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Resumen 
El Curso de Enfermería de Famema desarrolla su currículo de manera integral, 
buscando vínculos entre la práctica-teoría, academia-servicios y comunidad, 
proporcionando un trabajo interdisciplinario. La cuarta serie del curso ofrece al 
estudiante a desarrollar el ejercicio de evaluación y planificación de salud (EPA), que 
sigue el marco teórico de la Planificación Estratégica Situacional. El objetivo de este 
estudio es describir el diseño e implementación de los PSA de la interacción docente-
asistencial. Relato de experiencia desarrollada en una Estrategia de Salud de la Familia 
(ESF) en Marilia, SP, una asociación entre la enseñanza y el servicio. El problema 
seleccionado por el equipo no estaba alimentando Sistema de Información (E-SUS). A 
través de la academia y las reuniones del personal de servicio que se utilizan para el 
momento explicativo, PES estratégicas y tácticas normativas y operativas para superar 
el problema. El estudio se realizó entre enero y octubre de 2015. Los resultados 
mostraron las causas del problema: la epidemia del dengue, la falta de equipos, la falta 
de personal en el sistema y sobre los indicadores y malo acceso a internet. Las 
actuaciones previstas se implementaron y dieron lugar a: instalación de dos equipos, la 
contratación de un asistente de escritura, cambio de router y la capacitación del 
personal sobre los indicadores del sistema y de salud. Al final del semestre se 
solucionó el problema. Se concluye que el PSA es una herramienta eficaz en la práctica 
de la gestión de la salud, la conducción de las prácticas de transformación, y la 
interacción entre la enseñanza y el servicio reforzado la estrategia. 
 
Resumo 
O Curso de Enfermagem da Famema desenvolve o currículo integrado, buscando a 
articulação entre prática-teoria, academia-serviço-comunidade, propiciando um 
trabalho interdisciplinar. A quarta série do curso propõe que o estudante desenvolva o 
exercício de avaliação e planejamento em saúde (EAPS) a partir do referencial teórico 
do Planejamento Estratégico Situacional. O objetivo deste trabalho é descrever a 
elaboração e implementação do PES a partir da interação ensino-serviço. Relato de 
experiência desenvolvido em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) em Marília, SP, 
numa parceria ensino-serviço. O problema selecionado pela equipe foi a não 
alimentação do sistema de informação (E-SUS). Por meio de reuniões de equipe da 
academia e do serviço usou-se os momentos explicativo, normativo, estratégico e 
tático operacional do PES para a superação do problema. O trabalho foi realizado entre 
janeiro e outubro de 2015. Os resultados apontaram as causas do problema: epidemia 
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de dengue, falta de equipamentos, desconhecimento da equipe sobre o sistema e 
sobre indicadores e acesso ruim à internet. As ações planejadas foram implementadas 
e culminou com: instalação de dois computadores, contratação de um auxiliar de 
escrita, troca de roteador e capacitação da equipe sobre o sistema e indicadores de 
saúde. Ao final do semestre o problema estava solucionado. Conclui-se que o PES é 
ferramenta eficaz na prática de gestão em saúde, contribuindo para a transformação 
de práticas, tendo a interação ensino-serviço fortalecido a estratégia. 
 
Introdução  
A Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), uma Instituição de Ensino Superior de 
caráter público, oferece anualmente 90 vagas para o curso de medicina e 40 vagas 
para o curso de enfermagem. O Curso de Enfermagem desenvolve o currículo 
integrado, buscando a articulação entre prática-teoria, academia-serviço-comunidade, 
propiciando um trabalho interdisciplinar.  
A quarta série do curso nesse contexto entende que o currículo integrado relaciona a 
formação escolar à prática social concreta. Nesta perspectiva, a construção do 
conhecimento nessa série ocorre a partir da vivencia do estudante no cotidiano do 
serviço de saúde.  
Adota para tanto, a abordagem dialógica de competência, que reconhece a história 
das pessoas e das sociedades na construção do conhecimento, legitimando os 
atributos e os resultados de uma determinada área profissional num dado momento 
histórico.  
Essa concepção de competência desenvolve-se no diálogo entre a formação e o mundo 
do trabalho, uma vez que se pauta na prática profissional. Assim, a construção do 
conhecimento acontece a partir da problematização da realidade, da articulação teoria 
e prática e da participação ativa dos sujeitos envolvidos. Nesse processo educativo o 
respeito à autonomia e à dignidade de cada um torna-se um imperativo ético, uma vez 
que os sujeitos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela (Freire, 
1996).  
Esse processo de ensino-aprendizagem cria possibilidades de construção e 
reconstrução da prática social, permitindo uma exposição e exploração dos valores, 
conhecimentos e habilidades que cada estudante já possui e da reflexão e análise com 
construção de novas capacidades.  
A partir destes pressupostos, é propósito da quarta série, que o estudante, ao longo do 
ano, possa construir autonomia e domínio no desenvolvimento do cuidado em saúde, 
na perspectiva da vigilância em saúde, contemplando o cuidado individual, coletivo e 
organização do processo de trabalho em saúde. Quanto à organização e processo de 
trabalho em saúde espera-se a mobilização articulada do mesmo para a execução da 
tarefa, por meio de ações que organizem e elaborem o trabalho em saúde junto à 
equipe, planejem o processo de trabalho junto à equipe e avaliem o trabalho em 
saúde.    
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Nesta perspectiva, os estudantes da quarta série desenvolvem o estágio 
supervisionado em dupla, em unidades da ESF (Estratégia Saúde da Família) e em 
unidades de internação hospitalar.  
Para desenvolver, nestes cenários reais, os desempenhos das áreas de competência de 
organização e gestão do processo de trabalho em saúde, a quarta série utiliza entre 
outras estratégias, o EAPS – Exercício de Avaliação e Planejamento em Saúde.  
Para tanto, busca compreender o contexto social e a produção de cuidado da referida 
unidade de saúde, por meio dos indicadores de saúde, refletindo junto à equipe de 
saúde o processo de cuidar articulado com os pressupostos do SUS e propor 
intervenção nessa realidade. 
Nos cenários reais de desenvolvimento destes estágios supervisionados (atenção 
hospitalar e básica), a dupla de estudantes é acompanhada por enfermeiros, 
denominados preceptores de cenário, e por docentes da série. Estes profissionais, 
cada qual com suas especificidades, relacionadas aos serviços de saúde e à academia, 
contribuem com o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que propiciam a 
construção do conhecimento a partir da reflexão do trabalho em saúde desenvolvido 
pelos estudantes, configurando-se no encontro entre o sujeito da aprendizagem e a 
realidade social.  
É portanto, objetivo deste trabalho, descrever a elaboração e implementação do EAPS 
por uma dupla de estudantes da quarta série do curso de enfermagem na ESF 
utilizando o referencial teórico do PES (Planejamento Estratégico Situacional) proposto 
por Carlos Matus, sob orientação do docente da quarta série e do preceptor 
enfermeiro da ESF em conjunto com os demais membros da equipe multiprofissional.    
 
Marco Teórico – Planejamento Estratégico Situacional (PES)   
De acordo com Belchior (1999), o Planejamento Estratégico Situacional (PES), é um 
modelo consolidado nos anos 70, criado por Carlos Matus. A principal proposta do 
autor com relação ao PES era a de causar uma ruptura com relação aos modelos 
usados tradicionalmente no planejamento, estratégico ou não, do setor público 
(Correia, 2009).  
O PES, segundo Matus (1997), ao considerar a subjetividade e a incerteza sobre o 
futuro, realmente aumenta a complexidade com que é tratada a situação problemática 
sob análise, mas toda a riqueza de detalhes e diferentes perspectivas trazidas para 
determinada questão são vistas como elementos-chave para lidar com a mesma de 
maneira satisfatória (Rieg, Filho, 2002) 
Para Matus (1997), o enfoque estratégico em planejamento representa a introdução 
da dimensão humana e política, deixando de ser a administração das coisas pelos 
homens, mas a interação entre os homens na busca de seus objetivos. 
Este enfoque situacional expõe as necessidades e demandas dos atores envolvidos, 
suas posições diante dos problemas e soluções apresentadas, num processo dinâmico 
de negociação e pactuação de compromissos e responsabilidades. Ele propicia o 
levantamento das causas dos problemas produzindo um fluxograma explicativo 
situacional, que dá início ao trabalho de análise e planejamento. Este método significa 
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um avanço na democratização dos processos de planejamento e gestão ao valorizar a 
interpretação de cada indivíduo/ator da situação problema, mediante suas crenças, 
experiências e posição no jogo social. 
Para tanto, Matus (1999) propõe quatro momentos, que indicam circunstâncias de um 
processo contínuo, para a construção do PES. São eles:  

- Momento Explicativo: compreensão da realidade, que explica as origens e as 
consequências da situação atual. Após essa compreensão são elaborados os 
nós críticos e definido as ações necessárias para a solução dos problemas. 

- Momento Normativo – analisa os cenários e os atores envolvidos identificando 
interesses e motivações de cada ator.   

- Momento Estratégico - Identifica vulnerabilidades do plano e elabora 
estratégias, sendo considerado o momento mais complexo do PES, uma vez 
que são necessárias muitas informações, desde a posição dos atores frente às 
operações, a avaliação do tempo, dos recursos necessários até a 
governabilidade dos atores. É neste momento que as ações são executadas, 
monitoradas e avaliadas.  

- Momento Tático Operacional - Evolução dos problemas originais. Significa um 
avanço na democratização dos processos de planejamento e gestão, pois 
permite concretizar o processo mediante diferentes processos avaliativos.  

A utilização destes quatro momentos possibilita a construção coletiva do planejamento 
estratégico situacional. 
 
Metodologia  
Trata-se de um relato de experiência que descreve o desenvolvimento do exercício de 
avaliação e planejamento em saúde por uma dupla de estudantes da quarta série do 
curso de graduação em enfermagem da Famema em uma ESF. A atividade foi 
desenvolvida na cidade de Marilia, (SP) em uma ESF chamada Jardim América IV. A ESF 
compõe a rede assistencial do município com mais 33 ESFs, 12 UBSs, 1 Policlínica e 2 
PAS entre outros. A ESF tem uma população estimada em sua área de 1.850 habitantes 
cadastrados. A equipe é composta por 3 agentes comunitários de saúde, 1 médico, 1 
enfermeira, 1 dentista, 3 auxiliares de enfermagem, 1 auxiliar de escrita e 1 auxiliar de 
serviços gerais. Conta com apoio do NASF, composto por psicóloga, educadora física, 
fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. A ESF recebe anualmente profissionais 
da academia para formação em Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  
O trabalho foi iniciado com o levantamento realizado pelas estudantes com relação 
aos indicadores demográficos e epidemiológicos da unidade em estudo.  Utilizou-se 
para tal os sistemas de informação SIAB (ano de 2014) e E-SUS (primeiro quadrimestre 
de 2015). Inicialmente fizeram uma caracterização da unidade do ponto de vista 
demográfico e epidemiológico considerando os seguintes aspectos da população: 
idade, sexo, raça, escolaridade, inserção no mercado de trabalho, portadoras ou não 
de plano de saúde privado, portadores de deficiência auditiva, física, 
intelectual/cognitiva, dependentes do tabaco ou outras drogas, hipertensos e 
diabéticos, situação de moradia, tipo de moradia, tipo de construção, forma de 
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escoamento do banheiro/ sanitário, animais de estimação e motivo das visitas dos 
agentes comunitários e renda familiar.  
Ao analisar os indicadores um primeiro problema surgiu e foi selecionado para o 
desenvolvimento do EAPS: incongruência importante das informações pela não 
alimentação dos dados pela equipe nos dois sistemas. Essa falta de informação com 
certeza interfere nas ações relacionadas à gestão e organização do processo de 
trabalho em saúde.  
A partir da definição do problema foi feita uma discussão por todos os membros da 
equipe, preceptor, docente e estudantes da quarta série em reunião de equipe. Foi 
desenvolvida a árvore explicativa do problema, descrevendo-se as causas e 
consequências deste.  
Na sequência foram elaboradas pela equipe as ações necessárias para enfrentamento 
eliminação das causas. Para execução destas etapas os momentos do planejamento 
estratégico foram claramente identificados e vivenciados.  
O período de levantamento e avaliação dos indicadores feitos pelos estudantes 
aconteceu no mês de abril de 2015 e a execução do planejamento estratégico com 
toda equipe aconteceu em 3 reuniões (uma por semana) no mês de maio de 2015. 
Para atender aos requisitos éticos, levou-se em consideração a Resolução 466, de 12 
de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e os aspectos éticos para 
pesquisa em enfermagem expressos por Poli e Hungler (2004). 
 
Resultados 
Entre outros problemas identificados pela equipe após avaliação dos indicadores, a 
falta de informações no SIAB e no ESUS, chamou a atenção pelo fato de desqualificar 
os indicadores e automaticamente a elaboração de estratégias de enfrentamento.  
As causas levantadas foram: a epidemia de dengue no início de 2015 fazendo que 
parte da equipe fosse direcionada para ações de combate em detrimento da 
alimentação do sistema; apenas dois microcomputadores disponíveis na ESF para uso 
de toda a equipe; desconhecimento por parte da equipe do atual sistema de 
informação (E-SUS); desconhecimento por parte da equipe sobre indicadores de saúde 
e como última causa, o acesso ruim à internet. As consequências disso levaram à: 
informações desatualizadas da ESF quanto aos seus indicadores; redução de 20% do 
repasse financeiro pelo gestor federal uma vez que as informações não eram 
repassadas para o nível central; dificuldade de planejar ações estratégicas a partir dos 
indicadores epidemiológicos e demográficos; não avaliação dos indicadores da ESF em 
reuniões específicas para tal. A partir dessa construção a equipe propôs e planejou 
ações que pudessem minimizar ou eliminar as causas destacando-se: a solicitação e 
instalação de dois computadores viabilizando a digitação das informações em tempo 
real; negociado a contratação de um auxiliar de escrita junto ao gestor municipal o que 
foi autorizado e desta forma a alimentação das informações no sistema ESUS foram 
colocadas em dia; realizada a troca de roteador local, o que possibilitou uma internet 
com maior velocidade e sem perda de informações que muitas vezes ocorria pela 
queda da mesma; realizado pelo docente, preceptor e estudantes, uma capacitação 
junto a equipe com relação a importância dos indicadores da área de abrangência da 
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ESF partindo do princípio que estes são fundamentais para o planejamento de ações 
em saúde. Nesta capacitação foram trabalhados os seguintes aspectos: dados versus 
informação em saúde e vigilância em saúde a partir de indicadores epidemiológicos, 
sociais e demográficos. Todas estas ações foram implementadas até o final de outubro 
de 2015 sendo que diferentes atores assumiram a responsabilidade por diferentes 
ações   
 
Conclusão 
As ações propostas pela equipe a partir da identificação dos problemas pela mesma 
contribuíram significativamente para uma transformação da prática uma vez que todos 
os participantes estavam inseridos no contexto social onde o problema acontecia. O 
trabalho em equipe e a integração e fortalecimento da academia com o serviço ficou 
evidente a partir das ações propostas que foram efetivamente implementadas em 
curto espaço de tempo. O PES contribuiu de maneira satisfatória e eficaz para se 
planejar a gestão do processo de trabalho em saúde na ESF. Ao final do 
desenvolvimento deste trabalho a equipe estava no processo de desenvolvimento do 
momento avaliativo do PES uma vez que não havia mais atraso na digitação dos dados 
da unidade e automaticamente os indicadores gerados já podiam ser avaliados de uma 
forma fidedigna a partir de onde novas ações poderão ser planejadas. 
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