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O que é ‘Trabalho’?

(Manual do Gerente, FIOCRUZ/MS, 2011)

Trabalho é qualquer ação do homem sobre a natureza na
intenção de transformá-la, e tem uma finalidade social e uma
intencionalidade.
O trabalho do homem tem uma intencionalidade, uma vez que
o homem possui uma faculdade mental e uma capacidade de
pensar o trabalho entes de executá-lo.
Três dimensões:
Política: diz respeito a sua finalidade
Organizacional: ... ao processo gerencial para organizá-lo
Técnica: ... Ao trabalho propriamente dito

Processo de Trabalho
Percurso, caminho
Elementos: agentes, meios, produtos, resultados, fins
Na saúde os fins são:“Cuidar da saúde das pessoas”
“A dimensão microscópica do cotidiano do trabalho em saúde, ou seja, à
prática dos trabalhadores inseridos no dia-a-dia da produção e do
consumo de serviços de saúde” (Peduzzi & Schraiber, 2009, p. 323)
Característica específica do trabalho em saúde: os produtos são
consumidos no exato momento da produção
Portanto: (co) responsabilidade, (co) gestores

Processo de trabalho
“Trabalho em saúde é sempre RELACIONAL”
A principal função da gerência: planejamento

Para organização do trabalho
em Saúde da Família é
preciso...

A) Que a tríade da participação popular seja levada em
consideração:
- População: perfil, demandas... Ação contextualizada
- Trabalhadores: competências, habilidades... (É importante que a
equipe se reconheça nos papéis a serem implementados; deve ser
prazeroso; confortável...
- Gestão: capacidade instalada, infraestrutura, apoio técnico....
B) Sejam visualizados os Eixos para organização do Processo de
Trabalho:
-Produção da Saúde
-Manutenção da saúde

Alguns passos:
1) Conhecer as equipes, respectivas funções e competências;
2) Conhecer os projetos já existentes no território e CSF;
3) Conhecer a adscrição de território de cada equipe SF / NASF,
incluindo áreas, microáreas, perfil, demandas...;
4) Aproximar-se dos ACS – São eles que mostram-se mais
acessíveis e disponíveis. Ademais, têm inúmeras demandas
acumuladas...
7) Na aproximação com a equipe e com o território levantar as
possíveis ações que podem ser implementadas por sua categoria
(por vc) - Por área temática / Programa / Linha de Cuidado / Ciclo de
Vida (embasadas nos itens acima)
8) Realizar oficinas e fóruns para apresentação e debate da
competência de sua categoraia profissional. Escute os ACS, eles
trarão muitas ideias.

9) As ações devem pautar-se nas diretrizes da ABS / ESF, elas serão o
seu norte para todas as atividades a serem desenvolvidas (PNAB, 2006;
PNAB, 2011):
- Responsabilidade Sanitária
- Promoção da Saúde
- Incorporação de diversos saberes e práticas /Educação Popular em
saúde
- Interdisciplinaridade
- Intersetorialidade
- Educação Permanente

- Atenção à família
- Participação popular
- Planejamento e avaliação em saúde
- Planejamento segundo critérios de risco / Organização da demanda
- Atenção à demanda espontânea

10) Utilizar-se de ferramentas / dispositivos:
- Consulta ambulatorial – individual
- Consulta conjunta
- Grupos:
- Por Ciclo de vida
- Por demanda ou situação específica
- De educação em saúde
- De educação permanente
- Terapêuticos

- Visitas domiciliares
- Visitas institucionais
- Discussão de casos
- Estudos de caso
- Fóruns populares
- Atuação nos espaços de participação popular
- Atuação, implementação das rodas de gestão (3 dimensões)
- Acolhimento por avaliação de risco
- Sala de espera
- Avaliação de fila de espera
....

•

NASF compõe a ESF

•

O NASF não deve ser uma equipe “híbrida” ou “café com leite”:
•
•

•

•

•

•

Sua atuação deve compor o leque de serviços dos CSF
Não deve atuar de forma isolada
A APOIO MATRICIAL é diretriz estruturante do processo de trabalho dos NASF
» Significa colaboração interprofissional (vínculo, solidariedade, equipe...)
O Apoio Matricial não deve ser compreendido apenas pelas equipes NASF. As equipes de
referência devem compreender e fomentar sua implementação.
Conciliar atividades coletivas e individuais. Não negar a clínica.
Não se esquive de assistir aos casos individuais, eles serão úteis para a compreensão do
coletivo.

Como o gestor municipal da Atenção Básica
pode acompanhar o processo de trabalho das
equipes?

Quais pontos são marcantes (fragilidades e
potencialidades)
no
acompanhamento
do
processo de trabalho das equipes?

Caixa de Ferramentas
v

Análise social

v

Análise da equipe (auto também)

v

Identificar a rede de relações existentes

v

v

v

v

Esclarecer, na rede de relações as competências e os compromissos
existentes - ESCLARECER
Buscar conhecer e multiplicar as competências e os compromissos
existentes – CONHECER - MULTIPLICAR
Liderar as pactuações intersetores - LIDERAR
Escutar os ruídos que existem no processo de trabalho e na assistência ao
usuário - AUSCUTAR

Caixa de Ferramentas
v

v

v

v

v

v

v

Perceber os não ditos, os não revelados, os não sabidos, os subtendidos que
existem no serviço e que determinam o cotidiano do trabalho - OUVIR
Analisar a micropolítica da organização do processo de trabalho e o manejar as
“tecnologias leves”
MERGULHAR nas agendas de trabalho: qual a finalidade delas?
Fomentar a incorporação das diretrizes da ABS/ESF nas agendas – RECEBER –
LER – ANALISAR – QUESTIONAR – PROPOR
Encontrar-se com os trabalhadores – SENTAR – OUVIR – PERMITIR O NÃO
SABER – TROCAR - INCLUIR – OUSAR
Incorporar o acompanhamento dos indicadores – Qual o sentido dos mapas?
DEVOLVER indicadores...
Fomentar o MOSTRAR-SE

“O senhor ... Mire, veja: o mais importante e
bonito do mundo, é isto: que as pessoas
não estão sempre iguais, ainda não foram
terminadas – mas que elas vão sempre
mudando”.
Guimarães Rosa, 1956

amanda.frota@esp.ce.gov
afrota@fanor.edu.br

AGENDA PADRÃO
TURNO

SEGUNDA

TERÇA

MANHÃ

* Atendimento
individual /Visita
Domiciliar
*Acolhimento
15 em 15 dias

* Acolhimento
• Atendimento
individual / Visita
Domiciliar
•Capacitação ACS
15 em 15 dias

TARDE

Reunião do CLS

* Saúde Ambiental –
Alunos de Turismo do
Liceu da Barra
•Grupo de
Adolescentes Eq.
Amarela
15 em 15 dias

QUARTA
* Matriciamento
em Saúde Mental

Terapia
Comunitária
•Grupo de Crianças
– Alunos da escola
•Grupo de
Adolescentes –
Alunos da escola
15 em 15 dias
•

QUINTA
* Discussão de caso c/
EqSF e NASF
• Atendimento Individual
* Acolhimento em Saúde
Mental ( 1x por mês )

SEXTA
Atendimento
Individual
•Terapia
Comunitária
15 em 15 dias
* Discussão de
caso c/ NASF
•

RODA NA
UNIDADE
* Estudo de caso –
ultima sexta do
mês
•

ATIVIDADES
Atendimento
de Saúde bucal
na escola com
NASF fono
Terapia
Comunitária

Segunda
manhã

Segunda
tarde

Terça
manhã

Quarta
manhã

Quarta
tarde

X

X ( Lineu )

X
( Rebouças
)

Grupo
Profissionais
do sexo

X

Matriciamento
em Saúde
Mental

X+
CAPS

Saúde
Ambiental
Grupo de
Adolescentes

Terça
tarde

X
X ( Morro )

X ( Liceu
da Barra
e EQ.
Amarela
)

X ( Escola
Rebouças
)

