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1 – COMPETÊNCIAS
Ao final desta oficina espera-se que os participantes tenham desenvolvido
capacidade para:
• Realizar alinhamento conceitual sobre territorialização
• Compreender e utilizar os instrumentos de territorialização, cadastro
familiar e classificação de risco da família.
• Compreender e utilizar o instrumento de Diagnóstico Local

2 – OBJETIVOS
Este módulo está estruturado para alcançar os seguintes objetivos:
• Compreender as etapas do diagnóstico local.
• Compreender o conceito de territorialização.
• Conhecer o processo de territorialização.
• Compreender as fases da territorialização.
• Compreender o conceito e objetivos do cadastro familiar.
• Conhecer as fases e a utilização do cadastramento familiar.
• Compreender a classificação por grau de risco da família.
• Conhecer o roteiro para o diagnóstico local e municipal.

3 – ESTRATÉGIAS E ATIVIDADES
Esta oficina sugere uma nova proposta de trabalho e traz abordagens que
propiciem o engajamento dos participantes no processo aquisição dos novos
conhecimentos que favoreçam a reflexão sobre seu contexto e o processo
a ser desenvolvido nas suas atividades.
As estratégias educacionais a serem desenvolvidas têm por objetivo subsidiar
os profissionais nas atividades a serem realizadas nos períodos de dispersão
do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde e durante o exercício de sua
prática na gestão municipal.
As atividades do módulo estão articuladas em suas unidades de forma a
auxiliar os participantes no aprimoramento da prática profissional, que consistem em exercícios, trabalhos de grupo, miniexposições, estudo dirigido,
estudo de caso e trabalhos de campo.

5

Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local

Discussões estruturadas facilitarão a troca de experiências e a construção
de estratégias.
Os trabalhos de campo, realizados no período de dispersão, serão apresentados e avaliados no momento presencial no próximo modulo.
Este módulo tem uma carga horária total de 16 horas, distribuídas em dois
dias de atividades.

4 - ESTRUTURA GERAL E PROGRAMAÇÃO
DIA 1
TEMPO
ESTIMADO

30 min
1h 30 min

HORÁRIO
DEFINIDO

ATIVIDADE

Introdução e dinâmica inicial

Dinâmica de grupo

Análise do Período de Dispersão

Relato no grande
grupo.

15 min

Intervalo

30 min

Monitoramento da participação
dos facilitadores e municípios e
dos produtos realizados

Relato no grande
grupo

Apresentação do consolidado
microrregional dos produtos relacionados à Oficina I: “As Redes de
Atenção à Saúde”.

Relato no grande
grupo

1h 15 min

1h 30 min
1h 30 min

1h
15 min
1h

6

METODOLOGIA

ALMOÇO
O Diagnóstico Local:A territoriali
zação

Atividade em grupo e
Estudo Dirigido

O Diagnóstico Local: O cadastro familiar e A classificação das famílias
por grau de risco

Estudo dirigido

Intervalo
Continuação da atividade: O cadas
tro familiar e a classificação das
famílias por grau de risco

Estudo dirigido
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DIA 2
30 min
2h

Apresentação dos grupos

Plenária

O Diagnóstico Local e Municipal

Estudo de caso: A
UAPS Santa Teresinha

15 min

Intervalo

45 min

O Diagnóstico Local e Municipal

Relato no grande
grupo

40 min

Apresentação e discussão de um
caso de Diagnóstico Local

Relato no grande
grupo

Trabalho em grupo

1h 30 min
2h

ALMOÇO
Plano de trabalho para o período
de dispersão

15 min

Intervalo

45 min

Plano de trabalho para o período
de dispersão

30 min

Atividade em grupo

Apresentação e discussão em grande grupo.

Avaliação da oficina
Encerramento
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CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ATENÇÃO

1° DIA

Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE I: DINÂMICA INICIAL

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

30 minutos
Tempo estimado: 15 minutos

Objetivo
Aplicar o
pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
Objetivo:
abordados nesta semana.

Integrar os participantes

Material

Aquecer e reenergizar

Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Estabelecer comunicação e parceria

Desenvolvimento

Propiciar o desenvolvimento da criatividade

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
serãoDesenvolvimento:
abordados na etapa;
2. lembrar que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
Todos os participantes
ficam
emneste
pé em
círculo.não se estará julgando o certo
sem •
preocupar-se
em acertar ou não,
pois
momento,
ou errado,
mas o que solicita
eles conhecem
ou participante
não sobre determinados
assuntos.
Isto é impor• O facilitador
que cada
diga seu nome
acompanhado
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

de uma palavra que expresse uma caracteristica sua e que comece com
a letra inicial do seu nome. Por exemplo: “Ana” - Alegre.

3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

Fechamento
• Analisar a atividade a partir dos questionamentos abaixo. Discutir com
CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

o grupo
a questão
da criatividade
e as
singularidades:
Devolver as
respostas
do pré-teste
na semana de
concentração
2 para que o aluno possa
passar para seu
caderno
de
atividades
ATENÇÃO
• O que sentiram com a vivência?

Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações neAVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1
cessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.
Nome: ____________________________________________________Turma: _______

• Como percebem a criatividade no cotidiano?

ATIVIDADE II: APRESENTAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO OFICINA III

Município: __________________________________________________GRS: _______

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

Leia com atenção o seguinte caso:
Objetivo

30 minutos

Tempo estimado:15 minutos

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde:
EtapaoFormativa
1: Manual
1: Agente Comunitário
de Saúde, suaprévio
história dos
e suas
atribuições
de Saúde
Pública
do
Aplicar
pré-teste
para identificar
o conhecimento
ACS
sobre/ Escola
os temas
que
serão
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
abordados
nesta
semana.
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).

1

Objetivo:

Material

Conhecer os objetivos e a programação da Oficina III.

33

Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.
Manual do Docente.pmd

33
Desenvolvimento
Desenvolvimento:

24/1/2008, 11:32

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
Ler e dicutir a programação da Oficina apresentada nas páginas 6 e 7.
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
serão abordados na etapa;

8

2. lembrar que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é importante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;
3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ATENÇÃO
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Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE6:III:
ANÁLISE DAS
ATIVIDADE
Pré-Teste

ATIVIDADES DO PERÍODO DE
30 minutos
DISPERSÃO RELACIONADAS À
OFICINA II: ANÁLISE DA APS NO
Objetivo
MUNICÍPIO
Aplicar o pré-teste para identificar
o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Tempo estimado: 1hora e 30 minutos

Material

Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Objetivo:

Desenvolvimento

Analisar e socializar as atividades do período de dispersão da Oficina II.

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
serão abordados na etapa;

Desenvolvimento

2. lembrar que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
sem preocupar-se
em acertar
ou não,
pois
neste momento,
não se estará julgando o certo
Formar grupos,
de acordo
com
a orientação
do facilitador
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é impor• Nomear um coordenador e um relator;
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;
3. certificar-se,
através
de leitura, se
as perguntas
foram ocompreendidas
por todos.
Analisar
as atividades
realizadas
durante
período de dispersão

pelos

PARTICIPANTES, levando em consideração os seguintes itens:

Fechamento

• A realização da terceira oficina municipal: avaliação de pontos fortes e

Devolver as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
pontos
fracos
e proposições de encaminhamentos.
passar para seu
caderno
de atividades

• A conclusão dos produtos da Oficina 2: a aplicação dos instrumentos
relacionados à análise da APS cálculo e análise da cobertura, verificação
AVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1
da aplicação dos princípios da APS, plano municipal de investimento na
Nome: ____________________________________________________Turma:
_______
APS : a adequação e o processo de aplicação dos.
Município:
__________________________________________________GRS:
_______
A elaboração
do “Plano de Ação para o fortalecimento da APS” pela
equipe

de saúde.
Leia com atenção o seguinte caso:

Cada relator terá aproximadamente 10 minutos para a apresentação.
1

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde: Etapa Formativa 1: Manual 1: Agente Comunitário de Saúde, sua história e suas atribuições / Escola de Saúde Pública do
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).

Manual do Docente.pmd

33

33

24/1/2008, 11:32
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TABELA DE MONITORAMENTO DOS PRODUTOS
PRODUTO
Divulgação do PDAPS na
Secretaria Municipal de Saúde
Divulgação do PDAPS para o
Conselho Municipal de Saúde
Assinatura do Termo de
Compromisso pelo Facilitador
Publicação da Resolução
Municipal sobre a implantação do
PDAPS
Módulo I
As Redes de
Atenção à Saúde

Repassar o conteúdo da Oficina
para todos os profissionais da
Equipes de Saúde.
Desenhar a rede de atenção à
saúde da mulher e da criança nos
territórios sanitários
Desenhar a rede de atenção
à urgência e emergência nos
territórios sanitários
Preencher o questionário
de avaliação do estágio de
desenvolvimento das redes de
atenção à saúde
Repassar o conteúdo da Oficina
para todos os profissionais da
Equipes de Saúde.
Repasse para o Conselho
Municipal de Saúde

Módulo II
Análise da
Atenção Primária
à Saúde

Análise da cobertura da APS
– Município
Análise qualitativa da APS Município
Plano de Investimento em
Estrutura Física da APS
Plano de Fortalecimento da APS
Consolidado Microrregional
- Análise da APS

10

CUMPRIMENTO

CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ATENÇÃO
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Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

ATIVIDADE IV: MONITORAMENTO
30 minutos
DA PARTICIPAÇÃO DOS
FACILITADORES E MUNICÍPIOS
Objetivo
E DOS
PRODUTOS
REALIZADOS
Aplicar o pré-teste para identificar
o conhecimento
prévio dos
ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Material

Tempo estimado: 30 minutos
Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Desenvolvimento

Objetivo:

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
Apresentar
oseresultados
relacionados
produtos
das oficinas
anteriores
avaliação
do Curso,
tem por objetivo
analisar o aos
que eles
já conhecem
sobre os
temas que
serãoeabordados
na etapa;
os que ainda
faltam através da participação de cada um.
2. lembrar que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
ou errado,
mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é imporDesenvolvimento
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

O facilitador apresentará aos participantes da oficina um relato da situação
atual após as duas oficinas anteriores, destacando a adesão dos municípios,
ATENÇÃO
presença
e participação de cada um, os produtos já realizados e os que
Fechamento
ainda
faltam.
Importante
verificar
possíveis
dificuldades
oucurso
problemas
que
é apenas
esquema
para orientar
a apresentação
do
do sistema
Devolver asEste
respostas
do um
pré-teste
na
semana
de concentração
2 para
que
o ealuno
possa
necessitem
dedemaior
atenção,
para
que
sejamcontém
apresentados
e resolvidos.
de caderno
avaliação.
Oatividades
Manual
do Aluno
e do
Docente
todas as informações
nepassar para
seu
CURSO Tse
ÉCNICO
AGENTE COMUNITÁRIO
DE S
AÚDE
3. certificar-se, através de leitura,
asDEperguntas
foram
compreendidas
por todos.

cessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

AVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

Nome: ____________________________________________________Turma: _______

ATIVIDADE V: APRESENTAÇÃO
DO
30 minutos
CONSOLIDADO MICRORREGIONAL
Objetivo
DOS PRODUTOS RELACIONADOS À
Leia com atenção o seguinte caso:
Aplicar o pré-teste para identificar
o conhecimento
dos ACS
os temas que serão
OFICINA
I: “ASprévio
REDES
DEsobre
ATENÇÃO
abordados nesta semana.
À SAÚDE”
Município: __________________________________________________GRS: _______

1

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde: Etapa Formativa 1: Manual 1: Agente Comunitário de Saúde, sua história e suas atribuições / Escola de Saúde Pública do
Material
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).
Tempo estimado: 1 hora e 15 minutos

Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Desenvolvimento

Manual do Docente.pmd

33

1. deve Objetivo:
preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
avaliação
já conhecem
sobre os dos
temas
que
33 do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles
24/1/2008,
11:32
Analisar,
interpretar e socializar os consolidados
microrregionais
proserão abordados na etapa;

dutos da Oficina I “As Redes de Atenção à Saúde”.

2. lembrar que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é imporDesenvolvimento:
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

Apresentar
aos
na oficina
microrregional,
3. certificar-se,
através
departicipantes,
leitura, se as perguntas
foram
compreendidas os
porconsolidados
todos.
microrregionais dos produtos da Oficina I “As Redes de Atenção à Saúde”

Fechamento
(conferir tabela acima), realizando uma análise dos dados e da situação
Devolverencontrada.
as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
passar para seu caderno de atividades

AVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1

11
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ATENÇÃO
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Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE VI: O DIAGNÓSTICO
LOCAL: A TERRITORIALIZAÇÃO

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

30 minutos
Objetivo

Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos

Aplicar o pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Objetivo

Material

Compreender o conceito, a classificação e as fases de territorialização.

Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Desenvolvimento

Desenvolvimento

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
• Ler
discutir
o texto
de apoio
“A territorialização”,
dando
oportunidade
avaliação
doeCurso,
e tem
por objetivo
analisar
o que eles já conhecem
sobre
os temas que
para todos.
serão abordados
na etapa;
2. lembrar
é individual
cada de
um um
deveparágrafo
colocar somente
aquilo que já pelo
sabe,
• que
Cadaa tarefa
participante
faráe aque
leitura
a ser comentado
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
facilitador.
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é importante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;
3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

Fechamento
Devolver as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
passar para seu caderno de atividades

TEXTO DE APOIO

A TERRITORIALIZAÇÃO1
AVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1
Nome: ____________________________________________________Turma: _______

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

Município: __________________________________________________GRS: _______

Segundo Mendes (1993), há, pelo menos, duas concepções de território
aplicadas aos sistemas de serviços de saúde:
• Território-solo:
por critérios
geográficos,
Leiadefinido
com atenção
o seguinte
caso: com uma visão estática
que não acompanha as mudanças contínuas do território;

1

• Território-processo: definido por critérios geográficos, políticos, econômicos, sociais e culturais, com uma visão dinâmica que acompanha as
mudanças permanentes do território.

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde: Etapa Formativa 1: Manual 1: Agente Comunitário de Saúde, sua história e suas atribuições / Escola de Saúde Pública do
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).

Com relação à sua divisão, os territórios podem ser:

Manual do Docente.pmd

33

• Território-distrito: obedece à lógica político-administrativa, sendo adequado
para municípios de grande porte, para
possibilitar a aproximação
33
24/1/2008, 11:32
entre a administração pública e a população. Seu objetivo é a delimitação de um território administrativo-assistencial, contendo um conjunto
de pontos de atenção à saúde e uma população adscrita, com vistas ao
planejamento urbano e ações intersetoriais.
• Território-área: é um território-processo de responsabilidade de uma
UAPS, com enfoque na vigilância à saúde. Corresponde à área de atuação
1 Manual da APS, SES de Minas Gerais, 2007 (no prelo)
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de uma a, no máximo, três equipes de saúde. Seu objetivo é planejar
as ações, organizar os serviços e viabilizar os recursos para o atendimento das necessidades de saúde dos usuários/famílias residentes no
território, com vistas à melhoria dos indicadores e condições de saúde
da comunidade.
• Território-microárea: é uma subdivisão do território-área de responsabilidade da equipe de saúde. Corresponde à área de atuação do ACS. Seu objetivo é a delimitação de espaços onde se concentram grupos populacionais
homogêneos, de risco ou não, com vistas à identificação das necessidades
de saúde das famílias residentes, programação e acompanhamento das
ações destinadas à melhoria das suas condições de saúde.

RESULTADOS ESPERADOS:
Objetivo: estabelecer as áreas de responsabilidade das equipes de saúde, para que possam fazer o planejamento: diagnóstico, identificação e
priorização dos problemas de saúde e programação, operacionalização e
monitoramento das ações de saúde.
Metas:
• Identificar e cadastrar 100% das famílias residentes na área.
• Identificar 100% das lideranças comunitárias e entidades associativas e
representativas da comunidade.
• Construir o mapa da área, localizando 100% das microáreas e identificando 100% dos aspectos geográficos, ambientais e sociais da área.

OPERACIONALIZAÇÃO:
Fase preparatória:
• Identificar a existência de plano diretor municipal, projetos/estudos/mapas
urbanos que contenham a identificação do território e a malha viária.
• Realizar o levantamento de dados de fontes do próprio município, plano
municipal de saúde, Atlas de Desenvolvimento Social da FJP, do IBGE,
Cadernos de Saúde e Sala de Situação nos sistemas de informações
do Ministério da Saúde sobre os aspectos geográficos, populacionais,
econômicos, sociais, culturais e epidemiológicos.
• Adquirir o Mapa Base do município ou das áreas já definidas, com escala para área urbana 1:5.000 ou 1:10.000 e para zona rural 1:25.000
ou 1:50.000.
• Analisar os dados levantados.
Fase de delimitação do território:
• Considerar os seguintes critérios para delimitação do território:
»» geográfico: barreiras, limites, áreas rurais;
»» risco ambiental;
13
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»» densidade populacional;
»» aspectos políticos, econômicos (modo de produção, renda), sociais, culturais;
»» malha viária e meios de transporte;
»» equipamentos sociais;
»» pontos de atenção à saúde: UAPS, centros de especialidades,
consultórios/ambulatórios privados, hospitais, laboratórios, residências terapêuticas, pronto-atendimentos, dentre outros.
• Consultar representantes da comunidade local (informantes-chave) para
obter informações sobre o território-processo: aspectos geográficos,
políticos, econômicos, sociais e culturais percebidos e de relevância para
a comunidade.
• Delimitar os limites do território da UAPS, considerando inicialmente as
barreiras geográficas, acesso da população à UAPS e dos profissionais aos
domicílios, densidade populacional e número de equipes.
Fase de apropriação do território:
• Sinalizar no mapa-base os aspectos definidos na fase de delimitação do
território.
• Analisar o mapa-base com todas estas informações.
• Delimitar o território da UAPS ou fazer a sua revisão, caso já exista.

EXEMPLO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA:
Mapa da área de abrangência do Núcleo Planalto que congrega três bairros
(Canaã, Jardim das Palmeiras, Morada Nova, Jardim Holanda).

14
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Mapa de uma das áreas de abrangência do bairro Canaã que pertence ao
Núcleo Planalto
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A CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:
Etapa 1 – PERFIL TERRITORIAL – AMBIENTAL
Utilizar os dados coletados no processo de territorialização:

Território:
• Extensão territorial em km2;
• Localização urbana ou rural;
• Distância do centro da cidade;
• Bairros localizados na área de responsabilidade, especificando se totalmente ou parcialmente incluídos.

Geografia e ambiente:
• Descrição do relevo;
• Existência de rios ou córregos, especificando se canalizados ou em leito
natural; lagos e represas, naturais ou artificiais;
• Existência de fontes de água naturais, especificando a sua utilização pela
população circunvizinha;
• Barreiras geográficas.

Delimitação do território da UAPS no mapa:
• Limites da área e das microáreas e localização de:
»» Pontos de atenção à saúde: UAPS, centros de referência / especiali15
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dades, consultórios / ambulatórios privados, hospitais, laboratórios,
residências terapêuticas, pronto-atendimentos, dentre outros.
»» Equipamentos e serviços sociais existentes: escolas, creches,
cursos profissionalizantes, associações, ambulatórios, hortas
comunitárias, etc.
»» Áreas de lazer existentes: campos de futebol, pistas para caminhada, parques, etc.
»» Áreas de risco ambiental: lixão; áreas sujeitas a deslizamento,
soterramento ou inundação; fonte de poluentes (tipo, origem,
etc.); e outros riscos.
»» Áreas de assentamentos e invasões;
»» Áreas de aglomeração urbana: favelas, cortiços, etc.
• Áreas rurais: número de comunidades, ponto de apoio, distância da
UAPS.

Urbanização – acesso:
• Pavimentação das ruas e avenidas.
• Transporte público.
• Malha viária, rodovias, ferrovias.

Características dos domicílios:
• No de domicílios segundo o abastecimento de água: rede pública, poço
ou nascente, dentre outros.
• No de domicílios segundo o tratamento da água no domicílio: filtração,
fervura, cloração, sem tratamento.
• No de domicílios segundo o destino de fezes e urina: sistema de esgoto
(rede geral), fossa ou céu aberto.
• No de domicílios com energia elétrica.
• No de domicílios segundo o destino do lixo: coletado, queimado ou
acumulado a céu aberto.

Etapa 2 – PERFIL DEMOGRÁFICO:
• População total.
• População segundo faixa etária e sexo.
• População que tem plano de saúde.
• No total de usuários do SUS.

Etapa 3 – PERFIL SOCIOECONÔMICO:
• No de chefes de família analfabetos.
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• No de famílias com renda familiar per capita inferior a R$ 60,00 (sessenta
reais).2
• No de famílias sem acesso à pasta e à escova de dente, por área.
• No de famílias segundo o grau de risco.

Etapa 4 - PERFIL INSTITUCIONAL
• Histórico da UAPS.
• Localização.
• Tipologia: PSF, PACS, Unidade Tradicional.
• Acesso à UAPS: topografia e transporte urbano.
• Horário de atendimento.
• Caracterização das UAPS em relação ao padrão mínimo determinado
CURSO nº
TÉCNICO
DE AGENTE
OMUNITÁRIO DE SAÚDE
pela Resolução SES
1186,
deC18/05/2007.
• Recursos
humanos: número de profissionais por categoria.
ATENÇÃO
Este é apenas
um esquema
para
orientar aeapresentação
• Conselhos
Locais
de Saúde:
existência
atuação. do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE VII: O DIAGNÓSTICO
LOCAL: O CADASTRO FAMILIAR E
30 minutos
CLASSIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS
POR GRAU DE RISCO.

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

Objetivo

Aplicar o pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.
Tempo estimado: 2 horas e 30 minutos

Material
Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Objetivo:

Desenvolvimento
Compreender o conceito, objetivos, fases do cadastramento familiar e da
1. deve classificação
preparar o grupo
o pré-teste,
dizendo
que esta atividade é parte do processo de
porpara
grau
de risco da
família.
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
serão abordados na etapa;
2. lembrar
que a tarefa é individual e que cada um deve colocar somente aquilo que já sabe,
Desenvolvimento:
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
• Formar
deconhecem
acordo com
a orientação
do facilitador;
ou errado,
mas ogrupos
que eles
ou não
sobre determinados
assuntos. Isto é importante•para
acalmar
a
ansiedade
que
porventura
o
grupo
expresse;
Nomear um coordenador e um relator;
3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

• Ler e discutir os textos de apoio: “O Cadastro Familiar” e “A Classificação

da Família por Grau de Risco”.
Fechamento
Devolver• as
respostas
pré-teste
na semana
de concentração
Cada
grupodo
deve
elaborar
um estudo
de caso. 2 para que o aluno possa
passar para seu caderno de atividades

• O estudo de caso deve descrever uma família da sua área de respon-

AVALIAÇÃO DO ALUNO - PRÉ-TESTE1

2 Fonte: Programa Bolsa Família, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nome: ____________________________________________________Turma: _______
Município: __________________________________________________GRS: _______
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sabilidade: composição familiar, condição de moradia, aspecto socioeconômico cultural, doenças referidas e outros aspectos que o grupo
considerar relevante.
• A seguir, metade dos integrantes daquele grupo vão para um outro grupo
e vice-versa.
• A partir desse momento, os integrantes originais do grupo vão representar a família e os novos integrantes vão representar o ACS e outros
integrantes da equipe de saúde.
• O objetivo é a simulação da aplicação do formulário do cadastro familiar
do Prontuário de Saúde da Família pela equipe de saúde.
• A seguir, aplicando os critérios socioeconômicos e clínicos apresentados,
classificar a família quanto ao grau de risco.
• Fazer discussão sobre os instrumentos e a metodologia de aplicação.
• Cada relator terá aproximadamente 10 minutos para apresentar as conclusões do grupo.

TEXTO DE APOIO
O CADASTRO FAMILIAR3
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
O cadastro é o primeiro passo para o conhecimento das famílias residentes
na área de responsabilidade da equipe de saúde. Este conhecimento será
complementado pelo levantamento de problemas familiares, classificação
por grau de risco e desenho do genograma.
É um momento importante para estabelecimento do vínculo entre a equipe
de saúde e a família, a partir do qual se dará o acompanhamento das várias
situações apresentadas.

RESULTADOS ESPERADOS:
Objetivo: conhecer as famílias residentes nas áreas de responsabilidade das
equipes de saúde, relacionando os seus integrantes, a situação de moradia e
outras informações necessárias para a programação das ações de saúde.

Metas:
Identificar e cadastrar 100% das famílias residentes na área de responsabilidade.

OPERACIONALIZAÇÃO:
Fase preparatória:
• Realizar encontros preparatórios de toda a equipe para conhecimento

18
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do objetivo do cadastramento, da sua função como instrumento de
diagnóstico da situação de saúde e de programação de ações, e como
instrumento de educação da família (as orientações a serem feitas à
família, em geral, e sobre cada um dos itens pesquisados).
• Deverá ser apresentada e discutida a metodologia utilizada para o cadastramento, assim como o instrumento a ser aplicado.
• Organizar o cadastramento envolvendo toda equipe e identificando as
microáreas, os ACS responsáveis, o número total e a relação de domicílios
e definindo o cronograma de visitas domiciliares.
• Esclarecer as lideranças locais e solicitar a sua colaboração em caso de
dificuldade de acesso a alguma área ou domicílio.
• Será realizado nas microáreas definidas no processo de territorialização.
• O responsável da aplicação do formulário é o Agente Comunitário de
Saúde.
• Será utilizado o Formulário de Cadastro Familiar (ver Anexo) que contém
os dados da Ficha A do SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica,
acrescidos de algumas informações complementares.

Fase de execução:
• Aplicar o formulário em uma ou duas visitas domiciliares.
• Agendar previamente as visitas, de maneira a garantir o tempo e as condições adequadas para a realização da entrevista e a maior participação
de outros familiares.
• Priorizar na primeira etapa do cadastramento as famílias moradoras de
aéreas de risco.
• Entrevistar preferencialmente o responsável da família, com a participação de outros familiares sempre que possível.
• O ACS deve se apresentar à família, apresentar a toda a equipe de saúde
e esclarecer o objetivo do cadastro.
• Indagar o entrevistado sobre cada um dos itens do formulário, de maneira
objetiva, mas ao mesmo tempo acolhedora, deixando espaço para esclarecimento do significado e importância de cada aspecto e das dúvidas
que surgirem.
• Anotar as respostas nos campos específicos do formulário, estando
atentos a registrar também as impressões, questionamentos e aspectos
não previstos anteriormente, mas importantes para o conhecimento
daquela família.
• Orientar a família sobre a utilização das informações para a programação
e organização do serviço de saúde.
• Realizar também orientações de educação em saúde sobre as condições
e problemas identificados, como relacionamentos familiares, cuidados
com o recém-nascido e outras faixas etárias de risco, consultas de controle
na UAPS, armazenamento e administração de medicamentos, higiene do

19

Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local

ambiente, acondicionamento do lixo, etc.

Utilização do cadastro:
• Lançar os dados do cadastro no SIAB – Sistema de Informação da Atenção
Básica ou no Sistema de Informação Gerencial do município.
• Realizar momentos de apresentação e discussão da equipe sobre os
dados coletados, para conhecimento da situação de saúde das famílias
de cada microárea.
• Utilizar as informações para a classificação por grau de risco e para programação de ações necessárias para a melhoria da condição familiar.
• Atualizar o cadastro anualmente ou sempre que houver uma alteração
importante da composição ou condição familiar.

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO:
Cabeçalho:
• UBS: nome da Unidade de Atenção Primária à Saúde;
• ESF responsável: nome ou número da equipe de saúde responsável da
microárea;
• Data: dia, mês e ano de realização do cadastro;
• Endereço da família: nome da rua, avenida ou praça do domicílio, número e complemento do domicílio, nome do bairro; registrar ponto de
referência quando necessário;
• Número de telefone do domicílio;
• Número de um telefone de contato do chefe da família (local de trabalho,
parentes ou outros) para situações de urgência e outras;
• Número do CEP (Código de Endereçamento Postal);
• Código do município utilizado pelo IBGE;
• Código do Segmento Territorial: número de dois algarismos, definido pela
Secretaria Municipal de Saúde;
• Código da Área: número de três algarismos, definido pela Secretaria
Municipal de Saúde;
• Código da Microárea: número de dois algarismos, definido pela equipe
de saúde;
• Código da Família: número de três algarismos, definido pela equipe de
saúde;
• Localização: indicar se o domicílio está na zona rural ou urbana;
• Procedência: preencher em caso de mudança nos últimos seis meses
antes do cadastro.
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Cadastro da família:
• Anotar os dados de todos os integrantes, de acordo com os campos indicados: chefe da família na primeira posição (No 1), integrantes maiores
de 15 anos no quadro superior e integrantes com idade entre 0 e 14 anos
no quadro inferior. A posição do integrante da família na composição da
mesma, correspondente ao número de ordem da primeira coluna, poderá
ser usada em outros instrumentos de monitoramento.
• Nome completo da pessoa;
• Data de nascimento: dia, mês e ano;
• Idade em anos ou meses;
• Sexo: masculino (M) ou feminino (F);
• Alfabetizado: assinalar com X (sim ou não). É considerado alfabetizado
o indivíduo que sabe ler e escrever no mínimo um bilhete. Aquele que
apenas assina o nome não é considerado alfabetizado;
• Trabalho atual: sim ou não;
• Ocupação: tipo de trabalho que exerce;
• Renda mensal declarada em salários mínimos.
• Os campos Trabalho, Ocupação e Renda devem ser preenchidos para
todos os integrantes que estão trabalhando no momento do cadastro,
independentemente da idade, tipo de vínculo empregatício do trabalhador (quer o trabalhador esteja inserido no mercado formal ou informal
de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar) e da faixa etária.

Situação da moradia e saneamento
• Tipo de casa: assinalar o tipo de parede da casa;
• Número de cômodos/peças do domicílio: considerar todos os compartimentos integrantes do domicílio com fins residenciais, inclusive banheiro,
cozinha e os cômodos existentes na parte externa do prédio;
• Energia elétrica: marcar com um X se o domicílio possuir energia elétrica,
mesmo que o fornecimento não seja contínuo, ou que a instalação não
seja regularizada (ligação clandestina, “gato”, “gambiarra”);
• Destino do lixo: coletado, queimado ou enterrado, jogado a céu aberto;
• Tratamento da água feito continuamente no domicílio: filtração, fervura, cloração ou sem tratamento; não considerar o tratamento da água
realizado pela empresa fornecedora;
• Abastecimento de água: rede geral ou pública, poço ou nascente, ou
outros fontes;
• Destino de fezes e urina domicílio: sistema de esgoto (rede geral), fossa
ou a céu aberto.
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Outras informações:
• Plano de saúde: identificar se existe, nome e número de pessoas
cobertas;
• Acesso a serviços de saúde em caso de necessidade: hospital, unidade
de saúde, benzedeira, farmácia ou outros;
• Meios de comunicação que mais utiliza: rádio, televisão ou outros;
• Participação em grupos comunitários: cooperativa, grupo religioso, associações ou outros;
• Meios de transporte que mais utiliza: ônibus, caminhão, carro, carroça
ou outros;
• Atividades produtivas domiciliares: registrar SIM ou NÃO; se SIM, preencher o formulário Cadastro de Atividades Produtivas Domiciliares;
• Acesso à pasta e à escova de dentes: registrar SIM somente se todos os
integrantes da família têm acesso individual; considerar NÃO acesso da
família se pelo menos um integrante não tiver acesso individual.

Classificação de risco da família:
• Registrar a classificação por grau de risco feita pela equipe a partir dos dados coletados: SEM RISCO, BAIXO RISCO, MÉDIO RISCO e ALTO RISCO.

TEXTO DE APOIO
A CLASSIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO DA
FAMÍLIA4
Objetivos:
• Conhecer as famílias da área de abrangência da ESF;
• Identificar os fatores de risco presentes;
• Fazer a classificação por grau de risco.

Metas:
• 100% das famílias da área de abrangência classificadas por risco.
A família deve ser o primeiro sujeito do cuidado com a saúde dos seus
integrantes e, para isso, precisa aprender a identificar todos os fatores que
a colocam em risco e a como reagir diante destas situações. Portanto, esta
atividade de classificação por grau de risco deve cumprir também este
objetivo educativo para a família, além de levantar os dados para o planejamento das intervenções.

4 Manual da APS, SES de Minas Gerais, 2007. (no prelo)
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OPERACIONALIZAÇÃO:
Serão usados os seguintes critérios para classificação:

1. Fatores socioeconômicos:
a) Alfabetização do chefe da família:
• É considerada de risco a família cujo chefe não é alfabetizado, ou seja,
não sabe ler e não sabe escrever nem mesmo um bilhete simples.
b) Renda familiar:
• É considerada de risco a família em situação de extrema pobreza, ou
seja, que tem renda per capita mensal de até R$ 60,00 (sessenta reais),
tendo ela filhos ou não.5
• Cálculo da renda familiar per capita: somar o rendimento mensal de todas
as fontes (salário, bolsa família, aposentadoria, etc.) recebido por todos
os membros da família e dividir pelo número total de integrantes.
c) Abastecimento de água:
• É considerada de risco a família cujo domicílio não tem abastecimento
de água adequado, ou seja, não existe rede pública de abastecimento e a
água é proveniente de poços, cisternas, nascentes naturais ou outras.

PONTUAÇÃO
Nenhum dos fatores de risco

0

Presença de um dos fatores de risco

1

Presença de dois fatores de risco

2

Presença de três fatores de risco

3

2. Presença de condições ou patologias crônicas prioritárias: é
considerada de risco a família em que um ou mais de seus integrantes apresentarem uma das seguintes condições ou patologias por ciclo de vida:6
a) Crianças com situações de risco do Grupo II:
• Baixo peso ao nascer;
• Prematuridade;
• Desnutrição grave;
• Triagem neonatal positiva para hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia
falciforme ou fibrose cística;
• Doenças de transmissão vertical: toxoplasmose, sífilis, Aids;

5 Fonte: Programa Bolsa Família, Ministério da Previdência e Assistência Social.
6 Ver Linhas-guias de Atenção à Saúde, SES/MG.
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• Intercorrências importantes, no período neonatal, notificadas na alta
hospitalar;
• Crescimento e/ou desenvolvimento inadequados;
• Evolução desfavorável de qualquer doença.
b) Adolescentes de Alto Risco:
• Adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis ou Aids;
• Adolescentes com gravidez precoce não planejada;
• Adolescentes com transtornos alimentares: bulimia e anorexia;
• Estejam fazendo uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (com destaque
ao uso do tabaco e do álcool);
• Sejam vítimas de exploração sexual ou que tenham sofrido abuso sexual;
• Com quadros de depressão;
• Tenham transtornos mentais e/ou risco de suicídio;
• Fogem com freqüência de casa ou se encontrem morando nas ruas.
c) Adultos com Risco Cardiovascular Alto ou Muito Alto:
• Grupo de risco alto: portadores de hipertensão arterial (HA) grau 1 ou
2, com 3 mais fatores de risco; ou portadores de HA grau 3, sem fatores
de risco;
• Grupo de risco muito alto: portadores de HA grau 3, que possuem 1 ou
mais fatores de risco; ou portadores de HA com doença cardiovascular
ou renal manifesta.
d) Adultos com Risco para Diabete:
• Não usuários de insulina, com hipertensão;
• Usuários de insulina.
e) Adultos com Alto Risco para Tuberculose:
• Usuários com antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda
ou crônica;
• Doente de Aids ou soro positivo para o HIV;
• Antecedentes ou evidências clínicas de nefropatias;
• Suspeita de tuberculose multidrogarresistente;
• Tuberculose extrapulmonar (principalmente meningite e tuberculose);
• Pacientes em retratamento por abandono, recidiva e falência.
f) Adulto com Alto Risco para Hanseníase:
• Surtos reacionais repetitivos;
• Relato de reações adversas aos medicamentos;
• Presença de seqüelas nos olhos, nariz, mãos e pés.

24

Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local

g) Adultos com Risco Grave para Saúde Mental:
• Usuários com transtornos mentais graves e persistentes;
• Uso prejudicial de álcool e outras drogas;
• Egressos de serviços de saúde mental.
h) Gestantes de Alto Risco:
• Dependência de drogas lícitas e ilícitas;
• Morte perinatal anterior;
• Abortamento habitual;
• Esterilidade/ infertilidade;
• Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de
líquido amniótico;
• Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada;
• Pré-eclâmpsia e eclâmpsia;
• Diabetes gestacional;
• Amniorrexe prematura;
• Hemorragias da gestação;
• Isoimunização;
• Óbito fetal;
• Hipertensão arterial;
• Cardiopatias;
• Pneumopatias;
• Nefropatias;
• Endocrinopatias;
• Hemopatias;
• Epilepsia;
• Doenças infecciosas;
• Doenças auto-imunes;
• Ginecopatias.
i) Idoso com Alto Risco / Idoso Frágil:
• Idosos com ≥ 80 anos
• Idosos com ≥ 60 anos apresentando:
»» Polipatologias (≥ 5 diagnósticos);
»» Polifarmácia (≥ 5 drogas/dia);
»» Imobilidade parcial ou total;
»» Incontinência urinária ou fecal;
»» Instabilidade postural (quedas de repetição);
»» Incapacidade cognitiva (declínio cognitivo, síndrome demencial,
depressão, delirium);
»» Idosos com história de internações freqüentes e/ou no período
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de pós-alta hospitalar;
»» Idosos dependentes nas atividades de vida diária básica - AVD;
»» Insuficiência familiar: idosos que moram sós ou estão institucionalizados.
j) Outras condições ou patologias crônicas definidas como prioritárias pela
equipe de saúde.

PONTUAÇÃO
Nenhum dos componentes tem alguma condição ou patologia crônica

0

Apenas 1 dos componentes tem 1 patologia ou condição crônica

1

2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição crônica

2

1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou mais condições ou
patologias crônicas

3

PASSOS PARA A CLASSIFICAÇÃO:
Passo 1: Fazer discussão sobre as famílias da área de responsabilidade a
partir das informações do Cadastro Familiar e da ficha de Acompanhamento Familiar.
Passo 2: Identificar os fatores socioeconômicos e as condições/patologias
crônicas prioritárias presentes na família.
Passo 3: Fazer a pontuação para cada um dos critérios.
Passo 4: Fazer a somatória das duas pontuações, chegando à pontuação
total.
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CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS

CRITÉRIOS CLÍNICOS

PONTUAÇÃO FINAL PARA CLASSIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO

Nenhum
dos fatores
de risco

Presença
de um dos
fatores de
risco

Presença
de dois
fatores de
risco

Presença
de três
fatores
de risco

P

0

1

2

3

Nenhum dos
componentes tem
alguma condição ou
patologia crônica

0

0

1

2

3

Apenas 1 dos
componentes tem 1
patologia ou condição crônica

1

1

2

3

4

2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição
crônica

2

2

3

4

5

1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou
mais condições ou
patologias crônicas

3

3

4

5

6

Passo 5: Interpretação:

PONTUAÇÃO TOTAL

GRAU DE RISCO

0

Sem Risco

1

Risco Baixo

2–3

Risco Médio

≥4

Risco Alto

Passo 6: Orientar a família sobre a sua situação e sobre os cuidados a serem
tomados.

Cronograma:
• A classificação de risco deverá ser feita no mesmo período do cadastro
da família.
• A sua atualização deverá ser anual ou sempre que houver uma mudança
significativa da situação familiar.

27

Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local

CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ATENÇÃO

2° DIA

Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE VIII: O DIAGNÓSTICO
LOCAL E MUNICIPAL

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

30 minutos
Tempo estimado: 2 horas e 45 minutos

Objetivo
Aplicar oObjetivo:
pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Conhecer o roteiro para o diagnóstico local e municipal.

Material
Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Desenvolvimento:

Desenvolvimento
• Formar grupos de acordo com a orientação do facilitador.
1. deve •
preparar
o grupo
o pré-teste,edizendo
que esta atividade é parte do processo de
Nomear
um para
coordenador
um relator;.
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
• Ler o texto de apoio “O Diagnóstico Local”.
serão abordados na etapa;

• que
Aplicar
o roteiro
paraeoque
diagnóstico
local,
identificando
os dados
2. lembrar
a tarefa
é individual
cada um deve
colocar
somente aquilo
que járelasabe,
cionados em
a: acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
sem preocupar-se
ou errado, mas
o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é impor»» Território;
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;
»» Geografia e ambiente;

3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

»» Delimitação do território da UAPS no mapa;

Fechamento »» Urbanização / acesso;
Devolver as respostas
do pré-testedos
na semana
de concentração 2 para que o aluno possa
»» Características
domicílios;
passar para seu caderno de atividades

»» Perfil demográfico;

»» Perfil socioeconômico;
AVALIAÇÃO DO
ALUNO
- PRÉ-TESTE1
»» Perfil
institucional;
Nome: ____________________________________________________Turma: _______

»» Perfil epidemiológico;

Município: __________________________________________________GRS:
»» Perfil de serviços (atendimento médico, enfermagem_______
e em saúde

bucal).
• Responder à pergunta: Que análise o grupo faz dos dados coletados?
Leia
atenção
seguinte caso:
Cada relator terá
10com
minutos
paraoapresentar
as conclusões do grupo.
1

• Utilizar o roteiro para o diagnóstico nas equipes e unidades de saúde
considerando a realidade de suas equipes/UAPS.

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde: Etapa Formativa 1: Manual 1: Agente Comunitário de Saúde, sua história e suas atribuições / Escola de Saúde Pública do
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).
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Texto de apoio
O DIAGNÓSTICO LOCAL E MUNICIPAL7
O Diagnóstico Local e Municipal reúne todas as informações necessárias
para que a equipe de saúde conheça o território e a população residente
sob a sua responsabilidade.
É de fundamental importância para que a equipe possa programar as ações
de saúde e, posteriormente, avaliar o impacto destas ações na situação de
saúde.
O conjunto de informações das várias áreas do município, somadas a informações coletadas no município, permite o conhecimento da situação de
saúde do município, o Diagnóstico Municipal.

RESULTADOS ESPERADOS:
Objetivo: conhecer o perfil epidemiológico da população e os fatores geográficos, demográficos, políticos, socioeconômicos, culturais e institucionais
que influenciam na saúde dos indivíduos e da comunidade.

Metas:
• Traçar o perfil demográfico e epidemiológico da população residente na
área de responsabilidade da equipe de saúde.

OPERACIONALIZAÇÃO:
Fase preparatória:
• Realizar encontros de toda a equipe para apropriação e organização do
processo de diagnóstico situacional:
»» Significado e objetivo do diagnóstico situacional;
»» Roteiro para o diagnóstico local e municipal, incluindo os aspectos
territorial-ambiental, demográfico, sócio-econômico-cultural, epidemiológico, de serviços e atendimentos, perfil institucional;
»» Metodologia e instrumentos para cada etapa;
»» Importância do diagnóstico situacional para a programação das
ações da equipe na sua área de responsabilidade.
• Definir os responsáveis e o cronograma de cada etapa.
• Realizar o levantamento de todos os dados existentes: territorialização,
cadastro familiar, classificação de risco da família e outros.
• Esclarecer as lideranças locais e solicitar a sua colaboração sempre que
possível.
7 Manual da APS. SES de Minas Gerais, 2007 (no prelo)
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Fase de levantamento de dados locais:
• Coletar os dados seguindo o roteiro para Diagnóstico Local.
• O roteiro apresenta os dados e as fontes para a sua identificação: os
dados da territorialização, cadastro familiar e classificação de risco da
família realizados pela equipe, assim como os dados dos sistemas de
informação e de outros registros da própria unidade e da Secretaria
Municipal de Saúde.
• Para a obtenção das informações, é importante realizar entrevistas com
informantes chave – pessoas da comunidade local que têm informações
e podem contribuir para o diagnóstico.
• Os dados deverão ser organizados por área de responsabilidade de cada
equipe de saúde e, se possível, também por microárea, possibilitando
um conhecimento mais preciso da sua população adstrita.

Fase de análise e apresentação dos dados:
• Realizar um encontro com toda a equipe para apresentação e discussão
dos dados coletados.
• Comparar os dados com os parâmetros existentes e analisá-los, considerando as orientações apresentadas no roteiro.
• Elaborar um relatório do diagnóstico situacional da área de responsabilidade da equipe.
• O diagnóstico deverá ser repassado para a coordenação central da Secretaria de Saúde, que o utilizará na elaboração do diagnóstico municipal.

Fase de levantamento de dados municipais:
• Coletar os dados seguindo o roteiro para o Diagnóstico Municipal.
• Alguns dados requeridos correspondem à somatória dos dados dos
diagnósticos locais das equipes de saúde. Outros devem ser levantados
a partir dos sistemas de informação e de outros registros da Secretaria
Municipal de Saúde.
• Também no nível municipal é importante identificar e entrevistar os informantes-chave, como os integrantes do Conselho Municipal de Saúde
e outras lideranças.
• Os dados deverão ser organizados seguindo os perfis territorial e ambiental, demográfico, socioeconômico, epidemiológico e assistencial,
considerando o território total do município e as áreas de responsabilidade das equipes e unidades de saúde.

Fase de análise e apresentação dos dados:
• Realizar um encontro com a equipe de coordenação central, envolvendo as gerências das unidades, para apresentação e discussão dos
dados coletados.
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• Comparar os dados com os parâmetros existentes e analisá-los, considerando as orientações apresentadas no roteiro.
• Elaborar um relatório do diagnóstico situacional de saúde do município.
• Apresentar o resultado para os demais técnicos da SMS, das demais secreCURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
tarias da prefeitura
municipal e para o Conselho Municipal de Saúde.
ATENÇÃO

VerEste
roteiro
para um
diagnóstico
Localorientar
e Municipal
em anexo
é apenas
esquema para
a apresentação
do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE IX: APRESENTAÇÃO

ATIVIDADE
6: Pré-Teste
E DISCUSSÃO
DE UM CASO DE

DIAGNÓSTICO LOCAL

30 minutos

Tempo estimado: 40 minutos

Objetivo

Aplicar o pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Objetivo:

Material
Conhecer uma experiência de diagnóstico local e municipal.
Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.
CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Desenvolvimento
Desenvolvimento:

1. deve preparar
o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
ATENÇÃO
Será
apresentada a experiência de um município no processo de Territoriaavaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
Este éCadastro
apenas um
para
orientar a apresentação
do curso e do sistema
lização,
daesquema
População
e Diagnóstico
Local.
serão abordados na etapa;
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações ne2. lembrar que
a tarefa
é individual
e que
cada um deve
somente
cessárias
sobre
o mesmo.
É importante
que ocolocar
docente
estude aquilo
muito que
bem.já sabe,
sem preocupar-se em acertar ou não, pois neste momento, não se estará julgando o certo
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é importante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

ATIVIDADE X: O PLANO DE
TRABALHO PARA O PERÍODO
30 minutos
DE DISPERSÃO

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.

Fechamento

Devolver as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
passar
para seu caderno de atividades
Tempo estimado: 2 horas e 45 minutos
Objetivo
Aplicar o pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.
1

AVALIAÇÃO
DO ALUNO - PRÉ-TESTE
Objetivos:

Nome: ____________________________________________________Turma: _______
Material

• Aplicar os conteúdos apresentados nesta Oficina.

Cópias
do __________________________________________________GRS:
pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.
Município:
_______

• Organizar e executar a replicação da Oficina III – Diagnóstico Local;

Desenvolvimento

• Repassar o conteúdo da Oficina para todos os profissionais da equipe de

1. deve preparar
grupo
para
o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
saúdeoque
não
participaram;
Leia com atenção o seguinte caso:
avaliação do Curso, e tem por objetivo analisar o que eles já conhecem sobre os temas que
Realizarna
o diagnóstico
local;
serão•abordados
etapa;
1

2. lembrar
a tarefa
é individual
que cada
devePública.
colocar
somente
aquilo
já sabe,
Caso
extraído de:que
CEARÁ.
Secretaria
de Saúde doeEstado.
Escolaum
de Saúde
Curso
Técnico de
Agenteque
Comunitário
de
Saúde:sem
Etapapreocupar-se
Formativa 1: Manual
Agente Comunitário
Saúde,
sua história
e suas não
atribuições
/ Escolajulgando
de Saúde Pública
do
em1:acertar
ou não, de
pois
neste
momento,
se estará
o certo
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
errado,
mas o2005.
que171
eles
conhecem
não sobre determinados assuntos. Isto é imporSaúdeou
da Família
de Sobral,
p. (Série
Atenção àou
Saúde).

• Realizar o diagnóstico municipal;

• Realizar o consolidado microrregional.

tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

3. certificar-se, através de leitura, se as perguntas foram compreendidas por todos.
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Devolver as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
passar para seu caderno de atividades
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Desenvolvimento:
• Formar grupos de acordo com a orientação do facilitador
• Nomear um coordenador e um relator;
• Cada grupo deverá elaborar a programação para o período de dispersão,
definindo para cada um dos produtos das atividades a serem realizadas e
os responsáveis, prazos e recursos necessários para a sua realização;
• Cada relator terá aproximadamente 10 minutos para a apresentação.

PRODUTOS DO TRABALHO DE DISPERSÃO:
a) REPASSE DO CONTEÚDO DA OFICINA NOS MUNICÍPIOS E
NA GRS
• Deverá ser realizada pelos facilitadores, conforme escala pré-definida.
• Deverá ser realizada somente após a conclusão do trabalho de dispersão
da Oficina II: a análise da APS no município.
• Definir o cronograma para replicação das oficinas para todas as equipes
de PSF e para os profissionais das UAPS tradicionais.
• Divulgar o conteúdo da Oficina para o Secretário e demais profissionais
da SMS, para o Prefeito e gabinete, demais secretarias e para o Conselho
Municipal de Saúde.

b) DIAGNÓSTICO LOCAL
• Deverá ser realizado pela equipe de profissionais da UAPS.
• Realizar a caracterização do território, segundo o Roteiro para o Processo
de Territorialização (perfil territorial-ambiental, perfil demográfico, perfil
socioeconômico e perfil institucional) e elaborar o Mapa Inteligente.
• Cadastrar as famílias da área de responsabilidade utilizando o formulário
Cadastro Familiar (Ficha A).
• Classificar as famílias por grau de risco, aplicando os critérios socioeconômicos e clínicos (patologias e condições) do roteiro.
• Realizar o diagnóstico local da área de responsabilidade da equipe, utilizando o Roteiro para o Diagnóstico Local.
• Apresentar e discutir o resultado do diagnóstico com toda a equipe.
• Apresentar e discutir o resultado do diagnóstico com o Conselho Local
de Saúde.

c) DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
• Deverá ser realizado pelos gerentes e coordenações do nível central da
SMS.
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• Realizar o levantamento de dados conforme o Roteiro para o Diagnóstico
Municipal.
• Realizar momento de apresentação dos diagnósticos locais das UAPS,
pelos respectivos gerentes, e do Diagnóstico Municipal, pelos coordenadores do nível central, envolvendo o Secretário Municipal e outros
coordenadores.
• Apresentar e discutir o diagnóstico com o Conselho Municipal de Saúde.
• Após a conclusão, deverá ser formatado um documento para registro
do trabalho desenvolvido e para avaliação comparativa a ser realizada
posteriormente.

d) CONSOLIDADO MICRORREGIONAL
• Esta atividade deverá ser realizada pelos técnicos da GRS.
• Recolher os resultados dos instrumentos do período de dispersão realizados pelos municípios e fazer o consolidado e análise microrregional.

PRAZO
• A replicação das oficinas para as equipes deverá acontecer no máximo
até a data de realização da Oficina IV para facilitadores.
• O Diagnóstico Local e municipal deverão ser realizados no período de
dispersão após a replicação da Oficina III e deverão ser apresentados
conforme cronograma definido.

PLANO DE TRABALHO DO PERÍODO DE DISPERSÃO:
Considerando os objetivos e produtos definidos acima, elaborar a Programação para o Período de Dispersão, definindo para cada um dos produtos
as atividades a serem realizadas e os responsáveis, prazos e recursos necessários para a sua realização.
Caso alguma das atividades definidas para o último período de dispersão
(após a Oficina de Análise dos princípios da APS) ainda não tenha sido
realizada, deverá ser elaborado um planejamento específico de recuperação e atualização.

PRÓXIMA OFICINA:
Tema: Programação Local e Municipal
Data: _____/_______/______
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PRAZO
ATIVIDADES
PRODUTO

PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO DE DISPERSÃO

RESPONSÁVEL

RECURSO
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CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Implantação
do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local
ATENÇÃO

Este é apenas um esquema para orientar a apresentação do curso e do sistema
de avaliação. O Manual do Aluno e do Docente contém todas as informações necessárias sobre o mesmo. É importante que o docente estude muito bem.

ATIVIDADE XI: AVALIAÇÃO
DA OFICINA

ATIVIDADE 6: Pré-Teste

30 minutos
Tempo estimado: 30 minutos

Objetivo
Aplicar oObjetivos:
pré-teste para identificar o conhecimento prévio dos ACS sobre os temas que serão
abordados nesta semana.

Aplicar o instrumento de avaliação da Oficina III.

Material
Cópias do pré-teste no caderno do aluno e papel pautado para cada ACS.

Desenvolvimento:

Desenvolvimento

• Preencher a ficha de avaliação da oficina.

1. deve preparar o grupo para o pré-teste, dizendo que esta atividade é parte do processo de
• Receber
a eavaliação,
tabular
e entregar
os jádados
consolidados
paraque
o
avaliação
do Curso,
tem por objetivo
analisar
o que eles
conhecem
sobre os temas
coordenador
da
Universidade;
serão abordados na etapa;
2. lembrar
a tarefa é individual
e que cada
um deve
colocar
somente
aquilo que
já sabe,
• que
O Coordenador
Universitário
deverá
enviar
os dados
tabulados
(conforsem preocupar-se
em
acertar
ou
não,
pois
neste
momento,
não
se
estará
julgando
o certo
me cronograma preestabelecidos ), à ESP-MG através do email: npes@
ou errado, mas o que eles conhecem ou não sobre determinados assuntos. Isto é imporesp.mg.gov.br ;
tante para acalmar a ansiedade que porventura o grupo expresse;

• Caberá
à ESP-MG
consolidar
os dados
dascompreendidas
ações educacionais
e enviar
3. certificar-se,
através
de leitura,
se as perguntas
foram
por todos.
o consolidado da avaliação para a Superintendência de Atenção à

Fechamento
Saúde/SES.

Devolver as respostas do pré-teste na semana de concentração 2 para que o aluno possa
• Comentários finais;
passar para seu caderno de atividades

• Data e local da próxima oficina.
• Encerramento
oficina. 1
AVALIAÇÃO
DO ALUNOda
- PRÉ-TESTE
Nome: ____________________________________________________Turma: _______
Município: __________________________________________________GRS: _______

Leia com atenção o seguinte caso:

1

Caso extraído de: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Escola de Saúde Pública. Curso Técnico de Agente Comunitário de
Saúde: Etapa Formativa 1: Manual 1: Agente Comunitário de Saúde, sua história e suas atribuições / Escola de Saúde Pública do
Ceará, Escola de Formação em Saúde da Família de Sobral. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, Escola de Formação em
Saúde da Família de Sobral, 2005. 171 p. (Série Atenção à Saúde).

Manual do Docente.pmd
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24/1/2008, 11:32
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ANEXOS
OS INFORMANTES-CHAVE8
Os informantes-chave são pessoas que pelo tempo de residência numa
determinada área e pela posição e pelas relações sociais que têm dentro
de uma certa comunidade devem ter um conhecimento detalhado de todas ou algumas características relevantes destas. Por isso, eles não podem
ser escolhidos aleatoriamente. Pelo contrário, é preciso buscar, de propósito e de maneira bem direcionada, pessoas que possuam as qualidades
necessárias para ser informantes-chave. Trata-se, em geral, de líderes de
entidades locais, funcionários de serviços públicos com uma determinada
área de abrangência local (profissionais de saúde, professores de escola,
comerciantes e lojistas, donos de farmácias, religiosos, etc.). Dependendo
do contexto, outras pessoas podem possuir as qualidades apropriadas. Por
exemplo, em Salvador (BA) foram contactadas, como informantes-chave,
as mães-de-santo dos terreiros de candomblé.
Do que já temos falado, fica claro que a escolha dos informantes-chave não
pode ser preestabelecida no início do trabalho de campo. Ao contrário, é
preciso proceder gradualmente à seleção dos informantes-chave. Por isso,
utiliza-se uma técnica de construção da amostra que se chama de “bola de
neve” (snowhall) (Rose, 1982), segundo a qual cada pessoa entrevistada
indica outros potenciais informantes-chave a serem contactados nas entrevistas seguintes. Dessa maneira, de pessoa em pessoa, é gradualmente
construída a amostra, e, paralelamente, são coletadas as informações.
Os informantes-chave participam em relações interativas comuns e em
redes comunitárias de comunicações e troca de informações (Lomnitz,
1988). O método da “bola de neve” é útil para escolher e contactar alguns
“nós” dessas redes.
Uma apropriada seleção dos informantes-chave é fundamental para obter
informações confiáveis e de boa qualidade. É importante que sejam selecionadas para entrevistas não somente pessoas que tenham realmente um
bom conhecimento da realidade local, mas, também, que sejam bastante
diferenciadas entre si. De fato, é claro que cada informante tende a proporcionar um quadro da realidade local, influenciado pela percepção subjetiva
que ele tem ou, até, pelos interesses que ele pode ter em enfatizar determinados aspectos. Esses elementos de subjetividade não podem ser evitados
ou controlados na entrevista individual – aliás, nem devem – porque uma
das vantagens da ERP está precisamente na sua capacidade de deixar expressar e colher o elemento subjetivo da comunidade, na definição de suas
necessidades. Nem seria correto construir esse quadro das necessidades
locais, totalmente influenciado pela percepção de poucas pessoas. A única
forma possível para evitar esse desvio é a de construir esse quadro juntando

8 A estimativa rápida e a divisão do território no distrito sanitário – Manual de instruções, OPAS, 1993.
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o ponto de vista de diferentes informantes-chave.
Portanto, diferentes tipos de informantes-chave devem ser gradualmente
escolhidos e contactados, para que seja possível analisar, de forma objetiva, através da comparação entre diferentes perspectivas, o conjunto
das necessidades e dos problemas de uma determinada comunidade. Em
outras palavras, é preciso chegar a construir, gradualmente, um quadro
das necessidades locais, ouvindo diferentes atores sociais e comparando,
entre si, os seus diferentes pontos de vista. Por isso, é crucial uma deliberada estratégia de gerenciamento do trabalho de campo, flexível, mas
conscientemente voltada à construção gradual de uma amostra ampla e
socialmente bem diferenciada.
Assim, se, por exemplo, os primeiros informantes-chave a serem contactados forem funcionários ou profissionais de serviços, em seguida serão
procurados os líderes locais para equilibrar o ponto de vista das instituições com o da comunidade. Porém, é sempre possível que a perspectiva
dos líderes seja um pouco diferente daquela das pessoas que eles – pelo
menos em teoria – representam. Portanto, será útil comparar as informações fornecidas pelos líderes com opiniões expressadas por outros
informantes-chave, por exemplo, comerciantes e lojistas, ou até a gente
comum. Além disso, é provável que determinados tipos de informanteschave sejam bem informados sobre determinados aspectos da realidade
local e pouco informados sobre outros aspectos. Por exemplo, os farmacêuticos tendem a ter um bom conhecimento (indireto) dos problemas
de saúde da região, mas é provável que tenham escasso conhecimento
dos problemas de saneamento básico. Nesse caso, também será preciso
escolher com cuidado os informantes-chave e tentar construir uma amostra
suficientemente ampla para cobrir, adequadamente, todos os itens que
estão sendo investigados.
Em nossa experiência, pode ser útil proceder da maneira seguinte: contactar, primeiro, informantes-chave que trabalham em serviços locais e que
parecem ter uma boa capacidade em proporcionar um quadro geral das características da área, junto com indicações referentes às suas diferenciações
internas. Essas indicações são úteis para construir uma primeira hipótese
de divisão territorial. Em seguida, buscar informantes da comunidade que
certamente têm uma melhor capacidade de identificar detalhes relevantes
da microárea específica na qual eles moram. Esses detalhes são úteis para
testar, gradualmente, a hipótese inicial de divisão territorial.
Portanto, a estratégia de gerenciamento do trabalho de campo, nesse caso,
especificamente a seleção dos informantes-chave, não pode ser estabelecida
a priori, nem pode ser direcionada simplesmente pelo tipo de informantes
que são escolhidos. Além disso, de fato, é preciso analisar constantemente a
informação que está sendo coletada, tentar identificar tendencialmente qual
informação é proporcionada, como e por quem e, na base das conclusões
alcançadas, decidir quem contactar em seguida.
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ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ANEXO I DA RESOLUÇÃO SES Nº 1186, DE 18 DE MAIO 2007
ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE/UBS

ELEMENTO

DESTINAÇÕES

Sala de espera
para pacientes e
acompanhantes

Ambiente destinado
à espera de usuários
para as diferentes atividades da
unidade.

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS
• 1 bebedouro com filtro;
• 2 bancos
• 1 quadro 0,40 x 2m;

OBSERVAÇÕES

20 m² de área útil
para assentos,
descontando a
área de circulação

• 1 mesa tipo escritório com
gavetas;
Recepção /
Registro de
pacientes /
administração
(anexa à sala de
espera)

Ambiente destinado
à recepção, registro
de pacientes,
preenchimento de
prontuários e aferição de dados vitais
e antropométricos.

• 4 arquivos de aço p/pasta
suspensa;
• 2 cadeiras;
• 1 armário de aço fechado
com 2
• portas;
• 1 computador com impressora;

9 m²

• 1 mesa/computador e
impressora

Sala para
agentes

Ambiente destinado
aos agentes comunitários para fechamento da produção
mensal e receber
orientações.

• armários
• mesa de reunião para 10
cadeiras

9 m²

• 1 quadro para murais

Sala de Reuniões

Ambiente destinado
à realização de reuniões de grupos,
de equipe e de
grupos operativos,
de acordo com a
agenda da Unidade .

• 10 cadeiras;
• 1 suporte para álbum
seriado
• 1 quadro branco;

20 m²

• 1 mesa tipo escritório ou 1
mesa redonda;
• 1 televisor (facultativo).
• 1 vídeo (facultativo).

Sanitários para
pacientes/público
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Ambientes destinados aos usuários,
inclusive deficientes
físicos.

Diferenciados por sexo
providos de lavatório, bacia
sanitária com barras de
apoio e porta com abertura
no sentido de fuga e largura
mínima de 0,8 m .

Área e dimensão
mínimas de 3,20
m² e 1,7m, respectivamente
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Sala para guarda
de medicamentos

Destinado à guarda
de medicamentos.

• prateleiras e armário com
chave

4 m²

ELEMENTO

DESTINAÇÕES

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES

• 1 Bancada com Pia;
• 3 Cubas rim;
• 4 Cubas redondas;
• 2 Bacias inox 30 cm;
• 3 Cabos de bisturi;
• 2 Tesouras pontas finas
10 cm;
• 12 Pinças anatômicas 16
cm;
• 12 Pinças hemostáticas
16 cm;

Sala de
Curativos

Ambiente destinado
à realização de
curativos, retirada
de pontos e a orientações concernentes
a esses procedimentos, de preferência,
com acesso alternativo externo.

• 6 Pinças dissecção dente de
rato 14 cm;
• 3 Tesouras retas 14 cm (1
ponta fina 1 ponta romba);
• 3 Tesouras curvas 14 cm (1
ponta fina 1 romba);

9 m² com dimensão mínima de
2,20 m

• 2 Tambores médios;
• 1 Mesa Clinica;
• Escada de 2 degraus;
• 1 Mesa tipo escritório com
gavetas;
• 3 Cadeiras;
• 1 Mesa auxiliar com bandeja inox;
• 1 Foco com haste flexível;
• 1 Armário de aço com 2
portas;
• 1 Suporte para membros
(tipo pedicure);
• 2 Baldes cilíndricos com
tampa e pedal.
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• Bancada com pia e armário;
• 1 Refrigerador 260 litros;

Sala de Vacinação

Ambiente destinado
ao serviço de imunizações (esquema
básico e vacinas
especiais como
anti-rábica e outras)
localizado próximo
à sala de espera e,
preferencialmente,
com acesso externo
alternativo.

• 1 termômetro de registro
de temperatura máxima e
mínima (controle de temperatura de geladeira);
• 2 Caixas térmicas 12 litros;
• 2 Termômetros com cabo
extensor;

9 m² com dimensão mínima de
2,20 m

• 1 Mesa tipo escritório com
gavetas;
• 3 Cadeiras;
• 1 Mesa clinica;
• 2 Armários de mesa (20 x
30 cm);

ELEMENTO

Consultório
Ginecológico
com sanitário
anexo
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DESTINAÇÕES

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES

Ambiente destinado
a consultas na área
de atenção à
mulher, realizadas
por médicos e enfermeiros.

• 10 espéculos Collin nº 1;
• 8 espéculos Collin nº 2;
• 2 espéculos Collin nº 3;
• 20 pinças Cheron 25 cm;
• 5 pinças Pozzi ou Museaux
25 cm;
• 1 fita métrica comum
(inelástica);
• 1 mesa tipo escritório com
gavetas
• 2 cadeiras;
• 1 banqueta giratória cromada;
• 1 mesa ginecológica;
• 1 escada com dois degraus;
• 1 biombo duplo;
• 2 baldes cilíndricos com
pedal;
• 1 foco com haste flexível;
• 1 mesa auxiliar com
bandeja, inox;
• 1 armário vitrine;
• 1 esfignomanômetro com
estetoscópio adulto;
• 1 esfignomanômetro com
estetoscópio infantil;
• 1 estetoscópio de Pinard;
• 1 detector ultrassônico
(fetal);
• 1 lanterna clinica;
• 1 otoscópio.
• 1 pinça (jacaré) p/ retirada
de DIU;
• 5 Histerômet ros;
• 5 tesouras (1 ponta fina e 1
ponta romba)

Consultório:
9 m² com
dimensão mínima
de 2,80 m.
Sanitário: com
área e dimensão
mínimas de
1,6 m2 e 1,2 m,
respectivamente,
dotado de
lavatório, bacia
sanitária e porta
com abertura no
sentido de fuga.
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Consultório
Clínico/ Enfermagem

Ambiente destinado
a consultas médicas
e de enfermagem
nas diferentes áreas
de atenção à saúde.

• 1 lavatório;
• 1 mesa tipo escritório com
gavetas;
• 2 cadeiras;
• 1 mesa clinica ou ginecológica;
• 1 escada com dois degraus;
• 1 armário fechado de aço
com duas portas;
• 1 negatoscópio;
• 1 oftamoscópio com
otoscópio;
• 1 lanterna clinica;
• 1 esfignomanômetro com
estetoscópio adulto;
• 1 esfignomanômetro com
estetoscópio infantil;
• 1 esfignomanômetro para
adolescentes;
• 1 kit de espéc ulos auriculares para reposição;
• 1 Toesa (régua antropométrica);
• 1 balança adulto
• 1 balança pediátrica

ELEMENTO

DESTINAÇÕES

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS

7,5 m² com dimensão mínima de
2,20 m

OBSERVAÇÕES

• 1 bancada com pia e
lavatório.
• 1 aparelho fotopolimerizador
• 1 amalgador
• 1 compressor (com filtro
de ar)
• 1 cadeira odontológica
• 1 equipo odontológico com
mesa auxiliar

Consultório
Odontológico

Destinado à consultas e procedimentos odontológicos

• 1 autoclave
• 2 mochos
• 1 refletor
• 1 unidade auxiliar (cuspideira e sugador)

9 m² com dimensão mínima
de 2,20 m. Área
externa coberta
e ventilada para
compressor odontológico.

• 1 armário fechado de aço
• 1 mesa tipo escritório com
gavetas
• 2 cadeiras
• 2 lixeiras com pedal
• 1 dispensador de sabonete
líquido
• 1 dispensador de papel
toalha
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Escovário
(obrigatório
nas Unidades
onde exista o
Consultório
Odontológico)

Destinado à realização de procedimentos relacionados à prevenção de
doenças bucais.

• 4 boxes separados por
meio de divisórias que
proporcionem privacidade
aos usuários, devendo
cada boxe ser provido de 1
espelho, 1 dispensador de
sabonete líquido e bancada
com pia.
• Um dos boxes deverá ser
adaptado para portadores
de deficiência ou com mobilidade reduzida, com área
de aproximação frontal de
0,80 m x 1,20 m.

6 m² com dimensão mínima de
1,80 m Localizado
fora da circulação e próximo
ao consultório
odontológico

• 1 bancada com pia

Posto de Coleta

Destinado à realização de procedimentos de auxílio
de diagnóstico

• 1 geladeira
• 1 cadeira
• 1 braçadeira

7,5 m² com
dimensão mínima
de 2,20m

• 1 armário com prateleiras
• 1 mesa clínica

ELEMENTO

DESTINAÇÕES

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES

• bancada com pia;
• 2 cubas rim;
• 1 bandeja inox retangular;
• bacia inox com diâmetro de
30 cm;
• 1 mesa para exame clínico;
• 1 escada – 2 degraus;

Sala de cuidados básicos

Ambiente destinado a procedimentos de enfermagem, tais como:
micronebulizações,
injeções, testes
capilares, etc.

• 1 suporte para soro;
• 1 braçadeira;
• 1 armário vitrine;
• 2 cadeiras;
• 1 biombo duplo;
• 1 mesa Mayo (auxiliar com
bandeja inox);
• 3 micronebulizadores;
• 2 espaçadores;
• 1 balde cilíndrico porta-detrito c/pedal;
• 1 foco com haste flexível;
• 1 glicosímetro
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16m²
Porta com largura
mínima de 1,1 m
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Sala de
Lavagem e
Desinfecção de
materiais

Ambiente destinado à lavagem
e desinfecção de
material usado na
Unidade.

Sala de Esterilização (Interligada por
guichê à sala
de utilidades)

Ambiente
destinado ao
empacotamento, esterilização,
armazenamento
e dispensação de
material.

DML – Depósito de Material
de Limpeza

Destinado à guarda
de materiais e
produtos de limpeza.

Rouparia ou
Armário

Destinado à guarda
de roupas limpas
utilizadas na unidade.

• Bancada com pia;
• Pia de despejo, com tubulação de esgoto com diâmetro
mínimo de 75 mm

• Lavatório;
• Bancada seca;
• 1 autoclave horizontal. (75
litros)

• 1 tanque e armário/prateleira

4,8 m² e dimensão mínima de
1,5 m. (Caso a
esterilização de
materiais seja
terceirizada, a
área mínima da
sala de utilidades
poderá ser de
4 m²)

4,8 m² e dimensão mínima de
1,5 m

2 m² e dimensão
mínima de 1,0 m.

2 m²

• 1 bancada com pia;

Copa

Destinada ao uso
dos funcionários da
Unidade.

• 1 Geladeira para uso doméstico;
• 1 Fogão 2 bocas (tipo fogareiro);
• 1 Botijão de gás;

4 m² com dimensão mínima de
1,5 m

• 1 Bancada dobrável com
banquetas.

ELEMENTO

DESTINAÇÕES

INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES

Banheiros/
Vestiários de
Funcionários

Ambient es destinados à troca de
roupas, guarda de
pertences e realização de atividades
de higiene pessoal.

• Diferenciados por sexo,
providos de lavatório,
chuveiro e bacia sanitária
em boxes individualizados e
escaninhos para guarda de
pertences.

4,0 m²

Almoxarifado

Ambiente destinado a guarda
de materiais de
consumo.

• Prateleiras

4,0 m²
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Abrigo reduzido
de resíduos sólidos (lixo)

Ambiente externo
reservado para
armazenamento
semanal de lixo
até 700 litros. Para
volumes superiores
a esse consultar
a RDC 306/04, de
07/12/2004, da
ANVISA.

Lavanderia

Conjunto de ambientes destinados à
lavagem, desinfecção e preparo de
roupas usadas na
Unidade, de acordo
com a RDC 50/02,
da ANVISA.

26 m²

Destinada à observação de pacientes.

Sala: 8,5 m² por
leito e dimensão
mínima de 3,20 m.
Banheiro: 3,6 m2 e
dimensão mínima
de 1,7 m, provido
de porta com abertura no sentido
de fuga.

Sala de Observação com
banheiro anexo
(Opcional )
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• Ponto de água, ralo sifonado
e vão de ventilação telado.
• 2 Recipientes coletores.

• Lavatório e bancada com
pia.
• Banheiro dotado de
chuveiro, vaso sanitário e
lavatório.

2 m² com dimensão e pé-direito
mínimos de 1,2m
e 2,20m. Porta
com abertura no
sentido de fuga.
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Implantação do Plano Diretor
da Atenção Primária à Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA SAÚDE EM CASA
Oﬁcina 3
Diagnóstico Local
Guia do Tutor/Facilitador
ROTEIRO
PARA CLASSIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS POR GRAU DE RISCO
Belo Horizonte, 2008.

1. Fatores socioeconômicos:
a) Alfabetização do chefe da família:
• É considerada de risco a família cujo chefe não é alfabetizado, ou seja,
não sabe ler e não sabe escrever nem mesmo um bilhete simples.
b) Renda familiar:
• É considerada de risco às famílias em situação de extrema pobreza,
ou seja, que tem renda per capita mensal de até R$ 60,00 (sessenta
reais), tendo ela filhos ou não.9
• Cálculo da renda familiar per capta: somar o rendimento mensal de
todas as fontes (salário, Bolsa Família, aposentadoria, etc) recebido
por todos os membros da família e dividir pelo número total de
integrantes.
c) Abastecimento de água:
• É considerada de risco a família cujo domicílio não tem abastecimento
de água adequado, ou seja, não existe rede pública de abastecimento
e a água é proveniente de poços, cisternas, nascentes naturais ou
outras.
PONTUAÇÃO
Nenhum dos fatores de risco					

0

Presença de um dos fatores de risco				

1

Presença de dois fatores de risco				

2

Presença de três fatores de risco				

3

2. Presença de condições ou patologias prioritárias: é considerada de
risco a família em que um ou mais de seus integrantes apresentarem
uma das seguintes condições ou patologias por ciclo de vida:
a) Crianças com situações de risco do Grupo II:
• Baixo peso ao nascer, prematuridade, desnutrição grave;
• Triagem neonatal positiva para hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme ou fibrose cística; doenças de transmissão vertical:
toxoplasmose, sífilis, Aids;
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• Intercorrências importantes, no período neonatal, notificadas na alta
hospitalar;
• Crescimento / desenvolvimento inadequados; evolução desfavorável
de qualquer doença.
b) Adolescentes de Alto Risco:
• Doenças sexualmente transmissíveis ou Aids; gravidez precoce não
planejada;
• Transtornos alimentares: bulimia e anorexia;
• Uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (com destaque ao uso do
tabaco e do álcool);
• Vítimas de exploração sexual ou que tenham sofrido abuso sexual;
• Quadros de depressão; transtornos mentais e/ou risco de suicídio;
• Fuga freqüente de casa ou moradores de rua.
c) Adultos com Risco Cardiovascular Alto ou Muito Alto:
• Grupo de risco alto: portadores de HA grau 1 ou 2, com 3 ou mais
fatores de risco; ou portadores de HA grau 3, sem fatores de risco;
• Grupo de risco muito alto: portadores de HA grau 3, que possuem 1
ou mais fatores de risco; ou portadores de HA com doença cardiovascular ou renal manifesta.
d) Adultos com Risco para Diabete:
• Não usuários de insulina, com hipertensão;
• Usuários de insulina.
e) Adultos com Alto Risco para Tuberculose:
• Usuários com antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia
aguda ou crônica;
• Doente de aids ou soro positivo para o HIV;
• Antecedentes ou evidências clínicas de nefropatias;
• Suspeita de tuberculose multidrogarresistente;
• Tuberculose extrapulmonar (principalmente meningite tuberculose);
• Pacientes em retratamento por abandono, recidiva e falência.
f) Adulto com Alto Risco para Hanseníase:
• Surtos reacionais repetitivos;
• Relato de reações adversas aos medicamentos;
• Presença de seqüelas nos olhos, nariz, mãos e pés.
g) Adultos com Risco Grave para Saúde Mental:
• Usuários com transtornos mentais graves e persistentes;
• Uso prejudicial de álcool e outras drogas;
• Egressos de serviços de saúde mental.
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h) Gestantes de Alto Risco:
• Dependência de drogas lícitas e ilícitas;
• Morte perinatal anterior; abortamento habitual;
• Esterilidade/ infertilidade;
• Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume
de líquido amniótico;
• Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada;
• Pré-eclâmpsia e eclâmpsia; diabetes gestacional; amniorrexe prematura;
• Hemorragias da gestação; isoimunização; óbito fetal;
• Hipertensão arterial; cardiopatias; pneumopatias;
• Nefropatias; endocrinopatias; hemopatias; epilepsia;
• Doenças infecciosas; doenças auto-imunes; ginecopatias.
i)Idoso com Alto Risco / Idoso Frágil:
• Idosos com ≥ 80 anos
• Idosos com ≥ 60 anos apresentando:
»» Polipatologias (≥ 5 diagnósticos); polifarmácia (≥ 5 drogas/dia);
»» Imobilidade parcial ou total; incontinência urinária ou fecal;
»» Instabilidade postural (quedas de repetição);
»» Incapacidade cognitiva (declínio cognitivo, síndrome demencial,
depressão, delirium);
»» Idosos com história de internações freqüentes e/ou no período
de pós-alta hospitalar;
»» Idosos dependentes nas atividades de vida diária básica - AVD;
»» Insuficiência familiar: idosos que moram sós ou estão institucionalizados.
j) Outras condições ou patologias definidas como prioritárias pela equipe
de saúde.
PONTUAÇÃO
Nenhum dos componentes tem alguma condição ou patologia

0

Apenas 1 dos componentes tem 1 patologia ou condição

1

2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição

2

1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou
mais condições ou patologias

3

PASSOS PARA A CLASSIFICAÇÃO:
Passo 1: Fazer discussão sobre as famílias da área de responsabilidade
a partir das informações do Cadastro Familiar e da ficha de
Acompanhamento Familiar.
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Passo 2: Identificar os fatores socioeconômicos e as condições/patologias prioritárias presentes na família.
Passo 3: Fazer a pontuação para cada um dos critérios.
Passo 4: Fazer a somatória das duas pontuações, chegando à pontuação
total:

CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS

CRITÉRIOS CLÍNICOS

PONTUAÇÃO FINAL PARA CLASSIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO

Nenhum
dos fatores
de risco

Presença
de um dos
fatores de
risco

Presença
de dois
fatores de
risco

Presença
de três
fatores
de risco

P

0

1

2

3

Nenhum dos
componentes tem
alguma condição ou
patologia crônica

0

0

1

2

3

Apenas 1 dos
componentes tem 1
patologia ou condição crônica

1

1

2

3

4

2 ou mais componentes têm 1 patologia ou condição
crônica

2

2

3

4

5

1 ou mais componentes têm concomitantemente 2 ou
mais condições ou
patologias crônicas

3

3

4

5

6

Passo 5: Interpretação:
PONTUAÇÃO TOTAL

GRAU DE RISCO

0

Sem Risco

1

Risco Baixo

2–3

Risco Médio

≥4

Risco Alto

Passo 6: Orientar a família sobre a sua situação e sobre os cuidados a
serem tomados.

9 Fonte: Programa Bolsa Família, Ministério da Previdência e Assistência Social.
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RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO
AMBULATORIAL
Anexo único da Resolução SES/MG nº 1.093, de 29 de dezembro de 2006:
CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL
Nº

DIAGNÓSTICOS

CID-10

1

Sarampo

B05

2

Coqueluche

A37

3

Difteria

A36

4

Tétano
Tétano do recém-nascido(neo-natal)

A33

Tétano obstétrico

A34

Outros tipos de Tétano

A35

5

Meningite p/Haemophilus

G00.0

6

Sífilis congênita

A50

7

Outras Sífilis

A51 A53

8

Tuberculose Pulmonar

A15.0 - A15.3
A16.0-A16.2

9

Meningite Tuberculosa

A17.0

10

Outras Tuberculoses

A15.4 - A15.9
A16.3 - A16.9
A17.1-A17.9
A18,A19

11

Gastroenterites Infecciosas
Cólera

A00

Febre tifóide e paratifóide

A01

Enterite por salmonela

A02.0

Infecção NE por salmonela

A02.9

Shiguelose

A03

Outras infecções bacterianas intestinais específicadas

A04.8

Infecção intestinal bacteriana NE

A04.9

Outras intoxicações alimentares bacterianas

A05

Disenteria Amebiana aguda

A06.0

Amebíase NE

A06.9

Giardíase

A07.1
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12

A08

Diarréia Infecciosa presumível

A09

Desidratação
Depleção de volume

E86

13

Anemia p/deficiência de ferro

D50.0-D50.9

14

Anemia p/deficiência nutricionais

D51.0-D53.9

15

Desnutrição

16

52

Infecções Intestinais virais e as NE

Kwashiorkor

E40

Marasmo Nutricional

E41

Kwashiorkor marasmático

E42

Desnutrição protéico-calórica grave NE

E43

Desnutrição protéico-calórica moderado leve

E44

Atraso desenvolvimento devido à desnut. protéico calórica

E45

Desnutrição protéico-calórica NE

E46

Outras Deficiências Nutricionais
Deficiência de Vitamina A

E50

Deficiência de Tiamina

E51

Deficiência niacina(pelagra)

E52

Deficiência de outras vitaminas do grupo B

E53

Deficiência de ácido ascórbico

E54

Deficiência de vitamina D

E55

17

Otite média supurativa

H66

18

Infec Ag V A Superiores
Nasofaringe aguda(resfriado comum)

J00

Sinusite aguda

J01

Faringite aguda

J02

Amigdalite aguda

J03

Infecção aguda VAS localizações múltiplas e NE

J06

19

Rinite, nasofaringite e faringite crônicas

J31

20

Pneumonias Bacterianas
Pneumonias Pneumocócica

J13

Pneumonia por Haemophilus infuenzae

J14

Pnemonia por Stretococus

J15.3,J15.4

Pneumonia bacteriana NE

J15.9

Pneumonia,broncopneumonia por microorganismo NE

J18
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21

Bronquite aguda

J20,J21

22

Asma

J45,J46

23

Doença Pulmonar obstrutiva crônica
Bronquite não específicada como aguda ou crônica

J40

Bronquite crônica simples e a mucopurolenta

J41

Bronquite crônica não especificada

J42

Efisema

J43

Bronquectasia

J47

Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas

J44

24

Febre reumática aguda

I00-I02

25

Hipertensão
Hipertensão Essencial

I10

Doença Cardíaca Hipertensiva

I11

26

Angina Pectoris

I20

27

Insuficiência cardíaca

I50

28

Edema agudo de pulmão

J81

29

Diabetes melitus
E10.0-E10.1
E11.0-E11.1
com coma ou cetoacidose

E12.0-E12.1
E13.0-E13.1
E14-E14.1
E10.2-E10.8

com complicações (renais,oftalmicas,neurológicas,

E11.2-E11.8

circulatórias, periféricas,multiplas,outras e não especificadas)

E12.2-E12.8
E13.2-E13.8
E14.2-E14.8
E10.9,E11.9

Sem complicações específicas

E12.9-E13.9
E14.9

30

Hipoglicemia

31

Gastroenterites não Infecciosas

E16.1,E16.2

Doença de Crohn

K50

colite ulcerativa

K51

Outras gastroenterites e colites infecciosas

K52
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32

Convulsões

R56

33

Eplepsias

G40,G41

34

Hipertensão na gravidez/Eclâmpsia

010.0,011,

35

Infecção no Rim e Trato Urinário

36

37

38

54

Nefrite túbulo-intertiscial aguda

N10

Nefrite túbulo-intertiscial crônica

N11

Nefrite túbulo-intertiscial NE aguda crônica

N12

Doença renal túbulo-intertiscial NE

N15.9

Infecção do trato Urinário de localização NE

N39.0

Infecção da pele e tecido subcutâneo
Impetigo

L01

Abcesso cutâneo furúnculo e carbúnculo

L02

Celulite

L03

Linfadenite aguda

L04

Outras infecções localizadas na pele e no tecido subcutâneo

L08

Doença Inflamatória órgãos pélvicos feminos
Salpingite ooforite

N70

Doença inflamatória do útero exceto o colo

N71

Doença inflamatória do colo do útero

N72

Outras doenças inflamatórias pélvicas feminas

N73

Doença da glândula de Bartholin

N75

Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva

N76

Saúde Mental
Dependência química

F10-F19

Psicoses

F20-F29

Transtornos do humor

F30-F40
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Implantação do Plano Diretor
da Atenção Primária à Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA SAÚDE EM CASA

Oﬁcina 3
Diagnóstico Local

Nome do município:Guia do Tutor/Facilitador

Nome da Unidade:

Belo Horizonte, 2008.

Código do município:

DIAGNÓSTICO LOCAL
PERFIL TERRITORIAL – AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS DOS
DOMICÍLIOS

URBANIZAÇÃO
ACESSO

DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO DA UAPS NO MAPA
limites da área e das microáreas e localização de:

GEOGRAFIA E AMBIENTE

TERRITÓRIO

DADO

FONTE

PARÂMETRO

Localização urbana ou rural
Distância do centro da cidade

-

Descrição do relevo

-

Existência de fontes de água naturais, especificando a sua
utilização pela população circunvizinha

Levantamento local pela
equipe de saúde

-

Barreiras geográficas

-

Pontos de atenção à saúde: UAPS, centros de referência /
especialidades, consultórios / ambulatórios privados, hospitais,
laboratórios, residências terapêuticas, pronto-atendimentos e
outros.

-

Equipamentos e serviços sociais: escolas, creches, cursos
profissionalizantes, associações, ambulatórios, hortas
comunitárias, etc.

Levantamento local pela
equipe de saúde.

Áreas de lazer: campos de futebol, pistas para caminhada,
parques, etc.

Plano municipal de
saúde, plano diretor
municipal; projetos,
estudos e mapas
urbanos que contenham
a identificação do
território, a malha viária,
entre outros.

Áreas rurais: número de comunidades, ponto de apoio, distância da
UAPS.
Áreas de assentamentos, quilombolas e invasões.
Áreas de risco ambiental: lixão; áreas sujeitas a deslizamento,
soterramento ou inundação; fonte de poluentes (tipo, origem, etc);
e outros riscos.

-

Para levantamento dos dados do perfil
territorial:
- envolver os informantes-chave
identificados no território;
- fazer visita de reconhecimento da área
para coleta das várias informações do
roteiro e para identificação dos problemas;
- fazer descrição dos dados coletados no
documento de diagnóstico;
- sinalizar no Mapa Base da área de
responsabilidade da UAPS (escala para área
urbana 1:5.000 ou 1:10.000 e para zona
rural 1:25.000 ou 1:50.000) todas as
informações possíveis.

A análise deve emitir um juízo de valor
sobre os dados coletados, em
comparação com os parâmetros ou
com a situação considerada ideal.
Devem ser considerados os problemas
identificados relacionados a risco à
saúde, assim como os recurso
existentes para o cuidado do usuário,
prevenção e promoção da saúde.
Também é importante fazer o nexo com
a análise dos princípios da APS
realizada na etapa anterior.

-

Pavimentação das ruas e avenidas

Levantamento local pela
equipe de saúde

Malha viária, rodovias, ferrovias

100% de domicílios com
abastecimento de água por rede
pública

No de domicílios segundo o abastecimento de água: rede pública,
poço ou nascente, outros.
No de domicílios segundo o tratamento da água no domicílio:
filtração, fervura, cloração, sem tratamento.
No de domicílios segundo o destino de fezes e urina: sistema de
esgoto (rede geral), fossa ou céu aberto.

-

-

Áreas de aglomeração urbana: favelas, cortiços, etc.

Transporte público

ANÁLISE

Levantamento local pela
equipe de saúde

Bairros localizados na área de responsabilidade, especificando se
totalmente ou parcialmente incluídos

Existência de rios ou córregos, especificando se canalizados ou
em leito natural; lagos e represas, naturais ou artificiais

ORIENTAÇÃO

100% de domicílios com água
tratada
Cadastro familiar / SIAB

100% de domicílios com rede de
esgoto
100% de domicílios com energia
elétrica

No de domicílios com energia elétrica.
o

100% de domicílios com coleta de
lixo

N de domicílios segundo o destino do lixo: coletado, queimado ou
acumulado a céu aberto.

PERFIL DEMOGRÁFICO
Espera-se que população total
adscrita corresponda à 3000 ou
4000 pessoas vezes o número de
equipes de saúde existentes.

População total

População segundo faixa etária e sexo

Cadastro familiar / SIAB

Sexo: Em geral, nas primeiras
idades, a proporção de homens e
mulheres é parecida. À medida
que se avança na idade, a
proporção de mulheres tende a
aumentar.
Idade: É comum esperar um terço
da população nas idades de 20 a
59 anos. A proporção de maiores
de 60 anos, como no caso de
Minas Gearis, por exemplo, oscila
em torno de 10%.

Fazer a somatória dos integrantes das várias
famílias cadastrada e registrar na planilha "4
-Cadastro", que fornecerá a proporção do
total de usuários por faixa etária em relação
à população total.
Fazer descrição dos dados coletados no
documento de diagnóstico.

No total de usuários do SUS

A distribuição por sexo e idade da
população total do município nos dá
uma primeira indicação sobre a
demanda sobre serviços de saúde
desde que os diversos grupos definidos
por estas variáveis têm características
específicas.
A distribuição por sexo e idade da
população adscrita é a base para a
programação das atividades da ES e
da UAPS.

No pais, e também em Minas
Gerais, a população que depende
do SUS é de aproximadamente,
70 a 80%

População que tem plano de saúde

A população do município serve como
um ponto de referência para comparar
a estrutura por idade da população
coberta. Entretanto, poderão ocorrer
casos, particularmente em municípios
de menor tamanho populacional, em
que a distribuição da população
coberta tenha perfil diferente daquele
do município.

PERFIL SOCIOECONÔMICO
Em MG, em 2000, 13,6% da
população de 20 anos e mais era
analfabeta, variando nos
municípios entre 5,1% e 55,5%.

No de chefes de família analfabetos

À medida que avança a idade,
maior e a probabilidade de
encontrar pessoas analfabetas.

No de famílias com renda per capita inferior a R$ 60,00

o

N total de famílias segundo o grau de risco

Cadastro familiar

Contingente de pessoas em
condições precárias de
sobrevivência. Pode-se utilizar
como comparação/referência o
fato de que, no Brasil, as familias
com renda familiar mensal per
capita de até meio salário mínimo
(R$75,50) representam, em média,
algo em torno de 25% .

-

Somar o rendimento mensal de todas as
fontes (salário, Bolsa Família,
aposentadoria, etc) recebido por todos os
membros da família e dividir pelo número
total de integrantes.

Somar o número total de famílias por grau
de risco (sem risco, baixo, médio e alto
risco), conforme dado do cadastro familiar.
Registrar o resultado na planilha "4 Cadastro", que fornecerá a proporção do

Este conjunto de características
contribui para a análise das condições
de vida e de saúde da população e
para identificar os grupos mais
vulneráveis e de risco.
Estes dados compõem o conjunto de
critérios nos quais se baseia a
classificação do grau de risco, que é
base para o processo
de programação local.

55

População segundo faixa etária e sexo

Cadastro familiar / SIAB

proporção de mulheres tende a
aumentar.
Idade: É comum esperar um terço
da população nas idades de 20 a
59 anos. A proporção de maiores
de 60 anos, como no caso de
Minas Gearis, por exemplo, oscila
em torno de 10%.

famílias cadastrada e registrar na planilha "4
-Cadastro", que fornecerá a proporção do
total de usuários por faixa etária em relação
à população total.
Fazer descrição dos dados coletados no
documento de diagnóstico.

do município.
A distribuição por sexo e idade da
população total do município nos dá
uma primeira indicação sobre a
demanda sobre serviços de saúde
desde que os diversos grupos definidos
por estas variáveis têm características
específicas.
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A distribuição por sexo e idade da
população adscrita é a base para a
programação das atividades da ES e
da UAPS.

No pais, e também em Minas
Gerais, a população que depende
do SUS é de aproximadamente,
70 a 80%

População que tem plano de saúde
No total de usuários do SUS

PERFIL SOCIOECONÔMICO
Em MG, em 2000, 13,6% da
população de 20 anos e mais era
analfabeta, variando nos
municípios entre 5,1% e 55,5%.

No de chefes de família analfabetos

À medida que avança a idade,
maior e a probabilidade de
encontrar pessoas analfabetas.

No de famílias com renda per capita inferior a R$ 60,00

Cadastro familiar

No total de famílias segundo o grau de risco

Contingente de pessoas em
condições precárias de
sobrevivência. Pode-se utilizar
como comparação/referência o
fato de que, no Brasil, as familias
com renda familiar mensal per
capita de até meio salário mínimo
(R$75,50) representam, em média,
algo em torno de 25% .

-

Somar o rendimento mensal de todas as
fontes (salário, Bolsa Família,
aposentadoria, etc) recebido por todos os
membros da família e dividir pelo número
total de integrantes.

Este conjunto de características
contribui para a análise das condições
de vida e de saúde da população e
para identificar os grupos mais
vulneráveis e de risco.
Estes dados compõem o conjunto de
critérios nos quais se baseia a
classificação do grau de risco, que é
base para o processo
de programação local.

Somar o número total de famílias por grau
de risco (sem risco, baixo, médio e alto
risco), conforme dado do cadastro familiar.
Registrar o resultado na planilha "4 Cadastro", que fornecerá a proporção do
total de famílias por grau de risco, em
relação ao número total de famílias.

PERFIL INSTITUCIONAL
Histórico da UAPS

-

Localização

-

Tipologia: PSF, PACS, Unidade Tradicional

-

Acesso à UAPS: topografia e transporte urbano

-

Horário de atendimento

Caracterização das UAPS em relação ao padrão mínimo
determinado pela Resolução SES nº 1186, de 18/05/2007

Mínimo de 8 horas por dia
Levantamento na UAPS

Unidade de acordo com
Resolução SES nº 1186 de
18/05/2007

Recursos humanos: número de profissionais por categoria

Se houver saúde da família:
equipe completa. Se houver saúde
bucal: equipe completa.

Conselhos Locais de Saúde (CLS): existência

Conselho local exitente,
constituído segundo a
regulamentação

O CLS participa do planejamento e monitoramento das ações
desenvolvidas pelas ES?

Conselho local atuante, com
ações de planejamento e
monitoramento.
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Analisar o horário de atendimento,
estrutura física, equipamentos e recursos
humanos em comparação com os
parâmetros indicados.

Fazer descrição dos dados coletados no
documento de diagnóstico.

Considerar:
- os problemas e soluções indicados pela
equipe e pelo usuários com relação a
estes itens e à localização e acesso;
- a opinião dos informantes-chave e dos
usuários em geral sobre a atuação da
equipe de saúde;
- o envolvimento da equipe de saúde
com os usuários, famílias e comunidade;
- o envolvimento da equipe com o CMS e
outros atores da comunidade na
programação das ações.
Fazer o nexo com a análise dos
princípios da APS realizada na etapa
anterior.
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Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Implantação do Plano Diretor
da Atenção Primária à Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA SAÚDE EM CASA

Oﬁcina 3
Diagnóstico Local

Nome do município:
Guia do Tutor/Facilitador

Nome da Unidade:

Belo Horizonte, 2008.

Código do município:

DIAGNÓSTICO LOCAL
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Na UAPS existem dados de cadastro / notificação dos usuários com e sem risco, por ciclo de vida e por condição e patologia? Se sim, responda às
questões abaixo. Se não, justifique.
Levantar o número de usuários
cadastrados para cada condição ou
patologia, segundo as fontes indicadas.
Calcular a taxa de incidência /
prevalência, de acordo com as seguintes
fórmulas:

CRIANÇA (0 a 9 anos)

No de crianças nascidas com prematuridade, no último ano, por
área

No de crianças menores de 5 anos com doença respiratória
moderada ou grave cadastradas no acompanhamento no último
ano, por área

No de mortes de crianças menores de 1 ano, acumuladas nos
últimos 5 anos ( por ex. 1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002;
1999 a 2003; 2000 a 2004) - evento sentinela

7,1% das crianças nascidas
(SES/MG - SINASC - 2000)

Sistemas de registro da
UAPS

Sistemas de registro da
UAPS

SIAB, SIM e outros
sistemas de registro da
UAPS

x 100

No total de crianças nascidas no
último ano

SIAB, DN e outros
sistemas de registro da
UAPS

No de crianças menores de 5 anos com desnutrição moderada ou
grave cadastradas no acompanhamento no último ano, por área

No crianças BP nascidas no
último ano

8,8% das crianças nascidas
(SES/MG - SINASC - 2000)

No de crianças nascidas com baixo peso, no último ano, por área

5,47% das crianças < 5 anos

2% das crianças < 5 anos têm asma
moderada/grave e 4% têm alguma
outra dificuldade respiratória
moderada/grave

Ausência de morte de crianças
menores de 1 ano

No crianças prematuras nascidas
no último ano
No total de crianças nascidas no
último ano

No crianças < 5 anos com
desnutrição moderada ou grave
No total de crianças < 5 anos

No crianças < 5 anos com
doença respiratória moderada ou
grave
No total de crianças < 5 anos

x 100

x 100

x 100

Somar o número total de mortes de crianças
menores de um ano para os últimos cinco
anos disponíveis

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários com alguma destas
condições ou patologias prioritárias
devem ser conhecidos, isto é,
cadastrados na UAPS para
acompanhamento de acordo com as
linhas-guias de atenção à saúde.
Os parâmetros indicam o número
estimado de usuários com uma
determinada condição ou patologia. As
taxas calculadas indicam se o número
de usuários conhecido pela equipe de
saúde se aproxima ou não do número
estimado.
Uma taxa menor do que o parâmetro
não indica, a priori , uma menor
prevalência ou incidência daquela
condição ou patologia, naquele
território. Antes de uma conclusão
desta natureza, deve-se considerar a
possibilidade de a população alvo não
ter sido ainda identificada.

Para a morte infantil deve ser analisada
a curva dos últimos 5 anos. Esta
indicará uma tendência de queda ou
aumento do numero de eventos se
comparada com as séries similares
para periodos imediatamente anteriores
(por exemplo as séries para os anos
1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a
2002; 1999 a 2003; 2000 a 2004, e
assim sucessivamente) . Minimiza-se,
desta forma, a variacao brusca que
pode-se dar quando se tem
relativamente, poucos eventos.

ADOLESCENTE (10 a 19 anos)

No adolescentes grávidas no
último ano
No de adolescentes grávidas cadastradas no último ano, por área

Sistemas de registro da
UAPS

21,72% do total de gestantes
(Minas Gerais)

x 100
No total de gestantes no último
ano

Qdo há tendência clara de diminuição
dos niveis de fecundidade, pode-se
esperar que o número de adolescentes
gravidas apareça proporcionalmente
mais que as gravidezes do resto de
mulheres, no entanto, pode ser um
problema de saúde se a proporção de
adolsecentes gravidas ultrapassar, por
exemplo, 25-30%.

ADULTO (condições e patologias prioritárias para a faixa etária adulta, podendo também abranger outras faixas etárias)
No de adultos e idosos com hipertensão arterial cadastrados por
área

20% da população > 20 anos

No total de adultos e idosos
hipertensos cadastrados
o

N total de pessoas com mais de
20 anos

x 100

o

No de adultos e idosos com diabetes cadastrados por área

N total de adultos e idosos
diabéticos cadastrados

8% da população > 20 anos

No de usuários com tuberculose cadastrados no último ano, por
área

No total de adultos e idosos
No total de usuários com
tuberculose cadastrados no
último ano

0,04% da população

x 100

No total de habitantes

SIAB e outros sistemas
de registro da UAPS
No de usuários com hanseníase cadastrados no último ano, por
área

x 100

No total de usuários com
hanseníase cadastrados

1,54/10.000 habitantes

No de usuários de 15 a 49 anos hiv positivos cadastrados no último
ano, por área

0,6% da população 15 a 49 anos

No de adultos e idosos com transtornos mentais (uso ou abuso de
substâncias lícitas ou ilícitas e patologias) cadastrados no último
ano, por área

22% da população adulta e idosa

No total de habitantes
No usuários hiv positivos
cadastrados
No total de habitantes 15 a 49
anos

x 10000

x 100

No adultos e idosos com
transtornos mentais cadastrados x 100

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários com alguma destas
condições ou patologias prioritárias
devem ser conhecidos, isto é,
cadastrados na UAPS para
acompanhamento de acordo com as
linhas-guias de atenção à saúde. Os
parâmetros indicam o número estimado
de usuários com uma determinada
condição ou patologia. As taxas
calculadas indicam se o número de
usuários conhecido pela equipe de
saúde se aproxima ou não do número
estimado.
Uma taxa menor do que o parâmetro
não indica, a priori , uma menor
prevalência ou incidência daquela
condição ou patologia, naquele
território. Antes de uma conclusão
desta natureza, deve-se considerar a
possibilidade de a população-alvo não
ter sido ainda identificada.

No total de adultos e idosos

GESTANTE
No de gestantes identificadas, no último ano, por área

No de gestantes de risco habitual identificadas, no último ano, por
área

No de gestantes de alto risco identificadas, no último ano, por área

No total de gestantes do ano
anterior (número de DNV) + 10%

No total de gestantes
cadastradas
o

N total de gestantes esperadas
No total de gestantes risco
habitual cadastradas

85% das gestantes

15% das gestantes

No total de gestantes
identificadas
No total de gestantes alto risco
cadastradas
o

x 100

x 100

x 100

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
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de registro da UAPS
No de usuários com hanseníase cadastrados no último ano, por
área

No total de usuários com
hanseníase cadastrados

1,54/10.000 habitantes

No total de habitantes

x 10000

o

No de usuários de 15 a 49 anos hiv positivos cadastrados no último
ano, por área

N usuários hiv positivos
cadastrados

usuários conhecido pela equipe de
saúde se aproxima ou não do número
estimado.
Uma taxa menor do que o parâmetro
não indica, a priori , uma menor
prevalência ou incidência daquela
condição ou patologia, naquele
território. Antes de uma conclusão
desta natureza, deve-se considerar a
possibilidade de a população-alvo não
ter sido ainda identificada.

Implantação0,6%
dodaPlano
Diretor
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população
15 a 49 anos
No total de habitantes 15 a 49
anos

No de adultos e idosos com transtornos mentais (uso ou abuso de
substâncias lícitas ou ilícitas e patologias) cadastrados no último
ano, por área

22% da população adulta e idosa

No adultos e idosos com
transtornos mentais cadastrados x 100
No total de adultos e idosos

GESTANTE
No total de gestantes do ano
anterior (número de DNV) + 10%

No de gestantes identificadas, no último ano, por área

No de gestantes de risco habitual identificadas, no último ano, por
área

85% das gestantes

No de gestantes de alto risco identificadas, no último ano, por área

15% das gestantes
SIS- Pré-natal, SIAB,
SIM, outros sistemas de
registro da UAPS

No de mortes maternas, por quinqüênio, acumuladas nos últimos 5
anos ( por ex. 1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002; 1999 a
2003; 2000 a 2004) - evento sentinela

Ausência de mortes maternas

No total de gestantes
cadastradas
o

N total de gestantes esperadas
No total de gestantes risco
habitual cadastradas
No total de gestantes
identificadas
No total de gestantes alto risco
cadastradas
No total de gestantes idenificadas

x 100

x 100

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.

x 100

Somar o número total de mortes maternas
por quinqüênio, dos 5 últimos quinqüênios
disponíveis

Para a morte materna deve ser
analisada a curva dos últimos 5 anos.
Esta indicará uma tendência de queda
ou aumento do número de eventos se
comparada com as séries similares
para periodos imediatamente anteriores
(por exemplo as séries para os anos
1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a
2002; 1999 a 2003; 2000 a 2004, e
assim sucessivamente) . Minimiza-se,
desta forma, a variação brusca que
pode-se dar quando se tem,
relativamente, poucos eventos.

No total de usuários com mais de
60 anos cadastrados

Este indicador serve de base para
adequar os servicos de saúde. Alta
proporção de idosos significa maior
demanda para atender doenças
crônicas, maior incidência de
incapacidades, etc.

IDOSO (> 60 anos)
No de idosos, por área

Porcentagem da população idosa em relação à população total da
área adscrita

Cadastro familiar

9%
(Pop. Mineira - 2005)

No total de habitantes da área

x 100

SERVIÇOS - ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM
Na UAPS existem dados de acompanhamento dos usuários com e sem risco, por ciclo de vida e por condição e patologia? Se sim, responda às questões
abaixo. Se não, justifique.
Levantar o número de usuários
acompanhados para cada condição ou
patologia, segundo as fontes indicadas.
Calcular a taxa de cobertura de
acompanhamento de acordo com as
seguintes fórmulas:

CRIANÇA (0 a 9 anos)

100% das crianças menores de 1
ano inscritas e acompanhadas na
puericultura

No de crianças menores de 1 ano inscritas e acompanhadas na
puericultura

100% das crianças menores de 1
ano com vacinação em dia

o

N de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia

o

N de crianças menores de 5 anos com desnutrição moderada ou
grave inscritas e acompanhadas pela equipe de saúde

Cartão Espelho da sala
de vacina e outros
sistemas de registro da
UAPS

100% das crianças menores de 5
anos com desnutrição moderada
ou grave inscritas e
acompanhadas

No de crianças menores de 1 ano
acompanhadas na puericultura x 100
No total de crianças menores de
1 ano
No de crianças menores de 1 ano
com vacinação em dia
x 100
No total de crianças menores de
1 ano

No de crianças menores de 5
anos com desnutrição moderada
ou grave acompanhadas
x 100
No total de crianças menores de
5 anos com desnutrição
moderada ou grave
o

100% das crianças menores de 5
anos com doença respiratória
moderada ou grave inscritas e
acompanhadas

No de crianças menores de 5 anos com doença respiratória
moderada ou grave inscritas e acompanhadas

N de crianças menores de 5
anos com doença respiratória
moderada ou grave
acompanhadas
No total de crianças menores de
5 anos com doença respiratória
moderada ou grave

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

x 100

ADOLESCENTE (10 a 19 anos)

o

100% dos adolescentes de 10 a
14 anos acompanhados

N de adolescentes de 10 a 14 anos inscritos no programa de
acompanhamento

No de adolescentes de 10 a 14
anos acompanhados
No total de adolescentes de 10 a
14 anos

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
x 100

Outros sistemas de
registro da UAPS

100% das adolescentes grávidas
acompanhadas

No de adolescentes grávidas acompanhadas no ultimo ano

No de adolescentes grávidas
acompanhadas
No total de adolescentes
grávidas

100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.

x 100

Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

ADULTO (condições e patologias prioritárias para a faixa etária adulta, podendo também abranger outras faixas etárias)
HIPERTENSÃO (inclui adulto e idoso)

No de adultos e idosos hipertensos cadastrados

SIAB, SIS-Hiperdia e
outros sistemas de
registro da UAPS

No de adultos e idosos hipertensos de baixo risco cadastrados

No de adultos e idosos hipertensos de médio risco cadastrados
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No de adultos e idosos hipertensos de alto e muito alto risco
cadastrados

Sistemas de registro da
UAPS

100% dos hipertensos (20% da
população > 20 anos) cadastrados
e acompanhados

No de hipertensos cadastrados
No total de hipertensos
esperados

x 100

100% dos hipertensos de baixo
risco (40% dos hipertensos)
cadastrados e acompanhados

No de hipertensos de baixo riso
acompanhados
x 100
No total de hipertensos de baixo
risco cadastrados

100% dos hipertensos de médio
risco (35% dos hipertensos)
cadastrados e acompanhados

No de hipertensos de médio riso
acompanhados
x 100
No total de hipertensos de médio
risco cadastrados

100% dos hipertensos de alto e
muito alto risco (25% dos
hipertensos) cadastrados e
acompanhados

No de hipertensos de alto e muito
alto riso acompanhados
x 100
No total de hipertensos de alto e
muito alto risco cadastrados

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

14 anos acompanhados

acompanhamento

No total de adolescentes de 10 a
14 anos

x 100

Outros sistemas de
registro da UAPS

As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
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o

100% das adolescentes grávidas
acompanhadas

No de adolescentes grávidas acompanhadas no ultimo ano

cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.

N de adolescentes grávidas
acompanhadas
No total de adolescentes
grávidas

x 100

Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

ADULTO (condições e patologias prioritárias para a faixa etária adulta, podendo também abranger outras faixas etárias)
HIPERTENSÃO (inclui adulto e idoso)

No de adultos e idosos hipertensos cadastrados

SIAB, SIS-Hiperdia e
outros sistemas de
registro da UAPS

No de adultos e idosos hipertensos de baixo risco cadastrados

No de adultos e idosos hipertensos de médio risco cadastrados

Sistemas de registro da
UAPS

No de adultos e idosos hipertensos de alto e muito alto risco
cadastrados

100% dos hipertensos (20% da
população > 20 anos) cadastrados
e acompanhados

No de hipertensos cadastrados
No total de hipertensos
esperados

x 100

100% dos hipertensos de baixo
risco (40% dos hipertensos)
cadastrados e acompanhados

No de hipertensos de baixo riso
acompanhados
x 100
No total de hipertensos de baixo
risco cadastrados

100% dos hipertensos de médio
risco (35% dos hipertensos)
cadastrados e acompanhados

No de hipertensos de médio riso
acompanhados
x 100
No total de hipertensos de médio
risco cadastrados

100% dos hipertensos de alto e
muito alto risco (25% dos
hipertensos) cadastrados e
acompanhados

No de hipertensos de alto e muito
alto riso acompanhados
x 100
No total de hipertensos de alto e
muito alto risco cadastrados

100% dos diabéticos (8% da
população > 20 anos)
cadastrados e acompanhados

No total de diabéticos esperados

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

DIABETES (inclui adulto e idoso)

No de adultos e idosos diabéticos cadastrados

SIAB, SIS-Hiperdia e
outros sistemas de
registro da UAPS

100% dos diabéticos sem
tratamento medicamentoso (20%
dos diabéticos) cadastrados e
acompanhados

No de adultos e idosos com diabete sem tratamento
medicamentoso cadastrados

100% dos diabéticos não usuários
de insulina sem hipertensão (30%
dos diabéticos) cadastrados e
acompanhados

No de adultos e idosos diabéticos não usuários de insulina sem
hipertensão cadastrados
Sistemas de registro da
UAPS
N de adultos e idosos diabéticos não usuário de insulina com
hipertensão cadastrados

100% dos diabéticos não usuários
de insulina com hipertensão (35%
dos diabéticos) cadastrados e
acompanhados

No de adultos e idosos diabéticos usuários de insulina cadastrados

100% dos diabéticos usuários de
insulina (15% dos diabéticos)
cadastrados e acompanhados

o

No de diabéticos cadastrados

x 100

No de diabéticos sem tratamento
medicamentoso acompanhados x 100
No total de diabéticos sem
tratamento medicamentoso
No de diabéticos não usuários de
insulina sem hipertensão
acompanhados
No total de diabéticos não
usuários de insulina sem
hipertensão
No de diabéticos não usuários de
insulina com hipertensão
acompanhados
No total de diabéticos não
usuários de insulina com
hipertensão
No de diabéticos usuários de
insulina acompanhados
o

N total de diabéticos usuários de
insulina

x 100

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.

x 100

Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

x 100

TUBERCULOSE (toda a população)

No de usuários com tuberculose acompanhados no último ano

Livro Preto

100% dos usuários com
tuberculose cadastrados e
acompanhados

Livro Preto

100% dos usuários com
hanseníase cadastrados e
acompanhados

No de usuários com tuberculose
acompanhados
No total de usuários com
tuberculose cadastrados

x 100

HANSENÍASE (toda a população)

No de usuários com hanseníase acompanhados no último ano

No de usuários com hanseníase
acompanhados
No total de usuários com
hanseníase cadastrados

x 100

HIV/AIDS (usuários de 15 a 49 anos)

No de usuários de 15 a 49 anos soropositivos inscritos no
acompanhamento

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.

Sistemas de registro da
UAPS

100% dos usuários de 15 a 49
anos cadastrados e
acompanhados

No de usuários de 15 a 49 anos
hivpositivos acompanhados
o

N total de usuários de 15 a 49
anos hivpositivos cadastrados

x 100

As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.

SAÚDE MENTAL (inclui adulto e idoso)
No de adultos e idosos com
transtornos mentais
acompanhados

Sistemas de registro da
UAPS

100% dos adultos e idosos com
transtornos mentais cadastrados e
acompanhados

No de mulheres de 25 a 59 anos que realizaram coleta de exame
papanicolau no último ano

SIS-Colo, Sistemas de
registro da UAPS

100% das mulheres de 25 a 59
anos realizam coleta a cada 3
anos (33% realiza coleta
anualmente)

No de mulheres de 25 a 59 anos
que realizaram coleta

No de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia no
último ano

Sistemas de registro da
UAPS

100% das mulheres na faixa etária
de 50 a 69 anos realizam
mamografia a cada 2 anos (50%
realiza mamografia anualmente)

No de mulheres de 50 a 69 anos
que realizaram mamografia

SIAB, SIS-Prénatal e
outros sistemas de
registro da UAPS

100% das gestantes cadastradas
e acompanhadas no pré-natal

No de gestantes acompanhadas

100% das gestantes de risco
habitual cadastradas e
acompanhadas no pré-natal, com
no mínimo 6 consultas

No de gestantes de risco habitual
acompanhadas

100% das gestantes de alto risco
cadastradas e acompanhadas no
pré-natal, com no mínimo 6
consultas

No de gestantes de alto risco
acompanhadas

No de adultos e idosos com transtornos mentais inscritos no
acompanhamento

No total de adultos e idosos com
transtornos mentais cadastrados

100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.

x 100

Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

CÂNCER DA MULHER

No total de mulheres de 25 a 59
anos

No total de mulheres de 50 a 69
anos

x 100

x 100

GESTANTE

No de gestantes inscritas no pré-natal

No de gestantes risco habitual acompanhadas, com, no mínimo, 6
consultas de pré-natal

No total de gestantes
cadastradas

No total de gestantes de risco
habitual cadastradas

x 100

100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
x 100

Sistemas de registro da
UAPS
No de gestantes de alto risco acompanhadas, com, no mínimo, 6
consultas de pré-natal

No total de gestantes de alto
risco cadastradas

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.

x 100

As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.
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CÂNCER DA MULHER

No de mulheres de 25 a 59 anos que realizaram coleta de exame
papanicolau no último ano

SIS-Colo, Sistemas de
registro da UAPS

100% das mulheres de 25 a 59
anos realizam coleta a cada 3
anos (33% realiza coleta
anualmente)

No de mulheres de 25 a 59 anos
que realizaram coleta

No de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia no
último ano

Sistemas de registro da
UAPS

100% das mulheres na faixa etária
de 50 a 69 anos realizam
mamografia a cada 2 anos (50%
realiza mamografia anualmente)

No de mulheres de 50 a 69 anos
que realizaram mamografia

SIAB, SIS-Prénatal e
outros sistemas de
registro da UAPS

100% das gestantes cadastradas
e acompanhadas no pré-natal

No de gestantes acompanhadas

100% das gestantes de risco
habitual cadastradas e
acompanhadas no pré-natal, com
no mínimo 6 consultas

No de gestantes de risco habitual
acompanhadas

No de gestantes de alto risco acompanhadas, com, no mínimo, 6
consultas de pré-natal

100% das gestantes de alto risco
cadastradas e acompanhadas no
pré-natal, com no mínimo 6
consultas

No de gestantes de alto risco
acompanhadas

No de idosos  80 anos inscritos no acompanhamento

100% dos idosos  80 anos
cadastrados e acompanhados

No total de mulheres de 25 a 59

x 100

anos
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No total de mulheres de 50 a 69
anos

x 100

GESTANTE

No de gestantes inscritas no pré-natal

No de gestantes risco habitual acompanhadas, com, no mínimo, 6
consultas de pré-natal

No total de gestantes
cadastradas

No total de gestantes de risco
habitual cadastradas

x 100

100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.
x 100

Sistemas de registro da
UAPS

No total de gestantes de alto
risco cadastradas

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.

x 100

As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

IDOSO

No de idosos de 60 a 79 anos de alto risco (polipatologias,
polifarmácia, imobilidade, incontinência, instabilidade postural,
incapacidade cognitiva, história de internação freqüente,
dependência para AVD, insuficiência familiar) inscritos no
acompanhamento

No de idosos  80 anos
acompanhados
No total de idosos  80 anos
cadastrados

x 100

100% dos usuários, com e sem risco,
cadastrados por ciclo de vida e por
condição e patologia, devem ser
acompanhados de acordo com a linhaguia de atenção à saúde.

No de idosos de 60 a 79 anos de
alto risco acompanhados

sistemas de registro da
UAPS

No total de idosos de 60 a 79
anos cadastrados
100% dos idosos de 60 a 79 anos
de alto risco (20% dos idosos de
60 a 79 anos) cadastrados e
acompanhados

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.

x 100

As taxas indicam quantos dos usuários
cadastrados estão sendo
acompanhados.
Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários com aquela
determinada condição ou patologia,
mesmo tendo sido cadastrados, não
estão sendo acompanhados.

SERVIÇOS - ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL
Na UAPS existem dados de programação e acompanhamento dos usuários em ações de SB? Se sim, responda às questões abaixo. Se não, justifique.

Levantar o número de usuários
acompanhados para cada condição ou
patologia, segundo as fontes indicadas.
Se tiver sido feita programação de ações
em SB, verificar a cobertura de
acompanhamento de acordo com as
seguintes fórmulas:

AÇÕES COLETIVAS
100% das ações coletivas
programadas realizadas
(ver meta programada pela UAPS
e pela SMS)

No de ações coletivas realizadas no último ano

No de ações coletivas realizadas
No total de ações coletivas
programadas

x 100

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

100% da população programada
realiza avaliação e classificação
de risco
(ver meta programada pela UAPS
e pela SMS)

o

N de usuários que fizeram avaliação individual para classificação
por grau de risco no último ano
SIA e outros sistemas de
registro da UAPS.

No de usuários que realizaram
avaliação e classificação de
risco
No total de usuários programados
para avaliação e classificação de
risco

Analisar as taxas calculadas em
relação ao parâmetro indicado.
x 100

As taxas indicam quantos dos usuários
programados estão sendo
acompanhados.

PRIMEIRA CONSULTA E TRATAMENTO

No de usuários que realizaram primeira consulta odontológica no
último ano

100% da população programada
realiza primeira consulta
odontológica
(ver meta programada pela UAPS
e pela SMS)

No de usuários com doença periodontal, cárie, necessidade de
prótese ou alterações de tecido mole atendidos no último ano

100% da população com doença
periodontal atendida

60

100% dos usuários, programados para
as ações de SB, devem realizar estes
atendimentos.

No de usuários que realizaram
primeira consulta odontológica
No total de usuários programados
para primeira consulta

No de usuários que realizaram
tratamento odontológico
No total de usuários programados
para tratamento odontológico

x 100

x 100

Uma taxa menor do que o parâmetro
indica que os usuários programados
para aquela determinada ação não
estão sendo acompanhados.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA SAÚDE EM CASA

Oﬁcina 3

Nome do município:

Diagnóstico Local

Guia do Tutor/Facilitador

Código do município:

Belo Horizonte, 2008.

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
PERFIL TERRITORIAL – AMBIENTAL
DADO
Índice de necessidade de saúde

FONTE

PARÂMETRO

SES/MG

-

Extensão territorial

IBGE:
http://www.ibge.gov.br/home
/geociencias/areaterritorial/

-

Divisão político-administrativa (distritos, povoados / conglomerados
populacionais)

Fontes do próprio município
e/ou IBGE:
http://www.ibge.gov.br/home
/geociencias

-

Áreas rurais: número de comunidades, ponto de apoio, distância da
UAPS.

-

Áreas de assentamentos, quilombolas e invasões.

-

Áreas de aglomeração urbana: favelas, cortiços, etc.

-

Sinalizar a distribuição das equipes de Saúde da Família (áreas de
abrangência);
Equipamentos sociais existentes: escolas, serviços de saúde, lazer,
meios de transporte, meios de comunicação e outros.
Áreas de lazer existentes: campos de futebol, pistas para caminhada,
parques, etc.

ANÁLISE

-

Índice de porte econômico

Pontos de atenção à saúde: UAPS, centros de referência /
especialidades, consultórios / ambulatórios privados, hospitais,
laboratórios, residências terapêuticas, pronto-atendimentos e outros.

ORIENTAÇÃO

-

Levantamento realizado
pelas UAPS nas suas áreas
de responsabilidade.

-

Fontes do próprio município,
como: plano municipal de
saúde, plano diretor
municipal, projetos / estudos
/ mapas urbanos que
contenham a identificação
do território e a malha
viária, entre outros.

A análise deve emitir um juízo de
valor sobre os dados coletados,
em comparação com a situação
considerada ideal.

Para levantamento dos dados do perfil
territorial:
- considerar as informações coletadas pelas
UAPS;
- fazer descrição dos dados coletados no
documento de diagnóstico;
- sinalizar no Mapa Base do município,
localizando as áreas de responsabilidade das
UAPS, com as principais informações
discriminadas.
OBS: O mapa deverá manter escala e
proporcionalidade.

-

-

Barreiras geográficas

-

Principais vias (avenidas, ruas, praças...)

Devem ser identificadas as áreas
de maior risco social e de maior
risco à saúde, o que será útil para
a priorização de intervenções e de
vigilância à saúde.
Analisar também a distribuição dos
diversos recursos existentes pontos de atenção à saúde,
equipamentos e serviços sociais,
áreas de lazer, etc, localizando
áreas em que eles são escassos
ou nao disponíveis.
É importante fazer o nexo com a
análise dos princípios da APS
realizada na etapa anterior.

-

Áreas de risco ambiental: lixão; áreas sujeitas a deslizamento,
soterramento ou inundação; fontes de poluentes (tipo, origem, etc).

Comparar os dados coletados de
órgãos federais, estaduais ou
municipais com a somatória da
informação coletada nas UAPS.

-

PERFIL DEMOGRÁFICO

Estimativa da população total do município

Distribuicao por Sexo: Em geral, o número de
homens é ligeiramente maior que o de mulheres
nas primeiras idades, e tende a diminuir à medida
que se avança na idade. Em MG, os homens
representam 51% da população menor de 20 anos
e apenas 45% na população de 60 anos e mais.
Entretanto, municípios e áreas que sofrem uma
migração diferenciada por sexo, podem apresentar
grandes diferenças na distribuição por sexo dos
grupos etários afetados pela migração. Idade: Em
MG, o grupo de menores de 20 anos é de pouco
menor que 40%, o grupo com idades de 20 a 59
anos corresponde a cerca de 50% e a proporcao
de maiores de 60 anos representa em torno de
10%.

www.datasus.gov.br

Estimativa da população total do município segundo faixa etária e sexo

Diagnóstico Local

Percentual de idosos

Percentual de população rural

População que tem plano de saúde no município

ANS:
http://anstabnet.ans.gov.br/ma
teria.htm

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico. Uma
melhor avaliação pode ser obtida com o
cálculo do percentual de homens e de
mulheres e do percentual de população em
cada grupo de idade, em relação à
população total.
Fazer somatória da população cadastrada
por cada UAPS e registrar o resultado na
planilha "4 -Cadastro", que fornecerá a
proporção do total de usuários por faixa
etária em relação à população total.

-

População Rural
População total do Município

Em MG o percentual da população que tem plano
de saúde é de cerca de 20%, variando muito entre
os municiípios: em BH metade da população tem
plano de saúde, mas existem municípios menores
e/ou pouco desenvolvidos onde ninguem tem.

No total de pessoas que tem
plano de saúde
População residente no
município

A distribuição por sexo e idade da
população total do município nos
dá uma primeira indicação sobre a
demanda sobre serviços de saúde
desde que os diversos grupos
definidos por estas variáveis têm
características específicas. Quanto
à idade, por convenção, considerase que o município apresenta uma
estrutura relativamente
envelhecida se a proporção de
população acima de 60 anos é
maior do que 15%.

x 100

x 100

Este indicador permite conhecer a
parcela da população que, em
princípio, busca atenção à saude
no setor privado, e avaliar, pelo
seu complemente, a magnitude da
população que depende
exclusivamente do SUS.

PERFIL SOCIOECONÔMICO:
Em MG, em 2000, 13,6% da populacao de 20 anos
e mais era analfabeta, variando nos municípios
entre 5,1% e 55,5%.

o

N de chefes de família analfabetos.

No de famílias com renda per capita inferior a R$ 60,00

Diagnóstico Local

Este valor de renda corresponde a 16% do salário
mínimo, sendo um indicador de pobreza.

Coletar os dados das fontes indicadas e/ou
fazer somatória da população cadastrada por
cada UAPS.
Fazer descrição no documento de
diagnóstico.

o

A classificação das familias por
grau de risco é um indicador das
condições de vida e de saúde e
serve para orientar os processos
de planejamento e programaçao
de saúde.

-

N total de famílias segundo o grau de risco.

Estas duas caracteristicas
permitem dimensionar a situação
de desenvolvimento
socioeconômico da população
adscrita, contribuindo para analisar
suas condições de vida.
Juntamente com informações
sobre saneamento do domicilio e
condições ou patologiascroônicas
servem para classificar o grau de
risco da familia.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO/ASSISTENCIAL
CRIANÇA
NOS MUNICÍPIOS COM MENOS DE 80.000 HABITANTES: No de
mortes de crianças menores de 1 ano, por quinqüênio, nos últimos 5
quinqüênios (1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002; 1999 a 2003;
2000 a 2004) - evento sentinela
Nos municípios com mais de 80.000 habitantes: Taxa de
mortalidade infantil, por ano, nos últimos 5 anos
Coeficiente de incidência de sífilis congênita no município, nos últimos
5 anos
Coeficiente de incidência de tétano neonatal no município nos últimos
5 anos

SIM

Num município pequeno qualquer morte de
criança menor de 1 ano deve ser encarado como
sinal de alarme e deve ser investigado.

15,2 / 1000
Minas Gerais - 2005

Comparar o total de mortes do quinqüênio
com o total de mortes do quinqüênio anterior,
o que indicará uma tendência de queda ou
aumento do numero de eventos.
Levantar a TMI dos 5 últimos anos
disponíveis

Analisar a curva de mortalidade
(número de mortes ou taxa de
mortalidade), verificando a
tendência para aumento ou
redução da mortalidade infantil e
materna.
O Programa Viva Vida estabeleceu
como meta a redução da
mortalidade infantil em 15% até
2010 e a redução da mortalidade
materna.
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Uma das ações importantes para

e mais era analfabeta, variando nos municípios
entre 5,1% e 55,5%.

N de chefes de família analfabetos.

No de famílias com renda per capita inferior a R$ 60,00

Diagnóstico Local

Este valor de renda corresponde a 16% do salário
mínimo, sendo um indicador de pobreza.

Coletar os dados das fontes indicadas e/ou
fazer somatória da população cadastrada por
cada UAPS.

de desenvolvimento
socioeconômico da população
adscrita, contribuindo para analisar
suas condições de vida.
Juntamente com informações
sobre saneamento do domicilio e
condições ou patologiascroônicas
servem para classificar o grau de
risco da familia.
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Fazer descrição no documento de
diagnóstico.

o

A classificação das familias por
grau de risco é um indicador das
condições de vida e de saúde e
serve para orientar os processos
de planejamento e programaçao
de saúde.

-

N total de famílias segundo o grau de risco.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO/ASSISTENCIAL
CRIANÇA
NOS MUNICÍPIOS COM MENOS DE 80.000 HABITANTES: No de
mortes de crianças menores de 1 ano, por quinqüênio, nos últimos 5
quinqüênios (1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002; 1999 a 2003;
2000 a 2004) - evento sentinela

SIM

Nos municípios com mais de 80.000 habitantes: Taxa de
mortalidade infantil, por ano, nos últimos 5 anos

Num município pequeno qualquer morte de
criança menor de 1 ano deve ser encarado como
sinal de alarme e deve ser investigado.

15,2 / 1000
Minas Gerais - 2005

Comparar o total de mortes do quinqüênio
com o total de mortes do quinqüênio anterior,
o que indicará uma tendência de queda ou
aumento do numero de eventos.
Levantar a TMI dos 5 últimos anos
disponíveis

O Programa Viva Vida estabeleceu
como meta a redução da
mortalidade infantil em 15% até
2010 e a redução da mortalidade
materna.

Coeficiente de incidência de sífilis congênita no município, nos últimos
5 anos
Coeficiente de incidência de tétano neonatal no município nos últimos
5 anos

GESTANTE
No de mortes maternas, por quinqüênio, nos últimos 5 quinqüênios
(1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002; 1999 a 2003; 2000 a 2004) evento sentinela

o

N total de nascimentos nos últimos 5 anos

Analisar a curva de mortalidade
(número de mortes ou taxa de
mortalidade), verificando a
tendência para aumento ou
redução da mortalidade infantil e
materna.

Ausência de mortes maternas

SINASC

-

Comparar o total de mortes do quinqüênio
com o total de mortes do quinqüênio anterior,
o que indicará uma tendência de queda ou
aumento do numero de eventos.

Coletar o dado e fazer descrição no
documento do diagóstico

Uma das ações importantes para
alcançar este objetivo é a
investigação do óbito realizada
pelos Comitês de Prevenção do
Óbito Fetal e Infantil e Materna.

Este dado dá uma indicação da
magnitude da demanda por
assistência à gravidez, parto e
puerpério

INTERNAMENTOS POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL
(10 causas mais freqüentes)
Taxa de internação por diarréia de crianças menores de 1 ano e de
crianças de 1 a 5 anos, por ano nos últimos 5 anos

Taxa de internação por doenças respiratórias agudas de crianças
menores de 1 ano e de crianças de 1 a 5 anos, por ano nos últimos 5
anos

Taxa de internação por infarto agudo do miocárdio , por ano nos
últimos 5 anos

Taxa de internação por acidente vascular cerebral, por ano nos últimos
5 anos

Levantar o número de internações por
patologia, nos últimos 5 anos disponíveis.
Dados fornecidos pela SES

Levantar também o número total de
internações por condições sensíveis à
atenção hospitalar.

Taxa de internação por insuficiência cardíaca congestiva, por ano nos
últimos 5 anos

Para as demais patologias, ver Resolução
SES/MG nº 1093, de 29/12/06.

As internações por condições
sensíveis à atenção ambulatorial
refletem a qualidade da atenção
primária à saúde de um município.
Quanto maior o número de
internações e o percentual em
relação ao total de internações do
mesmo período, menor a
qualidade da assistência prestada
a nível ambulatorial.
O Programa Saúde em Casa tem
como meta síntese a redução de
15% das internações por
condições sensíveis à atenção
hospitalar até 2010.

Calcular o percentual de internações de cada
um destes tipos em relação ao total de
internações, excluindo-se os partos, da
seguinte forma:

Percentual de internações por complicações do diabetes mellitus, por
ano nos últimos 5 anos
No total de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial,
segundo o município de residência do paciente, por ano, nos últimos 5
anos

Em MG, nos ultimos anos o número de
internações por condições sensíveis vem se
reduzindo.

Percentual de internações por condições sensíveis à atenção
ambulatorial, por ano, nos últimos 5 anos

Espera-se que este tipo de internações represente
uma pequena parcela do total das internações
(excluindo-se os partos), e que apresente uma
tendência à redução ao longo do tempo. Em Minas
Gerais, no ano de 2004, 28% do total de
internações foram por condições sensíveis à
atenção ambulatorial

-

o

N total de internações por
condições sensíveis à atenção
ambulatorial nos últimos 5 anos
x 100
No total de internações (MENOS
n. total de internações por
partos) nos últimos 5 anos

INTERNAMENTOS, ÓBITOS E OCORRÊNCIAS
No de total de internações, segundo o município de residencia do
paciente, por ano, nos últimos 5 anos

SIH/AIH

Necessidade de internação por ano: 7 a 9% da
população
(Número de Internações Hospitalares Esperadas
Port. GM 1101 - 12/06/02)

Levantar o número total de internações de
habitantes do município, ocorridas no próprio
ou em outro município, por qualquer
condição ou patologia.

Analisar o número de internações
em comparação com o esperado.

Ausência de óbitos por causas externas

Somar o número total de mortes por causas
externas por quinqüênio. Deve ser analisada
a curva dos últimos 5 anos; indicará uma
tendência de queda ou aumento do número
de eventos se comparada com as séries
similares para periodos imediatamente
anteriores (por exemplo as séries para os
anos 1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a
2002; 1999 a 2003; 2000 a 2004, e assim
sucessivamente) . Minimiza-se, desta forma,
a variação brusca que pode se dar qdo se
tem relativamente, poucos eventos.

Analisar a curva de mortalidade
(número de mortes ou taxa de
mortalidade), por esta causa,
verificando a tendência para
aumento ou redução da mortalidade
por causas externas.

Ausência de violência doméstica contra criança,
mulher e idoso

Levantar o número de denúncias feitas aos
órgãos competentes, por ano, nos últimos 5
anos

Fazer o mesmo tipo de análise com
relação à curva de denúncias de
violência doméstica, identificando
também a sua distribuição de acordo
com as áreas do município.

o

N de óbitos por causas externas, por quinqüênio, nos últimos 5
quinqüênios (1996 a 2000; 1997 a 2001; 1998 a 2002; 1999 a 2003;
2000 a 2004)

SIM

No de denúncias de violência doméstica contra criança, mulher e
idoso, por anos, nos últimos 5 anos

Conselhos Tutelares e/ou
Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
Delegacias de Polícia,
outras fontes.

SAÚDE BUCAL
Ceo 5 anos, com o componente de dentes cariados;

Levantamento local

2,43
(SES/MG)

Cpod aos 12, 15-19, 35-44 e 65-74 anos, com o componente de dentes
cariados;

SB 2000 ou outros sistemas
de registro do município.

2,01
(SES/MG)

Porcentagem de crianças de 5 anos livres de cárie

Calculado com base nos
dois dados anteriores

No de usuários que receberam escova de dente e dentifrício, nos
últimos 12 meses

50%
(Meta OMS 2000)

-

No de usuários que receberam
escova de dentes e dentifrício
nos últimos 12 meses
x 100
No total de habitantes da
população considerada de risco

1 escova por pessoa, a cada 4 meses

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

Sistemas de registro do
município
Freqüência e critérios para distribuição de escova de dente e
dentifrício.

PERFIL INSTITUCIONAL
DADOS GERAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização do município no Plano Diretor de Regionalização (mapa
da macro)
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SES/MG
Ministério da
Saúde/SCTIE/DES Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

-

Analisar o Ceo, Cpod e o índice
livre de cárie levantado, em
comparação com o parâmetro
indicado.
A Meta da OMS para 2010 é:
- CPOD aos 12 anos: < 1
- Dentes livres de cárie aos 5 anos:

A escova de dentes e dentifrício,
quando necessário, devem ser
distribuídos à população de risco
definida pela SMS.
Analisar e justificar o número de
usuários em relação à população
de risco total (taxa de distribuição)
dos últimos 5 anos.

Porcentagem de crianças de 5 anos livres de cárie

Calculado com base nos
dois dados anteriores

Implantação
do Plano
Diretor
Atenção
Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico
Local
N de usuários que receberam
escova
de dente eda
dentifrício,
nos
o

últimos 12 meses

Sistemas de registro do
município
Freqüência e critérios para distribuição de escova de dente e
dentifrício.

A Meta da OMS para 2010 é:
- CPOD aos 12 anos: < 1
- Dentes livres de cárie aos 5 anos:

50%
(Meta OMS 2000)

1 escova por pessoa, a cada 4 meses

No de usuários que receberam
escova de dentes e dentifrício
nos últimos 12 meses
x 100
No total de habitantes da
população considerada de risco

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

A escova de dentes e dentifrício,
quando necessário, devem ser
distribuídos à população de risco
definida pela SMS.
Analisar e justificar o número de
usuários em relação à população
de risco total (taxa de distribuição)
dos últimos 5 anos.

PERFIL INSTITUCIONAL
DADOS GERAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização do município no Plano Diretor de Regionalização (mapa
da macro)

Orçamento anual da SMS, segundo fonte de recurso (federal, estadual,
municipal), nos últimos 3 anos

SES/MG

-

Ministério da
Saúde/SCTIE/DES Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos
em Saúde - SIOPS (gasto
estadual e municipal);
SE/SPO e Fundo Nacional
de Saúde - FNS (gasto
federal) e IBGE (PIB
regional)

-

http://tabnet.datasus.gov.br/
cgi/deftohtm.exe?idb2005/e
0602.def
Outras fontes da SMS.
Gasto público municipal com saúde em relação ao PIB municipal

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

SMS

% de recursos próprios aplicados em saúde em relação à despesa total
do município, nos últimos 3 anos

SMS

Incentivos da APS recebidos pela SMS no ultimo ano (R$):
- Incentivo Saúde em Casa: incentivo mensal por ESF; incentivo para
construção, reforma e/ou ampliação de UAPS; incentivo para veículos;
- PAB fixo e variável (discriminado).

SES-MG, SMS

A análise deve emitir um juízo de
valor sobre os dados coletados,
em comparação com a situação
considerada ideal.

15% dos recursos próprios
EC 29

-

Conselho Municipal de Saúde: freqüência e atuação

-

Data da última Conferência Municipal de Saúde (Indicador de
mobilização social: mais ou menos de 4 anos)

-

SMS

Data de implantação do PSF no município

Recebimento de Incentivos da APS pela SMS
Incentivo Estadual Saúde em Casa para as equipes de SF:
Valor recebido no último ano
Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

Valor gasto no último ano
Percentual de execução (valor gasto / recebido)
PAB Fixo:
Valor recebido no último ano

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

Valor gasto no último ano
Percentual de execução (valor gasto / recebido)
PAB Variável:
Valor recebido no último ano

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

Valor gasto no último ano
Percentual de execução (valor gasto / recebido)

Gestão do Sistema Municipal
O secretário Municipal de Saúde é o gestor do Fundo Municipal de
Saúde?
Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

O município conta com coordenação municipal de atenção primária?
Em caso afirmativo, qual a formação deste?

Gestão da UBS
n° de UAPS com gerência
profissional
nº total de UAPS

Percentual de UAPS que tem gerência profissional (ter um funcionário
com função exclusiva de gerência).

x 100

Discriminar segundo escolaridade: Ensino Médio, Superior ou PósGraduação (em Gestão ou Saúde Pública)

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Tempo de adesão à estratégia da SF

Percentual de UAPS com PSF
No total de Unidades de Atenção Primária à Saúde por tipo
(convencional sem PACS, convencional com PACS, USF, mistas)
No total de equipes PSF, discriminando ESF completas e ESF
incompletas
No total de equipes PSF por UAPS
No total de Unidades Básicas de Saúde com equipe de SB, por tipo de
UAPS
No total de equipes SB, por UAPS e modalidade (com ou sem THD)

SMS

Ver Oficina II de Análise da APS no município

Cobertura da APS no município: PSF, UAPS tradicional e total, para o
atendimento médico/enfermagem.

Utilizar os dados coletados no período de
dispersão da Oficina II

Análise já realizada no período de
dispersão da Oficina II

Relação habitante / ACS
Cobertura da APS no município: PSF, UAPS tradicional e total, para o
atendimento em SB.
No de médicos que participam do Programa de Educação Permanente
Caracterização das UAPS em relação ao tipo de prédio onde estão
instaladas (próprio e construído para UAPS, próprio adaptado, alugado
ou cedido)
Percentual médio alcançado pelas UAPS nos itens de verificação de
cada um dos princípios da APS em relação à pontuação máxima
estabelecida

o

N de consultas médicas ambulatoriais básicas, no último ano

SIA

62,7% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

No de consultas médicas básicas
realizadas nos últimos 12 meses
x 100
No total de consultas médicas
realizadas
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Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas especializadas e de
urgência.

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

O município conta com coordenação municipal de atenção primária?
Em caso afirmativo, qual a formação deste?

Gestão da UBS

Implantação do Plano Diretor da Atençãon°Primária
à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local
de UAPS com gerência

Percentual de UAPS que tem gerência profissional (ter um funcionário
com função exclusiva de gerência).

profissional
nº total de UAPS

x 100

Discriminar segundo escolaridade: Ensino Médio, Superior ou PósGraduação (em Gestão ou Saúde Pública)

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Tempo de adesão à estratégia da SF

Percentual de UAPS com PSF
No total de Unidades de Atenção Primária à Saúde por tipo
(convencional sem PACS, convencional com PACS, USF, mistas)
No total de equipes PSF, discriminando ESF completas e ESF
incompletas
No total de equipes PSF por UAPS
No total de Unidades Básicas de Saúde com equipe de SB, por tipo de
UAPS
No total de equipes SB, por UAPS e modalidade (com ou sem THD)

SMS

Ver Oficina II de Análise da APS no município

Cobertura da APS no município: PSF, UAPS tradicional e total, para o
atendimento médico/enfermagem.

Utilizar os dados coletados no período de
dispersão da Oficina II

Análise já realizada no período de
dispersão da Oficina II

Relação habitante / ACS
Cobertura da APS no município: PSF, UAPS tradicional e total, para o
atendimento em SB.
No de médicos que participam do Programa de Educação Permanente
Caracterização das UAPS em relação ao tipo de prédio onde estão
instaladas (próprio e construído para UAPS, próprio adaptado, alugado
ou cedido)
Percentual médio alcançado pelas UAPS nos itens de verificação de
cada um dos princípios da APS em relação à pontuação máxima
estabelecida

No de consultas médicas ambulatoriais básicas, no último ano

SIA

62,7% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

No de consultas médicas básicas
realizadas nos últimos 12 meses
x 100
No total de consultas médicas
realizadas

Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas especializadas e de
urgência.

Percentual de UBS que têm delimitação de seu território
Percentual de UBS que realizam o cadastramento de todas as famílias
residentes no território.
Percentual de ESF que realizam classificação de risco
Para todos os cálculos de percentual devem
ser apresentados três itens:
1) O valor numérico total do indicador
2) O número total
3) O percentual, segundo a fórmula: 1/2*100

Percentual de ESF que monitoram famílias segundo grau de risco

Percentual de ESF que utiliza instrumentos de abordagem familiar
Percentual de ESF que estão organizadas para atender todos ciclos
vida

Valor ideal: 100%

Percentual de ESF que está organizada p/ acompanhar condições
crônicas

A análise deve emitir um juízo de
valor sobre os dados coletados, em
comparação com a situação
considerada ideal.
Assim sendo, para o indicador "Percentual de
ESF que realizam classificação de risco"
temos:
1) Número de ESF que realizam
classificação de risco
2) Número total de ESF
3)Percentual: 1/2*100

Percentual de UBS que fazem a classificação de risco de gestantes,
hipertensos e idosos
Percentual de UBS que utilizam dados de sistemas de informação para
planejamento e monitoramento de suas ações
Número de consultas médicas ofertadas para gestante, hipertensos e
idoso, por grau de risco
Percentual de UBS com Conselho Local de Saúde que participa do
planejamento e monitoramento das ações desenvolvidas pelas ES

Infra-estrutura Física
Percentual de UAPS instaladas em prédio próprio específico para US

Valor ideal : 100%

A análise deve emitir um juízo de
valor sobre os dados coletados,
em comparação com a situação
considerada ideal.

Ver orientação anterior

Percentual de UAPS com área física adequada

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Serviços de referência no PDR para a APS: nome e localização de
ambulatórios de especialidades, por especialidade

SMS
SES/MG

No de consultas médicas ambulatoriais especializadas, no último ano

SIA

o
N de consultas especializadas, por especialidade, no ultimo ano

Pacto Atenção Básica:
http://tabnet.datasus.gov.br/
cgi/deftohtm.exe?siab/pacto
2006/pacmg.def

-

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

22,3% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

o
N de consultas médicas
especializadas realizadas nos
últimos 12 meses
No total de consultas médicas
realizadas

Meta pactuada pelo município

-

x 100

Analisar a relação de serviços de
referência em especialidades,
confrontando-os com a
necessidade da população
identificada.
Analisar a capacidade de resposta
e os pontos fortes e fracos dos
serviços disponíveis.
Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas básicas e de urgência.

Analisar e justificar o cumprimento
da meta do Pacto At. Básica do
último ano.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Serviços de referência no PDR para a APS: nome e localização de
serviços de urgência/emergência

SMS
SES/MG

-

Existência de sistema de atendimento móvel de urgência – SAMU

SMS

-

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

o

Percentual de consultas médicas de urgência, no ultimo ano em
relação ao número total de consultas médicas realizadas

SIA

15% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

N de consultas médicas de
urgência realizadas nos últimos
12 meses
No total de consultas médicas x 100
realizadas

Analisar a relação de serviços de
referência em urgência,
confrontando-os com a
necessidade da população
identificada.
Analisar a capacidade de resposta
e os pontos fortes e fracos dos
serviços disponíveis.
Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas básicas e
especializadas.

Percentual usuários classificados como AZUL e VERDE que estão
sendo atendidos nas Unidade de Atenção Primária
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ATENÇÃO HOSPITALAR
Analisar a relação de serviços

ambulatórios de especialidades, por especialidade

descrição no documento de diagnóstico.

SES/MG

22,3% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

o
N de consultas médicas
especializadas realizadas nos
últimos 12 meses
No total de consultas médicas
realizadas

Meta pactuada pelo município

-

Implantação do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde – Oficina 3: Diagnóstico Local
No de consultas médicas ambulatoriais especializadas, no último ano

SIA

No de consultas especializadas, por especialidade, no ultimo ano

Pacto Atenção Básica:
http://tabnet.datasus.gov.br/
cgi/deftohtm.exe?siab/pacto
2006/pacmg.def

x 100

identificada.
Analisar a capacidade de resposta
e os pontos fortes e fracos dos
serviços disponíveis.
Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas básicas e de urgência.

Analisar e justificar o cumprimento
da meta do Pacto At. Básica do
último ano.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Serviços de referência no PDR para a APS: nome e localização de
serviços de urgência/emergência

SMS
SES/MG

-

Existência de sistema de atendimento móvel de urgência – SAMU

SMS

-

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

o

Percentual de consultas médicas de urgência, no ultimo ano em
relação ao número total de consultas médicas realizadas

15% do total de consultas médicas
(Port. GM 1101 - 12/06/02)

SIA

N de consultas médicas de
urgência realizadas nos últimos
12 meses
No total de consultas médicas x 100
realizadas

Analisar a relação de serviços de
referência em urgência,
confrontando-os com a
necessidade da população
identificada.
Analisar a capacidade de resposta
e os pontos fortes e fracos dos
serviços disponíveis.
Analisar a porcentagem de
consultas realizadas, em
comparação com o parâmetro
indicado e a distribuição com as
consultas básicas e
especializadas.

Percentual usuários classificados como AZUL e VERDE que estão
sendo atendidos nas Unidade de Atenção Primária

ATENÇÃO HOSPITALAR
Serviços de referência no PDR para a APS: nome e localização de
serviços de internação pediátrica e internação de clinica médica

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

SMS
SES/MG
Serviços de referência no PDR para a APS: nome e localização de
maternidade de risco habitual, maternidade de alto risco

-

Analisar a relação de serviços
hospitalares de referência,
confrontando-os com a
necessidade da população
identificada.
Analisar a capacidade de resposta
e os pontos fortes e fracos dos
serviços disponíveis.

SISTEMA DE APOIO E LOGÍSTICO
Serviços de referência para a APS definidos no PDR: nome e
localização de serviços de apoio diagnóstico – patologia clinica e
diagnóstico por imagem

SMS
SES/MG

-

Espera-se que em 20% das consultas médicas
básicas realizadas sejam solicitados pedidos exames
complementares

Número de hemogramas realizados no município, no último ano

Percentual de UBS que tem critérios definidos para a solicitação de
exames de apoio diagnóstico

-

Existência de relação padronizada de medicamentos própria do
município (sim ou não)

-

Regularidade no fornecimento de medicamentos de uso contínuo para
os portadores de patologias crônicas (sim ou não)

-

Existência dos medicamentos definidos nas linhas guia

-

Os medicamentos padronizados encontram-se disponíveis nas UAPS?

-

Existência de central de regulação para encaminhamento para
internação, consultas especializadas e exames, especificando se a
central é municipal ou estadual

-

Tempo médio de espera entre a solicitação e a realização da consultas
especializadas, no último ano.

SMS

-

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

No de hemogramas realizadas
nos últimos 12 meses
No de consultas médicas básicas
realizadas nos últimos 12 meses

Analisar a relação de serviços de
apoio diagnóstico, atenção
farmacêutica e de logística de
referência, confrontando-os com a
necessidade da população
identificada.

Coletar os dados das fontes indicadas e fazer
descrição no documento de diagnóstico.

Analisar os dados coletados,
verificando a capacidade de
resposta e os pontos fortes e
fracos dos serviços disponíveis.

Percentual de UBS onde os profissionais têm o retorno do resultado
dos exames laboratoriais de Teste Imunológico de Gravidez, em 2 dias
Percentual de UBS onde os profissionais têm o retorno do resultado
dos exames laboratoriais de colesterol, em 2 dias

-

Tempo médio de espera entre a solicitação e a realização da
internação, no último ano

-

Existência e características de sistema de transporte sanitário:
freqüência, rotas, próprio ou compartilhado com outros municípios

-

Caracterização da frota de ambulâncias própria (número de veículos
em funcionamento, por tipo)

-

Percentual de UBS que têm critérios e mecanismos de agendamento
para consultas especializadas

-

Percentual de equipes que dispõem de transporte adequado

Para todos os cálculos de percentual devem
ser apresentados três itens:
1) O valor numérico total do indicador
2) O número total
3) O percentual, segundo a fórmula: 1/2*100

Recursos Humanos
Disponibilidade
Percentual de ESF com todos os profissionais da equipe mínima
Capacitação
Percentual de médicos do PSF com pós-graduação em saúde da
família
Percentual de médicos da AP_convencional com pós-graduação em
saúde da família
Percentual de médicos com acesso ao PEP
Relações de trabalho e emprego
Mediana de tempo de trabalho dos médicos do PSF, no município
Mediana de tempo de trabalho dos médicos da AP_convencional, no
município
Mediana de tempo de trabalho das enfermeiras do PSF, no município
Mediana de tempo de trabalho das enfermeiras da AP_convencional,
no município
Mediana de tempo de trabalho das ACS na função, no município

Percentual de médicos do PSF com contrato administrativo
Percentual de médicos da AP_convencional com contrato
administrativo
Percentual de enfermeiras do PSF com contrato administrativo
Percentual de enfermeiras da AP_convencional com contrato
administrativo
Percentual de ACS com contrato administrativo
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