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1. APRESENTAÇÃO 

A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), regulamentada pela Lei nº 20.491 

de 25 de junho de 2019, constitui-se num espaço de coordenação, integração, definição de políticas, 

planejamento, gestão e execução dos programas de desenvolvimento dos servidores em saúde 

pública no Estado de Goiás, além de estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior, 

Ensino Técnico Profissional e outras instituições e associações formadoras para o Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

A visão da SESG é ser reconhecida como uma Instituição de ensino e pesquisa de 

excelência. Por isso, sua missão é promover a educação permanente dos trabalhadores da saúde, 

com foco no fortalecimento do SUS e na melhoria da qualidade de vida da população, por meio de 

práticas inovadoras, foco na integração ensino-serviço-comunidade e desenvolvimento de 

atividades pautadas nos valores de Cooperação, Excelência, Inovação, Integração e Transparência.  

Assim, com base nessa missão, a SESG tem como objetivos fortalecer o SUS por meio da 

integração dos profissionais que atuam na área da saúde do Estado de Goiás; qualificar a força de 

trabalho nas 18 Regiões de Saúde do Estado, auxiliando-as na formação de profissionais para a 

assistência direta aos seus usuários; e desenvolver e fomentar atividades de inovação tecnológica 

em saúde. 

Nesse sentido, o projeto Planifica Goiás, coordenado pela Superintendência da Escola de 

Saúde de Goiás, com apoio do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 

Conselho dos Secretários Municipais do Estado de Goiás, tem a finalidade de dar continuidade à 

Planificação da Atenção à Saúde (PAS), fortalecendo o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) 

integrada com a Atenção Ambulatorial Especializada, organizando a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) no SUS.
1 

O projeto reúne um conjunto de ações educacionais, baseadas no princípio da andragogia e 

nas metodologias ativas voltadas ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

necessárias à organização e à qualificação dos processos assistenciais. Para isso, a proposta 

pedagógica envolverá práticas de problematização que proporcionam a ação reflexiva dos 

participantes, a partir de um planejamento estratégico e participativo. 

2. INTRODUÇÃO 

O avanço da APS para uma estratégia de reordenamento do SUS depende de sua preparação 

para solucionar a quase totalidade dos problemas mais frequentes que se apresentam no nível dos 



 

 

cuidados primários. Essa preparação requer o adensamento tecnológico da APS, com a respectiva 

qualificação técnica, para que possa responder socialmente, de forma efetiva, aos diferentes perfis 

de demandas por cuidados primários. Para isso, é preciso envolver ações em três componentes, 

conforme o Modelo de Donabedian, ou seja, é preciso promover mudanças na estrutura, nos 

processos e nos resultados 
2
 

Figura 1: Modelo Donabedian 

 

As mudanças na estrutura envolvem a estrutura física, a ampliação da equipe de saúde, a 

adequação dos recursos materiais e financeiros e a organização dos macroprocessos da APS. 

Quanto à gestão por processos há três etapas que precisam ser trabalhadas: o mapeamento 

dos processos, o redesenho dos processos e a implantação e monitoramento dos processos 

redesenhados.
2 

 

O mapeamento do processo objetiva registrar a situação atual, a fim de compreender as 

atividades realizadas pela equipe, a forma de organização dos profissionais para executá-los e as 

principais oportunidades de melhoria relacionadas ao processo, principalmente aquelas que 

possibilitam ganhos de produtividade e tempo. Algumas tecnologias podem ser utilizadas nessa 

etapa como diagramas de escopo e interfaces dos processos e fluxos atuais dos processos com 

fluxogramas de coluna.  

O redesenho dos processos é feito com os profissionais que nele estão envolvidos, 

englobando geração, seleção e priorização de ideias (brainstorming) para melhoria e inovação dos 

processos; elaboração de novos mapas dos processos redesenhados; identificação das tarefas críticas 

dos processos redesenhados e elaboração de procedimentos operacionais padrões (POPs); definição 

dos indicadores de desempenho dos processos redesenhados; e treinamento dos gestores na 

realização das análises de desvios de metas e proposição de contramedidas.  

A implantação dos processos redesenhados exige a elaboração dos planos de implantação 

dos novos processos. Para a implantação dos novos processos, será utilizada a metodologia de 

oficinas operacionais em que o tutor da unidade, tendo o domínio do processo, realizará atividades 

Estrutura Resultados Processos 



 

 

junto à equipe de profissionais, promovendo a educação permanente, numa situação de aprender 

fazendo junto, com as pessoas que irão executá-lo no dia a dia. O monitoramento dos processos é 

feito pelos gestores, analistas, consultores regionais, consultores municipais e tutores das unidades 

que periodicamente fazem uma avaliação tipo checklist dos processos implantados. 

Os resultados refletem a combinação da estrutura do serviço de saúde e os processos 

adotados pelos profissionais. Uma estrutura adequada contribui para a organização dos processos e 

juntos, aumentam a probabilidade de obter bons resultados, com a prestação de uma assistência à 

saúde segura, acessível, resolutiva e de alta qualidade, refletindo na satisfação do usuário e melhoria 

dos indicadores de saúde da população. 

Assim, considerando essa perspectiva, o propósito deste guia é facilitar a implantação dos 

processos nas unidades de saúde, padronizando os passos a serem seguidos desde o início do 

trabalho até a consolidação dos processos implantados em cada etapa do projeto. Com isso, esse 

guia poderá auxiliar o analista, os consultores regionais, municipais e os tutores de unidade a 

organizar os processos de trabalho existentes e a desencadear novos processos, junto às equipes de 

atenção primária à saúde e atenção ambulatorial especializada. Além disso, nas situações em que já 

se pode contar com maior acúmulo de conhecimentos, o guia poderá trazer novas dimensões aos 

processos já desencadeados, contribuindo, assim, para a organização das ações. 

Significa, portanto, que este guia deverá ser utilizado como ferramenta para incentivar, 

desencadear e alimentar processos de formação da equipe do projeto e dos demais profissionais de 

saúde. Espera-se, com isso, que cada experiência de implantação ou implementação dos 

macroprocessos e microprocessos ajudem a enriquecer a trajetória da atenção primária à saúde nos 

municípios. 

3. OBJETIVO 

O objetivo da Planificação de Atenção à Saúde (PAS) é apoiar o corpo técnico gerencial das 

Secretarias Municipais de Saúde na organização dos micros e macroprocessos da Atenção Primária 

à Saúde (APS), integrada com a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). Isso possibilita o 

desenvolvimento de competências das equipes para o planejamento e a organização da atenção à 

saúde, com foco nas necessidades dos usuários sob sua responsabilidade, baseando-se em diretrizes 

clínicas, de acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC). Nesse sentido, as 



 

 

atividades da PAS podem ser compreendidas como um momento de discussão e mudança no modus 

operandi das equipes e dos serviços, buscando a correta operacionalização das redes de atenção. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica de referência da Planificação é a edificação do MACC proposto 

por Eugênio Vilaça Mendes para o SUS, a partir dos modelos da Pirâmide de Riscos da Kaiser 

Permanente, de Cuidados Crônicos
1
, o qual perpassa pela integração entre a Construção Social da 

APS e o Cuidado das Condições Crônicas. Esses modelos estão descritos nos livros publicados pelo 

CONASS e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com foco na implantação das 

RAS, citados a seguir: 

 As Redes de Atenção à Saúde; 

 O cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à Saúde; 

 A construção social da Atenção Primária à Saúde; 

 CONASS Documento 31; 

 Os Desafios do SUS. 

O modelo operacional descrito por Mendes propõe a metáfora da construção de uma casa 

(Figura 2), citando vários momentos para organização dos macroprocessos da APS adaptados para a 

organização dos macroprocessos na AAE. 
1 

Figura 2: A metáfora da construção social da Atenção Primária à Saúde. 

 
Fonte: MENDES, 2019. 

Os macroprocessos básicos da APS, os quais dão suporte ao atendimento das diversas 

demandas da população, deverão ser implantados por meio de oficinas operacionais. São eles: a 

territorialização; o cadastramento das famílias; a classificação de riscos familiares; o diagnóstico 

local; a estratificação de risco populacional e a identificação das subpopulações alvos por fator de 



 

 

risco ou condição de saúde, de acordo com sua complexidade; a programação, monitoramento e 

contratualização; a agenda de atendimentos; e a organização da carteira de serviços da unidade. 

Além da organização dos macroprocessos, é necessário que haja uma preocupação com a qualidade 

da atenção prestada para que se gere valor para as pessoas usuárias (Mendes, 2012). Ressalta-se, 

portanto, o cuidado que deve ser dado aos micros processos básicos da APS. 

Os micros processos básicos da APS são aqueles que garantem condições para a prestação 

de serviços de qualidade, especialmente no aspecto da segurança das pessoas usuárias. São eles: 

recepção, acolhimento e preparo; vacinação; curativo; farmácia; coleta de exames; procedimentos 

terapêuticos; higienização, esterilização e gerenciamento de resíduos. 

Os macroprocessos e microprocessos representam o alicerce, as paredes, a laje, o telhado, as 

janelas e a porta, necessitando serem construídos com solidez, para que a casa da APS, não corra o 

risco de ruir. 

Quadro 1: Macro e Microprocessos da Atenção Primária à Saúde. 

MACROPROCESSOS BÁSICOS: 

Territorialização 

Cadastramento das famílias 

Classificação de risco familiar 

Diagnóstico local 

Identificação das subpopulações-alvo por fator de risco ou condição de saúde 

Programação e monitoramento por estratos de riscos 

Agenda de atendimentos 

Contratualização das equipes 

Educação permanente dos profissionais 

MICROPROCESSOS SÃO: 

Recepção 

Acolhimento e preparo 

Vacinação 

Curativo 

Farmácia 

Coleta de exames 

Procedimentos terapêuticos 

Higienização das mãos 

Higienização e esterilização 

Gerenciamento de resíduos 

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO AOS EVENTOS AGUDOS (CONDIÇÕES AGUDAS E 

CONDIÇÕES CRÔNICAS AGUDIZADAS) 

Acolhimento 



 

 

Classificação de risco 

Atendimento aos eventos agudos de menor gravidade 

Primeiro atendimento aos eventos agudos de maior gravidade e encaminhamento, se necessário, para pronto 

atendimento ou pronto-socorro. 

Integração vertical com os pontos de urgência da Rede de Atenção 

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS NÃO AGUDIZADAS, 

PESSOAS HIPERUTILIZADORAS E COM ENFERMIDADES: 

Gestão das condições crônicas de saúde 

Estratificação de risco 

Elaboração e monitoramento dos planos de cuidados 

Autocuidado apoiado 

Gestão de caso das condições de maior complexidade 

Novos formatos da clínica: atenção contínua e atenção compartilhada em grupo 

Integração vertical com a Atenção Ambulatorial Especializada 

Matriciamento com a equipe de Atenção Especializada 

Atenção à distância 

Educação em saúde: grupos operativos e educação popular, mapa de recursos comunitários 

Abordagem das pessoas hiperutilizadoras e com enfermidades 

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO PREVENTIVA RELATIVOS AOS PRINCIPAIS FATORES 

DE RISCO PROXIMAIS E AOS FATORES INDIVIDUAIS BIOPSICOLÓGICOS: 

Programa de atividade física 

Programa de reeducação alimentar 

Manejo do sobrepeso ou obesidade 

Programa de controle do tabagismo 

Programa de controle do álcool e outras drogas 

Programas de rastreamento 

Vacinação 

Controle das arboviroses 

Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. 

MACROPROCESSOS DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 

Assistenciais: atestados médicos, renovação de receitas, análise de resultados de exames e relatórios 

periciais. 

Gestão da unidade: registro sanitário, cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, segurança do 

trabalho, sistemas de informação e relatórios de gestão, prontuário. 

Organização do Núcleo de Qualidade e Segurança 

MACROPROCESSOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR: 

Visita domiciliar 

Assistência domiciliar 

Internação domiciliar 

Vigilância domiciliar 

MACROPROCESSOS DE AUTOCUIDADO APOIADO: 

Ações educacionais e intervenções de apoio voltadas para o conhecimento, o desenvolvimento de 

habilidades e o aumento da confiança do usuário no gerenciamento da própria situação de saúde. 

Plano de autocuidado apoiado 



 

 

MACROPROCESSOS DE CUIDADOS PALIATIVOS: 

Abordagens para melhoria da qualidade de vida, visando ao conforto do usuário, à prevenção e ao alívio do 

sofrimento, à prevenção de agravos e incapacidades, e à promoção da independência e da autonomia. 

Ações de suporte familiar 

Mobilização da rede social de suporte 

A organização dos macros e microprocessos da APS se darão em todas as unidades do 

município compostas por equipes da Atenção Primária (eAP) e equipes de Saúde da Família (eSF). 

O modelo de organização da Atenção Ambulatorial Especializada confronta as ideias de 

senso comum do modelo vigente dos centros de especialidades médicas, inovando em vários 

aspectos: planejamento a partir das necessidades de saúde da população; integração com os demais 

pontos da Rede de Atenção, principalmente com a APS, com a qual constitui um único 

microssistema clínico de saúde; papel Interconsultor a partir das demandas coordenadas pelas 

equipes da APS considerando a estratificação de risco das condições crônicas; atuação por meio de 

equipe multiprofissional e trabalho em equipe Interprofissional; decisões clínicas ancoradas em 

diretrizes clínicas; e utilização de ferramentas da gestão da clínica. 

Operacionalmente, esse modelo desenvolve quatro macroprocessos ou funções: 

1. Função assistencial – desempenhada por uma equipe multiprofissional, que atua de 

maneira interdisciplinar, e interprofissional, aprofundando o manejo clínico dos usuários. 

 

2. Função educacional – desenvolvida para profissionais da APS e da AAE e para os 

usuários atendidos no ambulatório. 

 
 

3. Função supervisional – envolve ações de apoio institucional às equipes da APS, 

monitoramento cruzado entre a APS-AAE e o usuário, em relação aos serviços da APS e 

AAE. 
 

 

4. Função de pesquisa clínica e operacional – embora não esteja representada na figura 2, 

ela é de grande relevância, tendo papel transversal junto às outras. 

A figura 3 apresenta um diagrama representativo das funções da Atenção Ambulatorial 

Especializada (AAE). 

  



 

 

Figura 3:Funções da AAE. 

 
Fonte: CONASS, 2018 

Fundamentado em 04 eixos, o projeto reúne um conjunto de ações educacionais, baseadas 

em metodologias ativas, voltadas ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

necessárias à organização e à qualificação dos processos assistenciais. São eles: 

Ensino: atividades de educação permanente, voltadas aos profissionais das unidades de 

saúde e Curso de Especialização em Gestão de Redes de Atenção; 

Diálogo com a prática: realização de atividades nas unidades de saúde; 

Gestão e saúde populacional: monitoramento dos indicadores de saúde; 

Gestão de evidências: realização de pesquisa e parceria com Instituições de Ensino e 

Pesquisa. 



 

 

5. PROCESSOS DE TRABALHO 

O Planifica Goiás será operacionalizado por meio de 08 (oito) etapas com ciclos de oficinas 

temáticas, operacionais, de gestão, cursos curtos e Curso de Especialização em Gestão em Redes de 

Atenção. O público-alvo são os profissionais municipais dos serviços de APS e profissionais 

técnicos estaduais e municipais, de gestão, e dos serviços da AAE. O quadro 2 descreve as etapas 

do projeto. 

Quadro 2: Etapas e Temas do Projeto3 

ETAPA – TEMA OFICINAS CURSOS 

Etapa 1 – 

Planificação da 

Atenção à Saúde 

- Apresentação da 

estrutura e 

metodologia do projeto 

- Gestores e 

profissionais de saúde 

sensibilizados, com 

compreensão adequada 

e disponibilidade 

efetiva para o 

desenvolvimento das 

atividades. 

- Seleção dos 

componentes da 

equipe da Planificação 

da Atenção à Saúde: 

Analista, Especialistas 

regionais, Consultores 

Municipais e 

Multiplicadores de 

Unidade de Saúde. 

Oficina temática 1 Oficina operacional 1 Oficina de gestão 1  

Etapa 2 – A 

Integração da 

Atenção Primária e 

da Atenção 

Ambulatorial: 

- Compreensão sobre 

os conceitos de RAS, 

APS, AAE e 

referências teóricas 

(MACC e Construção 

Social da APS) 

- Apropriação sobre a 

situação da atenção 

primária à saúde nos 

municípios da região 

- Apropriação da 

carteira de serviço da 

Policlínica de 

referência da região 

Oficina temática 2 Oficina operacional 2 Oficina de gestão 2 Curso: Biossegurança 



 

 

- Unidades com grupos 

de trabalho definido 

Etapa 3 – 

Territorialização e 

Gestão da saúde da 

população 

- Compreensão dos 

conceitos de território 

e gestão de base 

populacional 

- Macroprocessos 

organizados na APS: 

territorialização, 

cadastro familiar, 

classificação de risco 

familiar e identificação 

das populações-alvo. 

- Macroprocessos 

organizados na AAE: 

cadastro e vinculação 

das unidades básicas 

dos municípios com o 

ambulatório de atenção 

especializada 

- Micro processos da 

APS organizado: 

vacinação 

Oficina temática 3 Oficina operacional 

3.1 

Oficina operacional 

3.2 

Oficina operacional 

3.3 

Oficina de gestão 3.1 

Oficina de gestão 3.2 

Oficina de gestão 3.3 

Curso: Segurança do 

Paciente 

 

 

 

Curso: Sistema de 

Informação 

 

 

Início do Curso de 

Especialização em 

Gestão de Redes de 

Atenção 

Etapa 4 – 

Organização do 

acesso ao Sistema de 

Saúde 

- Compreensão sobre 

os conceitos de acesso, 

perfis de demandas, 

oferta e ferramentas 

para sua organização. 

- Macroprocessos 

organizados: acesso 

aos serviços da APS e 

AAE 

- Micro processos 

organizados: recepção 

da unidade e 

prontuário 

Oficina temática 4 Oficina operacional 4 Oficina de gestão 4 Curso: Estratificação 

de risco das 

Condições Crônicas 

 

 

Etapa 5 – Gestão do 

cuidado 

- Compreensão sobre os 

conceitos de condições 

de saúde, estratificação 

de risco e gestão da 

condição de saúde. 

- Macroprocessos 

organizados: por ciclos 

de vida na APS e AAE e 

atenção aos eventos 

agudos. 
- Micro processos 

Oficina temática 5 Oficina operacional 

5.1 

Oficina operacional 

5.2 

Oficina operacional 

5.3 

Oficina de gestão 5.1 

Oficina de gestão 5.2 

Oficina de gestão 5.3 

 Curso: Classificação 

de risco dos eventos 

agudos 



 

 

organizados: 

esterilização, higiene e 

limpeza, gerenciamento 

de resíduos sólidos em 

serviços de saúde. 

Etapa 6 - Integração e 

comunicação entre a 

APS e AAE 

- Compreensão sobre a 

importância do 

conhecimento recíproco, 

vinculação e apoio entre 

as equipes da APS e 

AAE. 

- Macroprocessos 

organizados: 

compartilhamento do 

cuidado, supervisão 

clínica, plano de cuidado 

e educação permanente. 

Oficina temática 6 Oficina operacional 6 Oficina de gestão 6  

Etapa 7 – 

Monitoramento e 

avaliação 

- Compreensão sobre o 

modelo de melhoria, 

dashboard e 

contratualização. 

- Macroprocessos 

organizados: dashboard 

de monitoramento de 

indicadores para 

organização dos 

macroprocessos e 

Previne Brasil, rotina de 

gerenciamento e 

contratualização de metas 

com a equipe. 

Oficina temática 7 Oficina operacional 7 Oficina de gestão 7  

Etapa 08 - Controle  Oficina operacional 
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Seminário Estadual     

 

A equipe será composta por analista estadual da APS e AAE, consultores regionais da APS e 

AAE, consultores municipais e tutores das unidades da APS e AAE. 

O processo inicia-se com a capacitação do analista estadual da APS e AAE pela 

Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, por meio das oficinas temáticas e operacionais. 

Estes analistas estaduais serão os multiplicadores, pois, em seguida, eles replicarão os 

conhecimentos da capacitação aos consultores regionais. Além de replicar, competem também aos 

analistas estaduais, o acompanhamento, o suporte técnico e o monitoramento da execução do 

projeto no nível estadual. 



 

 

O consultor regional será responsável em acompanhar os municípios de sua região, cabendo-

lhe a responsabilidade de capacitar os consultores municipais, dar o suporte técnico, acompanhar e 

monitorar o desenvolvimento do projeto na região. 

Os consultores municipais, por sua vez, têm a responsabilidade de capacitar os tutores de 

unidade de saúde, conduzir as oficinas temáticas e operacionais em uma unidade do município, 

apoiar tecnicamente, acompanhar e monitorar o trabalho dos tutores nas demais unidades, 

consolidar o resultado das atividades realizadas em cada etapa a nível municipal. Cada consultor 

municipal será responsável por até 10 tutores de unidade. 

Os tutores de unidade, após serem capacitados pelos consultores municipais, compartilham 

todo o conteúdo de aprendizado com os profissionais de saúde da unidade, conduzem os ciclos de 

melhoria de processos, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade pela execução e pelo 

monitoramento do projeto na unidade de saúde. 

O objetivo das oficinas temáticas é abordar os conceitos centrais da organização das Redes 

de Atenção e dos serviços, por meio de um alinhamento teórico. Para isso, serão realizados 

trabalhos em grupo, estudos dirigidos, estudos de caso, dramatizações, leitura de textos de apoio, 

debates, apresentações e sistematizações das discussões, além de aulas interativas presenciais e/ou 

virtuais. Os temas abordados terão continuidade nas discussões das oficinas operacionais. 

O objetivo das oficinas operacionais é dar continuidade nas discussões das oficinas 

temáticas, consolidando conceitos e diretrizes e implantando os macros e microprocessos da APS e 

da AAE, na perspectiva do diálogo com a prática em serviço. Para isso, serão realizados encontros 

técnicos nas unidades de saúde com os respectivos profissionais do serviço, em um movimento de 

“fazer junto”, sem substituir o profissional em suas funções e responsabilidades e realizando 

atividades que o ajude na reflexão sobre a própria prática, na identificação de fragilidades e nas 

ações corretivas necessárias. 

A metodologia do Projeto Planifica Goiás propõe como campo de trabalho do tutor a 

unidade de saúde, sendo necessário um local com capacidade para acomodar os participantes, 

podendo ser na própria unidade ou em algum ponto de apoio disponível na comunidade. 

As oficinas serão realizadas durante as reuniões semanais dos profissionais da unidade e 

todos os profissionais deverão ser envolvidos, pois o conhecimento geral e compartilhado favorece 

a comunicação e permite “falar a mesma Língua”, propiciando, assim, a qualidade no trabalho. Para 



 

 

as unidades em que não há reuniões semanais da equipe, de forma ordinária, deverá ser instituído 

um calendário para a realização das atividades do projeto. A duração das oficinas temáticas e 

operacionais são de 4 horas cada, totalizando 08 horas.  

Seguidas das oficinas temáticas e operacionais, serão realizadas as oficinas de gestão e as 

atividades de monitoramento. O objetivo das oficinas de gestão, segundo a perspectiva político-

administrativa, é avaliar de forma contínua a implantação do projeto no município; identificar 

pontos fortes e fragilidades que possam prejudicar ou dificultar a organização da Rede de Atenção 

em sua totalidade; e propor ações necessárias para a superação de barreiras apontadas no decorrer 

do projeto. No município, as oficinas de gestão são conduzidas pelos consultores municipais com 

suporte técnico e monitoramento dos consultores regionais. 

 Recomenda-se a participação nas oficinas de gestão membros das áreas técnicas da APS, da 

AAE, do planejamento, da assistência farmacêutica, da educação permanente, do COSEMS, dos 

representantes da CIR, do Conselho Municipal de Saúde e de outras áreas consideradas pertinentes 

ao Grupo Condutor. 

As atividades de monitoramento consistem no acompanhamento contínuo do 

desenvolvimento de cada etapa, devendo-se, durante sua realização, gerar dados e informações que 

vão contribuir para a adoção de medidas corretivas, a fim de melhorar a operacionalização do 

projeto. As informações serão apresentadas por meio de indicadores de execução e permitirão medir 

se os objetivos e metas estão sendo alcançadas. 

O ciclo das oficinas temáticas, operacionais, oficinas de gestão e monitoramento serão 

organizadas nos seguintes momentos: 

 

Momento 1: momentos de alinhamento conceitual sobre os conteúdos propostos, com encontros 

específicos e inseridos na discussão do processo e remetendo à educação permanente. 

Momento 2: momento de apresentação e discussão dos instrumentos de melhoria de processos e 

pactuação de ações/atividades propostas. Avaliação dos problemas ou inconformidades 

identificadas, análise de seus fatores causais, priorização e elaboração de um plano de ação, 

Momento 1:   
Oficinas 

temáticas 

Momento 4: 
Atividades de 

monitoramento 

 Momento 3: 
Oficinas de 

gestão 

Momento 2: 
Oficinas 

operacionais 



 

 

seguindo-se os outros passos do ciclo Planejar-Fazer-Estudar-Agir (PDSA, do inglês Plan-Do-

Study-Act). 

Momento 3: momento de avaliação do desenvolvimento do projeto no município e região, com a 

identificação de fatores que possam dificultar ou impedir o alcance dos objetivos proposto em cada 

etapa e propositura de ações para enfrentamento dos entraves identificados. 

Momento 4: momentos de atividades in loco, em um diálogo com seu responsável direto, para 

verificar sua atitude frente a atividade desenvolvida, o conhecimento e aplicação das normas e 

recomendações vigentes, e o registro do processo no prontuário e nos sistemas de informação, além 

de identificar inconformidades e propor as ações corretivas. 

O ciclo PDSA (Plan/Planejar, Do/Fazer, Study/Estudar e Action/Agir) é um método 

interativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e 

produtos. Também conhecido como Ciclo de Stewart ou Ciclo de Deming, é uma ferramenta de 

gestão cujo objetivo principal é tornar os processos mais ágeis, claros e objetivos, como forma de 

alcançar um nível de gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados. Esse método, surgiu a 

partir da necessidade de aprendizado e melhoria de um produto ou processo. Além disso, essa 

ferramenta veio complementar o que já existia no PDCA, pois ela propõe que seja feito um 

processo de estudo em pequena escala com o objetivo de desenvolver o aprendizado e a geração de 

um novo conhecimento. A mudança ocorre de Check (Checar/Verificar) para Study (Estudar). 

Portanto, já é possível considerar que o ciclo passou para um âmbito maior, ele não visa apenas 

checar, e sim estudar e analisar. 

Figura 4: Ciclo PDSA. 

 
Fonte: CONASS, 2018
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Nos cursos curtos serão abordados os seguintes temas: biossegurança, segurança do 

paciente, estratificação de risco das condições crônicas, classificação de risco dos eventos agudos e 

sistemas de informação. Será disponibilizado o material de ensino pela equipe coordenadora do 

projeto, sendo a execução realizada em parceria com outras Instituições de Ensino Superior. 

Ao final da terceira etapa dar-se-á início ao Curso de Especialização em Gestão de Redes de 

Atenção. Além da formação dos profissionais, serão disponibilizados instrumentos de melhoria de 

processos e monitoramento, sendo a operacionalização relacionada aos serviços da Atenção 

Primária de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e relacionada aos serviços da AAE 

de responsabilidade das Policlínicas Estaduais. 

As Secretarias Municipais de Saúde deverão garantir o tempo de dedicação dos profissionais 

que comporão à equipe de execução do projeto de acordo com o cronograma e atividades propostas, 

como também os recursos logísticos necessários para a realização das oficinas temáticas e 

operacionais nas unidades de saúde e cursos curtos. 

6. O CONSULTOR/TUTOR E A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A implantação das mudanças nos macroprocessos implica a utilização de uma estratégia 

educacional diferenciada que propicie um aprimoramento das competências profissionais, por 

exemplo, a realização de oficinas temáticas e operacionais, em que o consultor/tutor com domínio 

do processo interage com as pessoas que irão executá-lo no dia a dia, em uma situação educacional 

de aprender fazendo junto. 

A metodologia das oficinas possibilita um “fazer junto”, sem substituir o profissional em 

suas funções e responsabilidades, ajudando-o na reflexão sobre a própria prática, na identificação de 

fragilidades e nas ações corretivas necessárias. 

O objetivo, com isso, é o de fortalecer as competências de conhecimento, habilidade e 

atitude, mas para isso, o consultor/tutor deve ter, antes de tudo, interesse e disponibilidade para as 

atividades das oficinas temáticas. Além disso, outras competências podem ser consideradas pelo 

consultor/tutor em seu desempenho. São elas: 

 Conhecer a metodologia; 

 Ter domínio sobre os processos a serem implantados; 

 Possuir atitude crítica e criativa no desenvolvimento de suas atribuições; 



 

 

 Desenvolver a capacidade de estimular a resolução de problemas; 

 Possibilitar uma aprendizagem dinâmica; 

 Ser capaz de abrir caminhos para a expressão e a comunicação; 

 Fundamentar-se na produção de conhecimentos; 

 Apresentar atitude pesquisadora; 

 Possuir clara concepção de aprendizagem; 

 Estabelecer relações empáticas com seus interlocutores; 

 Possuir capacidade de inovação; 

 Facilitar a construção de conhecimentos. 

Cabe ao consultor/tutor apresentar a proposta de trabalho e os conteúdos às equipes, 

esclarecendo os objetivos, a metodologia, os produtos e o cronograma de atividades presenciais e a 

distância, além de pactuar metas e prazos, e apoiá-la durante todo o período de desenvolvimento do 

projeto. 

É fundamental que o consultor/tutor identifique também as boas práticas da equipe e que 

elas sejam consideradas no processo. Ao longo das oficinas operacionais, a cada atividade proposta, 

deve-se sempre se perguntar onde estamos e aonde queremos chegar, pois a equipe já pode ter 

experiências exitosas que precisem de um simples ajuste ou de estratégias para consolidação da 

prática na unidade. Por exemplo, uma das atividades propostas será identificar se a unidade realiza 

pesquisa de satisfação do profissional e se utiliza esse resultado no planejamento gerencial do 

serviço. Apresentamos um instrumento específico para tal, porém, se a unidade já apresenta esse 

processo como uma prática e tem um instrumento próprio padronizado pelo município, no plano de 

ação, deve-se considerar que, nesse serviço especificamente, a atividade não partirá do zero. 

É necessário dedicar tempo à educação permanente das equipes, já que a mudança de 

processos implica mudança da cultura organizacional − muitas vezes com costumes já bem 

estabelecidos. O consultor/tutor deve ter dedicação, preferencialmente, exclusiva para essa tarefa, 

onde for possível, ou carga horária mínima estabelecida. 

A periodicidade depende da maturidade da equipe, mas os encontros devem ser definidos 

com sistematicidade. Normalmente, os primeiros ciclos do PDSA requerem maior dedicação, mas, 

conforme os processos são organizados e os resultados se tornam palpáveis, a presença do 

multiplicador pode ser menos frequente, desde que a equipe garanta a continuidade dos ciclos de 

melhoria. 



 

 

As equipes devem ter horários protegidos na agenda para os encontros das oficinas, e todos 

os profissionais devem estar envolvidos. O conhecimento geral e compartilhado permite “falar a 

mesma língua”, favorecendo a qualidade do processo. 

É importante uma decisão em nível de gestão, que apresente e dê respaldo ao multiplicador 

em sua interlocução com as equipes, além do apoio direto dos gestores e consultores municipais, 

para a tomada de providências necessárias à correção dos problemas identificados. 

7. O CAMPO DE TRABALHO DO CONSULTOR 

MUNICIPAL/TUTOR DA APS E AAE 

Os consultores municipais/tutores vão desenvolver atividades técnico-pedagógicas, que se 

caracterizam pela experiência de "chão de fábrica" nas unidades de APS e da AAE. Essa expressão 

tem origem no termo japonês “gemba”, que significa algo como “lugar onde as coisas acontecem”, 

ou “local em que é gerado valor”, demonstrando o papel estratégico que as equipes desempenham 

nas unidades de saúde. Outra definição interessante para caracterizar o campo de atuação do 

multiplicador é o de microssistema clínico, ou seja, o lugar em que um pequeno grupo de pessoas 

trabalham juntas e, de forma regular, encontram pessoas usuárias e prestam a elas cuidados de 

saúde. 

O papel do tutor não é gerencial nem fiscalizador. Ele presta apoio técnico operacional e 

educacional às equipes de saúde da família e ao desenvolvimento dos processos de trabalho na 

atenção primária à saúde. Segundo Maria Emi Shimazaki “O tutor deve servir a ESF, assim como a 

equipe deve servir a população”. 

O diagrama apresentado na figura 5 retrata um microssistema e seus cinco componentes − os 

5 Ps: propósito, pessoas usuárias, profissionais, processos que o microssistema utiliza na prestação 

dos cuidados e padrões que caracterizam a funcionalidade do microssistema. 

Figura 5: Microssistema clínico e seus componentes. 

 

  



 

 

Os programas de melhoria dos microssistemas clínicos devem começar por uma análise 

situacional desses 5 Ps.  

Tomando-se o exemplo de um microssistema clínico constituído por uma equipe de 

Estratégia da Saúde da Família (eSF), a análise do primeiro P (propósito), com vistas a organizar o 

acesso, começaria com a definição da equipe, do local em que ela atua, do gerente responsável e dos 

objetivos principais. A análise do segundo P (pessoas) faz-se por meio da afirmativa: conheça 

profundamente as pessoas usuárias. Para isso, é preciso criar um painel da população adstrita àquela 

equipe. Já a análise do terceiro P (profissionais) faz-se pela afirmativa: conheça as pessoas que 

compõem a equipe de saúde. Para isso, é preciso ter uma visão ampla dos trabalhadores de saúde. A 

análise do quarto P envolve o conhecimento dos processos de trabalho. Por fim, a análise do quinto 

P (POPs, protocolos e diretrizes clínicas) relaciona-se ao conhecimento dos padrões.  

Assim, aplicando esse diagrama ao contexto de um município, o microssistema poderia ser 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o território de atuação de uma eSF ou, ainda, o espaço de 

atuação unitária entre uma equipe de APS e uma equipe de AAE. Em qualquer situação, os 

profissionais interagem entre si e com as pessoas usuárias; conhecem suas necessidades de saúde; 

definem propósitos a serem alcançados; organizam processos seguros e de qualidade para responder 

a essas necessidades; e avaliam a resposta, enquanto satisfação da pessoa usuária e melhoria de seu 

estado de saúde. 

8. FUNÇÕES COMUNS ENTRE ANALISTAS, 

CONSULTORES E TUTORES 

As funções comuns entre analistas, consultores e tutores são: 

 Participar dos cursos de formação promovido pela Superintendência da Escola de Saúde 

de Goiás; 

 Conhecer a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB; 

 Dominar o Modelo das Condições Crônicas-MACC; 

 Elaborar e organizar as apresentações antes de realizar os momentos com as equipes; 

 Realizar o levantamento dos indicadores de saúde do município; 

 Ter em mente que a metodologia não é supervisão e nem fiscalização; 

 Ter domínio sobre os processos a serem implantados; 

 Possuir atitude pesquisadora, crítica e criativa no desenvolvimento de suas atribuições; 



 

 

 Desenvolver a capacidade de estimular a resolução de problemas; 

 Possuir uma aprendizagem dinâmica; 

 Estabelecer relações empáticas com seus interlocutores; 

 Ser capaz de abrir caminhos para expressão e comunicação; 

 Desenvolver método para melhorar o desempenho das equipes; 

 Observar o comportamento das pessoas e da equipe; 

 Fazer perguntas para estimular a reflexão: “Por que esta tarefa é feita desta maneira?”, 

“Pode ser melhorado?”, “Que outras abordagens poderiam ser usadas?”; 

 Mostrar interesse nas pessoas e no trabalho, respeitando as individualidades; 

 Ouvir atentamente e procurar entender as suas aspirações e as carências; 

 Criar um clima de apoio e suporte para as pessoas/equipe; 

 Estimular a participação das pessoas, por meio de ideias, sugestões, troca de 

experiências; 

 Oferecer ajuda e assistência às pessoas no processo de aprendizagem; 

 Incentivar as pessoas com vibração e entusiasmo, sem fazer ameaças; 

 Usar os erros como oportunidade de aprendizagem; 

 Reduzir os obstáculos, analisando os fatores críticos de sucesso e eliminando as barreiras 

e dificuldades encontradas; 

 Reconhecer o valor da contribuição de cada pessoa para as metas alcançadas e 

recompensar da melhor forma possível; 

 Influenciar as pessoas a mudar os seus comportamentos; 

 Tornar as pessoas “sujeitos” da ação; 

 Dividir tarefas difíceis e de dificuldades crescentes em etapas mais simples; 

 Tornar-se referência para as pessoas em valores positivos, liderança e trabalho em 

equipe; 

 Incentivar a melhoria contínua. 

9. FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO CONSULTOR REGIONAL 

As funções específicas do consultor regional são: 

 Participar das reuniões de alinhamento promovidas pelo analista estadual; 



 

 

 Detectar as fragilidades técnicas e articular formações necessárias para os consultores 

municipais; 

 Favorecer o desenvolvimento de competências dos consultores municipais para o 

planejamento e a organização da atenção à saúde; 

 Promover reunião mensal de alinhamento e suporte técnico com os consultores 

municipais; 

 Participar das oficinas de gestão municipal, quando necessário; 

 Manter boa articulação junto aos gestores municipais; 

 Estimular a participação dos gestores municipais na realização das ações necessárias ao 

desenvolvimento do projeto no município; 

 Informar, mensalmente, nas reuniões de CIR o desenvolvimento do Planifica Goiás. 

 Monitorar a execução e os resultados das atividades desenvolvidas pelos municípios e 

articular junto aos consultores e gestores municipais ações necessárias ao 

desenvolvimento adequado do projeto no município; 

 Elaborar relatórios técnicos mensais por município. 

10. FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO CONSULTOR MUNICIPAL 

As funções específicas do consultor municipal são: 

 Conduzir a oficina tutorial em uma das unidades da APS no município; 

 Organizar e conduzir os ciclos de melhoria dos macroprocessos da APS no município; 

 Monitorar o plano de ação elaborado pelas unidades de saúde/tutores de unidade; 

 Participar das reuniões de alinhamento promovida pelos consultores regionais; 

 Promover e coordenar reuniões mensais de alinhamento e suporte técnico aos tutores 

municipais; 

 Providenciar a logística necessária para a realização das oficinas temáticas e 

operacionais nas unidades de saúde; 

 Garantir a disponibilidade de recursos audiovisuais para tutores de unidade durante as 

oficinas temáticas e operacionais; 

 Conduzir a oficina tutorial em, pelo menos, uma das unidades do Município; 

 Detectar as fragilidades técnicas e articular formações necessárias para os tutores 

municipais; 



 

 

 Favorecer o desenvolvimento de competências dos tutores municipais para o 

planejamento e a organização da atenção à saúde; 

 Promover reunião mensal de alinhamento e suporte técnico com os tutores municipais; 

 Promover e coordenar as oficinas de gestão no município; 

 Manter boa articulação junto aos gestores municipais; 

 Monitorar a execução e os resultados das atividades desenvolvidas pelas equipes de 

saúde e articular junto aos consultores e gestores municipais ações necessárias ao 

desenvolvimento adequado do projeto na unidade e município; 

 Elaborar relatórios técnicos mensais por unidade. 

11. FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO TUTOR DA UNIDADE DA 

AAE 

As funções específicas do tutor da unidade da AAE são: 

 Participar das reuniões de alinhamento promovidas pelo consultor regional; 

 Promover e coordenar as oficinas temáticas e operacionais na unidade de saúde da AAE; 

 Detectar as fragilidades técnicas e articular formações necessárias para os profissionais 

da unidade de saúde; 

 Favorecer o desenvolvimento de competências dos profissionais de saúde para o 

planejamento e a organização da atenção à saúde; 

 Concatenar juntos aos consultores regionais ações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades nas unidades de saúde da AAE; 

 Monitorar a execução e os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe de saúde 

e articular junto aos consultores regionais ações necessárias ao desenvolvimento 

adequado do projeto na unidade; 

 Elaborar relatórios técnicos mensais da unidade. 

12. FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO TUTOR DA UNIDADE DA 

APS 

As funções específicas do tutor da unidade da APS são: 



 

 

 Participar das reuniões de alinhamento promovidas pelos consultores municipais; 

 Promover e coordenar as oficinas temáticas e operacionais nas unidades de saúde; 

 Detectar as fragilidades técnicas e articular formações necessárias para os profissionais 

das unidades de saúde municipal da APS; 

 Favorecer o desenvolvimento de competências dos profissionais de saúde para o 

planejamento e a organização da atenção à saúde; 

 Concatenar juntos aos consultores municipais as ações necessárias ao desenvolvimento 

das atividades nas unidades de saúde da APS; 

 Monitorar a execução e os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe de saúde 

e articular junto aos consultores municipais ações necessárias ao desenvolvimento 

adequado do projeto na unidade; 

 Elaborar relatórios técnicos mensais da unidade. 

13. RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final do projeto, os Municípios e o Estado deverão apresentar os seus macros e 

microprocessos organizados nas unidades de APS e AAE, nessa ordem. Bem como, desenvolver a 

integração dos serviços entre essas unidades a partir do Modelo de Atenção às Condições Crônicas. 

Esses resultados permitirão uma melhor gestão do cuidado oferecido aos usuários, à família e à 

comunidade, além de aptidão para que possam dar continuidade aos processos implantados.



 

 

 

Figura 6: Fluxograma Organizativo 
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Para saber mais sobre os conteúdos introduzidos aqui, 

acesse os links abaixo: 

A construção social da atenção primária à saúde. 

Página do CONASS: https://bit.ly/3wdOrJ7 

 

As redes de atenção à saúde: https://bit.ly/3uXp3qT 

 

O cuidado das condições crônicas na atenção 

primária à saúde. https://bit.ly/2SMWePx 

 

https://bit.ly/3wdOrJ7
https://bit.ly/3uXp3qT
https://bit.ly/2SMWePx
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