do PMAQ
• Média de atendimentos de médicos e enfermei-
ros por habitante 

• Percentual de atendimentos de consulta agendada
• Percentual de encaminhamentos para serviço 

especializado
• Percentual de serviços ofertados pela Equipe de 
Atenção Básica

• Índice de atendimentos realizados pelo Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF)

Bloco 10 - Projeto Família Cidadã
• Número de famílias inseridas no Projeto Família 
Cidadã (Projeto Família Cidadã)

Outros dados levantados pela equipe distrital po-
dem ser agregados à análise, ampliando e enrique-
cendo a discussão e possibilitando um maior conhe-
cimento da realidade distrital. 

Para o diagnóstico situacional é importante con-
siderar o contexto geral de trabalho nas unidades, 
os processos de apoio e os processos gerenciais. 
Essa análise pode sinalizar situações relacionadas ao 
processo de trabalho que são mais críticas nos CS 
e não estão contempladas diretamente pela análise 
dos indicadores. 

O apoio institucional se desenvolve como um 
envolvimento direto e contínuo da equipe distrital 
(apoiadora) com a equipe local (apoiada), caracteri-
zado como um “fazer juntos” no enfrentamento de 
problemas ou iniciativas de melhoria da qualidade da 
assistência. A estratégia da GCT assume duas moda-
lidades, a GCT Ampliada e a GCT Temática, como 
descrito a seguir.

Propõe-se na GCT que os momentos de coleta 
/ sistematização de dados, de análise, diagnóstico e 
planejamento ocorram tanto no nível distrital quanto 
no local (CS). No nível distrital pensa-se que o mo-
mento inicial deva contemplar uma escuta ampla da 
equipe, para que se relate como ocorre o cuidado 
no território, suas propostas, estruturação, formas 
de escolha e priorização entre diferentes CS e apoio 
para implantação / sustentação.

É importante levantar quais dados / instrumentos 
diagnósticos são utilizados pelo Distrito, como partida 
para a elaboração das propostas, procurando reduzir 

a fragmentação do planejamento e do cuidado. Con-
sidera-se que o envolvimento dos atores distritais das 
Gerências Regional de Assistência em Saúde (GERA-
SA), Epidemiologia, Regulação e Informação (GERE-
PI) e de Gestão do Trabalho (GERGETR) é desejada.

O painel dos indicadores da APS, apresentada an-
teriormente no item 6.1., pode servir como elemen-
to “provocador” para a análise do cenário distrital. 
Como apresentado, a análise do conjunto de indi-
cadores da GCT para o diagnóstico sistemático pela 
rede SUS-BH, pode indicar ao menos duas situações:

• Determinados CS onde vários indicadores de 
mais de um bloco temático se encontram em 
alerta (linhas do painel de indicadores da APS) 
pode sinalizar múltiplos problemas nessa unida-
de de saúde, o que reflete no mau desempenho 
em indicadores de várias linhas de cuidado;

• Blocos de indicadores de determinada área te-
mática que se encontram em alerta em muitos 

6.2 Apoio Institucional na estratégia GCT
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CS (colunas do painel de indicadores da APS). Por 
exemplo, vários dos indicadores da saúde mater-
no-infantil podem estar em alerta em vários ou na 
maioria dos CS do Distrito, indicando, possivel-
mente problemas generalizados nas competên-
cias ou nos processos necessários para atender a 
essa linha de cuidado dentro do Distrito.

No primeiro caso, propõe-se o uso da estraté-
gia da Gestão do Cuidado no Território Ampliada. 
Nela, a partir da escuta das demandas, problemas e 
percepções da equipe do CS, imagina-se a provável 
necessidade de organizar e sistematizar os macro-
processos da APS daquela unidade (vide item 5.3.), 
de tal modo que esses possam subsidiar de forma 
ordenada as ações finalísticas do cuidado em saúde, 
quais sejam, as da assistência propriamente ditas. 
Nessa estratégia será necessária, sucessivamente, 
uma série de ações diversificadas para fazer frente 
aos vários problemas identificados.

Assim, em sucessivas aproximações, usando a me-
todologia dos ciclos de melhoria / PDSA, espera-se 
criar um ambiente local de planejamento, diagnósti-
co, ação, avaliação e aprendizado propício aos incre-
mentos sustentados de qualidade, que irão impactar 
positivamente os diversos indicadores em alerta, ao 
longo do tempo.

A modalidade da GCT Ampliada seria conduzida, 
a princípio, pelos Coordenadores Distritais da Ges-
tão Clínica, ou por outros trabalhadores que pos-
suam uma visão abrangente dos processos nos CS, 
perfil para o apoio / facilitação e experiência de tra-
balho junto às equipes dos CS no fomento às ações 
de qualificação assistencial.

Experiências iniciais em unidades laboratório as-
sinalam que essa estratégia pode trazer benefícios 
reais na organização do CS e no fortalecimento do 
trabalho em equipe para fazer frente aos vários pro-
blemas identificados.

Na segunda situação descrita acima, abre-se 
a possibilidade para o que chamamos de Gestão 
do Cuidado no Território Temática. Nessa mo-
dalidade, o diagnóstico indica a necessidade de 
elaborar propostas para a melhoria assistencial 
em determinada área temática / ciclo de vida, 
em vários CS.

Com o apoio de referências técnicas da área em 
questão, atuando em conjunto com referências da 
GEAS, utilizar-se-ia da mesma estratégia de cons-
trução compartilhada a partir da escuta dos atores 
locais e distritais, para elaborar planos de ação para 
o enfrentamento dos maiores nós críticos identifica-
dos na linha de cuidado.
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ANEXO
Diagnóstico Situacional
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS DADOS PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS

1.1

Definição dos 
territórios sa-
nitários  (Área 
de Abran-
gência)

Definição dos territórios 
Centro de Saúde, Equi-
pes PSF e Microáreas dos 
ACS por IVS

Intranet - saude - tabnet 
- dados demográficos: 
por CS.

Anual X X X
Mapa com delimitação 
dos limites das áreas, 
arruamento e IVS

1.3

Caracteri-
zação da 
área - riscos 
e vulnerabili-
dades (IVS)

Sinalização manual no 
mapa da área da equipe 
de PSF pelos ACS das 
seguintes características:
- barreiras de acesso ou 
de grande esforço
- áreas de violência e/ou 
maior vulnerabilidade
- áreas com importan-
te risco ambiental ou 
sanitário
- deslocamento máximo 
domicílio-CS
- outros riscos

Coleta de dados 
realizada pelo ACS em 
parceria com os ACE

Anual X X X

1.4

Caracterizal-
ção da área 
- recursos da 
comunidade 
(Mapeamen-
to de Risco e 
Recursos)

Sinalização manual no 
mapa pelo ACS das se-
guintes características:
- Áreas de lazer
- Academias ao ar livre
- Igrejas e entidades 
ligadas à igreja
- Entidade com trabalho 
social
- CRAS
- Escolas e creches
- Serviços de Sáude (Por-
ta Aberta)
- Outros recursos

Coleta de dados 
realizada pelo ACS em 
parceria com os ACE

Anual X X X

1. Território
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS DADOS PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGE-
SÃO DE 
ANÁLI-

SE
MA EQ CS

2.1

Geral (Popu-
lação geral 
por território 
sanitário)

População cadastrada do 
CS por:
- total
- por equipe e microá-
reas
- sexo e faixa etária

Intranet - saude - tabnet - 
dados demográficos: por 
CS.

População cadastrada no 
CS e estimada pelo IBGE GEAS / Tatiane

Tabela Análise de Cober-
tura da APS GEAS / Tatiane

2.2 Domicílios

Tabela com número de 
famílias por território 
(CS/EQ/MA), classificação 
de risco familiar, partici-
pação no Programa Bolsa 
Família, participação no 
Programa Família Cidadã

SISREDE - familias cadas-
tradas: número famílias 
por microárea, exportar 
para excel e consolidar
Para o Bolsa Família existe 
um sistema informático 
próprio: ver com Maria do 
Carmo (GEAS) ou Magda 
(GTIS)

2.3 Utilização do 
SUS

Tabela com taxa de uti-
lização (%) dos serviços 
do CS pela população 
da área de abrangência 
cadastras

Os dados podem ser 
retirados do extrator da in-
tranet. Taxa de Utilização: 
Pessoas que utilizaram o 
serviço/População da AA.

Anual X X X

Taxa de saúde suplemen-
tar por CS Extrator

2. População
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2.4 Populações 
prioritárias:

Tabela das subpopula-
ções, com estimativa, 
total e por estrato de 
risco, calculada pela 
aplicação dos parâme-
tros epidemiológicos 
de prevalência, e com o 
número, total e por estra-
to de risco, de usuários 
acompanhados

Saúde Materna Infantil:
- Crianças < 1 ano
- Gestantes e puérperas

Não temos como extrair 
dados de menores de 2 
anos

Saúde do Adolescente

Saúde do Adulto:
- doenças crônicas: 
hipertensão, diabetes, 
doença renal crônica, 
obesidade e tabagismo
- doenças infectocon-
tagiosas: tuberculos, 
hansníase, sífilis e Hiv
- transtornos mentais
- câncer de colo de útero 
e mama

Saúde do Idoso:
- Idoso > 80 anos

Saúde bucal:
- Usuários com código 3

2.5 Populações 
especiais:

Tabela com número 
absoluto e perecentual 
de populações:

Relato da gerência / 
equipe

- em situação de rua
- quilombola
- indígena
- de invasão
- privada de liberdade
- institucionalizada (ILPI, 
Abrigos, outros)
Sinalização no mapa do 
território

Verificar com a Gláucia e 
outras RT’s sobre o proces-
so de cadastro e acom-
panhamento de cada 
população especial;

2. População

ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS DADOS PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGE-
SÃO DE 
ANÁLI-

SE
MA EQ CS
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS 
DADOS

PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS

3.1 Macroproces-
sos básicos

•	Territorialização
•	Cadastramento	familiar
•	Classificação	de	risco	da	família
•	Diagnóstico	local
•	Conhecimento	das	subpopulações	
alvo prioritárias
•	Estratificação	de	risco	das	condi-
ções crônicas
•	Programação	local
•	Agenda	de	atendimentos	
•	Recebimento	inicial	do	usuário
•	Recepção
•	Fluxos	internos
•	Vacinação
•	Curativo
•	Farmácia
•	Dispensação	de	medicamentos	
controlados e não controlados
•	Coleta	de	exames
•	Procedimentos	terapêuticos
•	Aferição	de	pressão	arterial
•	Aferição	de	glicemia	capilar
•	Prontuário	eletrônico
•	Higienização	e	limpeza
•	Higienização	de	mãos
•	Esterilização
•	Gerenciamento	de	resíduos

Instrumento 
elaborado a 
partir da sis-
tematização 
dos macro-
processos 
no contexto 
da SMSA BH 
(subgrupo 
macropro-
cessos)

3.2

Macroproces-
sos de atenção 
à demanda 
espontânea

•	Demanda	espontânea	sem	queixa	
clínica
•	Demanda	espontânea	com	queixa	
clínica

3.3

Macroproces-
sos de atenção 
às pessoas com 
condições crô-
nicas, hiperuti-
lizadoras e com 
enfermidades

•	Gerenciamento	das	condições	
crônicas prioritárias
•	Estratificação	de	riscos
•	Elaboração	e	monitoramento	dos	
planos de cuidado
•	Autocuidado	apoiado
•	Gestão	de	caso
•	Novos	formatos	da	clínica:	atendi-
mento compartilhado, matriciamen-
to

3. Processos
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3.4

Macroproces-
sos de promo-
ção e preven-
ção

•	Modelo	transteórico	de	mudança
•	Entrevista	motivacional
•	Grupo	operativo
•	Técnica	de	solução	de	problemas
•	Educação	em	saúde
•	Programa	de	atividade	física
•	Programa	de	reeducação	alimentar
•	Programa	de	controle	do	tabagis-
mo
•	Programa	de	controle	do	álcool	e	
outras drogas
•	Programas	de	rastreamento	de	con-
dições de saúde
•	Programas	de	prevenção	quater-
nária

3.5
Macroproces-
sos de autocui-
dado apoiado

•	Informação	e	educação	para	o	
autocuidado
•	Elaboração	e	monitoramento	de	
um plano de autocuidado
•	Apoio	material	para	o	autocuidado

3.6

Macroproces-
sos de deman-
das administra-
tivas

•	Assistenciais:	atestados	médicos,	
renovação de receitas, análise de 
resultados de exames, relatórios 
periciais
•	Gestão	da	unidade:	registro	sani-
tário, CNES, segurança do trabalho, 
sistemas de informação e relatórios 
de gestão, prontuário

3.7
Macroproces-
sos da atenção 
domiciliar

•	Visita	domiciliar
•	Assistência	domiciliar
•	Internação	domiciliar	com	uso	de	
tecnologias de suporte
•	Acompanhamento	domiciliar
•	Vigilância	domiciliar

3. Processos

ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS 
DADOS

PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS 
DADOS

PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS

4.1 Painel de 
Indicadores

Indicadores do Estado de Saúde da 
População Painel de indica-

dores da APS

X

Indicadores do PMAQ X X

Indicadores do Família Cidadã X

4.2
Análise do 
atendimen-
to

Número de atendimentos:

Instrumento ela-
borado para os 
CS Laboratório                                                             
(Os dados serão 
extraídos da 
INTRANET: extra-
tores do SISRE-
DE. Sugerimos 
que seja criado/
customizado um 
roteiro padrão 
com os dados 
mínimos a serem 
extraídos)

X X X

- total X X X

- por faixa etária X X X

- por CS de referência X X X

- por tipo de demanda (espontânea 
e não espontânea) X X X

- por profissional X X X

- por mês de atendimento X X X

Taxa de utilização do CS por faixa 
etária X X X

Relação de hiperutilizadores com 
número absoluto e percentual de 
atendimentos (Taxa de Utilização)

X X X

Pressão assistencial por profissional 
médico e enfermeiro X X X

Número de atendimentos por CID: X X X

- total X X

- por CID mais registrado X X X

4.3
Egressos 
Hospitala-
res

Número de internações: Instrumento ela-
borado para os 
CS Laboratório                                                                                           
(É possível ex-
trair estes dados 
da INTRANET/
Informações da 
APS)

X X X

- total X X X

- por ciclo de vida (criança, adulto e 
idoso) X X X

- por número de reinternações X X X

- relação dos usuários com interna-
ção X X X

4.4

Cuidados 
Domicilia-
res Espe-
ciais

Número/lista de usuários acamados/
restritos

Número/lista de usuários  que utili-
zam curativos complexos

Número/lista de usuários  que utili-
zam oxigenoterapia domiciliar

4. Indicadores

ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS 
DADOS

PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS
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4.5

Estratifi-
cação de 
Risco da 
População

Estrato 1: População sem risco (nú-
mero de indivíduos)

Após a definição 
da estratificação 
será definido a 
fonte dos dados

X X X

Estrato 2: População com fatores de 
risco (número de indivíduos) X X X

Estrato 3: População com condições 
de baixo e médio risco (número de 
indivíduos)

X X X

Estrato 4: População com condições 
de alto risco (listagem) X X X

Estrato 5: População com condições 
complexas (listagem) X X X

4. Indicadores

ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS 
DADOS

PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS DADOS PERIODICIDADE  
ATUALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO DE 
ANÁLISEMA EQ CS

5.1 Mapa de pes-
soal

Relação dos profissionais do CS
Registro da gerência / 
equipe
Tabela “5.1 Mapa Pessoal”

Número de profissionais em readap-
tação funcional

Número de profissionais em licença 
prolongada

5.2 Escala de aten-
dimentos

Escala de horário de atendimento 
dos profissionais

Registro da gerência / 
equipe

5.3 Consultórios

"Razão de utilização de consultórios: 
- Horas trabalhadas em consultório, 
por todos os profissionais / Horas de 
consultórios disponíveis durante o 
horário de funcionamento do Centro 
de Saúde."

Registro da gerência / 
equipe

5.4 Espaço para 
grupos

Espaço para realização de atendi-
mento em grupo no próprio CS ou 
em instituições parceiras do territó-
rio de abrangência

Registro da gerência / 
equipe

5. Estrutura
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ITEM DESCRIÇÃO FONTE DOS DADOS
PERIODICI-
DADE  ATU-
ALIZAÇÃO

NÍVEL DE ANÁLISE SUGESÃO 
DE ANÁLISEMA EQ CS

6.1 Colegiado 
Gestor

Constituição
Registro da gerência / 
equipe

X

Periodicidade de encontros X

Dia, horário e local de reuniões X

6.2 Conselho Local 
de Saúde

Constituição
Registro da gerência / 
equipe

X

Periodicidade de encontros X

Dia, horário e local de reuniões X

6.3 Reunião de ESF

Constituição
Registro da gerência / 
equipe

X

Periodicidade de encontros X

Dia, horário e local de reuniões X

6.4 Comissão de 
Vigilância

Constituição
Registro da gerência / 
equipe

X

Periodicidade de encontros X

Dia, horário e local de reuniões X

6.5 Comitê Local 
de Regulação

Constituição
Registro da gerência / 
equipe

X

Periodicidade de encontros X

Dia, horário e local de reuniões X

6.6 Matriciamentos

NASF X

Saúde Mental X

Outros X

6.7 Educação per-
manente

Modalidades utilizadas

Profissionais participantes

Periodicidade de encontros

Dia, horário e local de reuniões

6. Espaços Coletivos
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