
INTRODUÇÃO  

  Constatamos através da observação comunitária e da rotina de trabalho da 

equipe de saúde da família de Quinta Lebrão, as dificuldades e desafios de 

implementação desta proposta, bem como medidas para o fortalecimento da 

mesma. O mapeamento permite identificar a necessidade da população, 

corroborando para o planejamento eficaz das ações em saúde. Essa ferramenta, 

também pode mostrar à equipe se as decisões e ações implementadas  são 

suficientes para a população. Por fim, favorece o fortalecimento do SUS e da saúde 

da família, se tornando sugestivo ações como esta nas demais unidades existentes 

e no desenvolvimento de mais estudos em relação ao tema tratado.  

CONCLUSÃO 

 Trata-se de um relato de experiência. 

 Nossa proposta metodológica baseia-se na construção de um Diagnóstico 

Situacional de Saúde (DSS) que possibilitou o reconhecimento da 

comunidade em suas potencialidades e vulnerabilidades territorial. Essa 

vivência ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Quinta 

Lebrão, município de Teresópolis - RJ, nos meses de abril e maio de 2019.  

 Os estudantes coletaram dados baseando-se em relatos de funcionários 

e usuários, além do mapeamento da comunidade e compreensão do 

processo de trabalho da equipe de saúde da família.  

 Para a realização deste estudo e suporte teórico também foi conduzida 

uma revisão da literatura, de assuntos relacionados usando como fonte as 

bases de dados eletrônicas: Pubmed/Medline, Scholar Google, PEDro e 

SciELO. Foram utilizados os seguintes descritores: atenção primária a 

saúde (primary health care); diagnóstico situacional (situational diagnostic); 

planejamento em saúde (health planning), no período de 2009 – 2019.  
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POTENCIALIDADES:  

 A população tem a UBS como centro de referência a saúde, embora critiquem a 

falta de ampliação dos serviços; esta possui boa localização; há comprometimento 

da equipe em relação ao cuidado á saúde da comunidade; e, o bom vínculo entre à 

equipe e a comunidade pode ser observado (figura 2). 
 

VULNERABILIDADES:  

 Falta de consciência da necessidade do auto-cuidado; o bairro apresenta graves 

problemas sociais de infraestrutura e com isso importantes riscos e agravos à 

saúde da população. 

 Estas condições  apontam a  ferramenta do DSS como um instrumento que 

assimila e analisa os problemas que afetam a comunidade, de forma a contemplar 

as necessidades da população no planejamento das ações de saúde. 4 (figura 3). 

Figura 1. UBSF Quinta Lebrão 
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 Relatar a experiência na construção de um Diagnóstico Situacional de 

saúde no bairro de Quinta Lebrão, Teresópolis - RJ, em uma comunidade 

sob cobertura de uma Unidade Básica de Saúde. De forma especifica: (I) 

Analisar o uso do Diagnóstico Situacional para ações de planejamento em 

saúde na Atenção Básica; e, (II) Ratificar a presença de ferramentas de 

mapeamento territorial e sua eficácia. 

 

FIGURAS 
OBJETIVO  

   A Atenção Básica (AB) foi definida como primeiro elemento de um 

processo de atenção a saúde. Esta coordena as Redes de Atenção à Saúde 

– RAS 1.  A política de AB no Brasil como proposta, busca garantir serviço 

para toda a população, qualificação dos equipamentos clínicos, incentivo à 

educação permanente dos profissionais e aprimoração dos fluxos do usuário 

dentro do serviço de saúde..2 

 O planejamento em saúde é baseado na epidemiologia e diagnóstico das 

necessidades. Na AB isto decorre do planejamento familiar, utilização de 

mapas de território, reuniões de equipe e estudo das necessidades da 

população. 3 

Resultados 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO:  

 O bairro conta com um pequeno comércio, algumas igrejas, e não é 

encontrado suporte como creches, escolas, praças, quadras, projetos sociais, 

ou afins. Atualmente, tornou-se foco de vigilância em saúde devido aos casos 

alarmantes de sujeitos que contraíram Dengue e o vírus Chikungunya. Destaca-

se na comunidade os altos índices de marginalização, drogadição e graves 

problemas referente a proteção da criança e do adolescente. São envolvidos no 

processo de trabalho na unidade os seguintes profissionais: 01 médico, 01 

enfermeiro, 01 técnico de enfermagem, 06 agentes comunitários, 01 auxiliar 

administrativo, 01 recepcionista e 01 auxiliar de limpeza. Sua área de 

abrangência envolve uma população adscrita de 200 famílias para cada agente 

comunitário de saúde, totalizando uma média de quase 7.000 pessoas cobertas 

pela UBS (figura 1). 

 
PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS DA UBSF:  

 A coleta dos dados foi feita com base em observações, visitas a UBS e 

entrevista semiestruturada aos profissionais e usuários. Verificou-se que a 

agenda da equipe é composta de: visita domiciliar, vacinação, cuidados a saúde 

da mulher, como assistência ao pré-natal, puerpério, puericultura, exame 

preventivo, atendimentos individuais e/ou coletivos, consultas marcadas e 

reunião de equipe, atividades para grupos específicos como o HIPERDIA, 

ações intersetoriais com estudantes de Fisioterapia e Farmácia do Centro 

Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO. 

Figura 3. Vulnerabilidades 

Figura 2. Potencialidades 
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