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OBJETIVO GERAL 

• Implementar o dispositivo Núcleo de Saúde Coletiva no 
Centro de Saúde Tancredo Neves

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mobilizar e conscientizar a equipe para a importância do 
Núcleo de Saúde Coletiva

• Qualificar o Processo de Planejamento do serviço

• Qualificar o Processo de Trabalho da Unidade

• Promover o envolvimento dos usuários nas discussões, 
chamando-os para reflexões sobre o seu território

• Planejar e executar ações de promoção, prevenção à saúde, 
de acordo com as características locais, visando o coletivo

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

DESENVOLVIMENTO

JUSTIFICATIVA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O volume de informações que são geradas e recebidas pelo Centro 
de Saúde é muito grande e a organização dessas informações, para 
virarem dados, é de suma importância para que as ações sejam 
planejadas e realizadas de maneira que contemple nossas 
necessidades locais.

Outro aspecto observado foi a pouca participação da equipe na 
elaboração e trabalho com os indicadores e dados produzidos.

Dessa forma, implementar o Núcleo de Saúde Coletiva se torna um 
desafio, motivado pelo desejo de oferecer para a população um serviço 
de qualidade e que se preocupe efetivamente com suas características 
epidemiológicas, demográficas e sociais.

•Primeiro Momento: Sensibilização dos trabalhadores 
em  rodas de conversa, com as três equipes locais de 
referência, sobre o papel do Núcleo de Saúde Coletiva

•Segundo Momento: Definição dos integrantes do 
Núcleo e cronograma de reuniões

•Terceiro Momento: Início dos encontros com eleição de 
temas mais relevantes para serem trabalhados pelo grupo

A pesquisa - ação proposta e elaborada durante o Curso de 
Especialização em Gestão de Serviços de Saúde, além de 
efetivar o Núcleo de Saúde Coletiva no Centro de Saúde 
Tancredo Neves, proporcionou a aproximação dos 
trabalhadores com a realidade do seu território de atuação.

Realizar tal atividade, me possibilitou revisitar muitos 
conceitos do Sistema Único de Saúde, assim como  o meu 
processo de trabalho.

Acredito que a implantação desse dispositivo na Unidade 
irá qualificar a assistência à saúde oferecida aos nossos 
usuários.

Núcleo de 
Saúde 

Coletiva

Programa de Saúde da Família - Paidéia

Trabalhar, coletivamente, os 
dados/indicadores das unidades de 

saúde

Articulação de ações coletivas que 
qualifiquem a assistência

RESULTADO

Iniciamos nossas reuniões e planejamos o trabalho do grupo 
encima do calendário municipal e nacional de agravos, bem como de 
situações que sejam consideradas mais pertinentes para cada 
momento do ano.

Atividade :
•Construção de um painel informativo, por equipe de referência, 

com nossos principais indicadores, para aproximação de usuários e 
trabalhadores dos nossos dados.

 Segundo NASCIMENTO,2004, p.33, o Núcleo de Saúde Coletiva 
promove a circulação de informações entre as equipes de referência, 
identifica, socializa e intervém em situações de risco junto com a 
equipe e comunidade. 
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