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RESUMO - A Estratégia Saúde da Família visa não apenas fornecer um atendimento curativo, mas 
também atuar fortemente na área de prevenção, educação, trabalho com grupos e incorporar a 
participação da população nas ações em saúde. O objetivo deste trabalho foi localizar as áreas de 
risco, bem como os problemas e anseios da população através do método da estimativa rápida. Este 
é considerado eficaz, de simples aplicação e baixo custo. O questionário foi realizado com 
‘’informantes chaves” da comunidade escolhidos pela equipe de saúde e equipe PET-Saúde de 
acordo com o existente em cada microárea. Através do levantamento desses dados torna-se possível 
identificar o grau dos riscos humanos, estruturais, econômicos privados, econômicos públicos e de 
agravamento. Os principais problemas elencados pelos entrevistados dizem respeito à infraestrutura 
do bairro, como falta de módulos policiais, farmácia, áreas de lazer, falta de creches públicas, animais 
de pequeno e grande porte soltos nas ruas, existência de arroios nas proximidades, onde se joga lixo 
e crianças brincam no local, presença de materiais de reciclagem trazidos por moradores e deixados 
na rua e ainda consumo abusivo de drogas e álcool por adolescentes. Com as informações 
coletadas, a equipe de saúde pode fornecer um atendimento mais específico, focalizando os 
problemas da área, além de realizar o correto planejamento das ações, comparar dados e verificar a 
eficácia das ações realizadas. Este estudo resulta das atividades realizadas no Projeto de Extensão 
do PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta 
Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida. 
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Introdução 
 

 
Na equipe saúde da família as micro-áreas são formadas por aproximadamente 450 

pessoas e, cada microárea é responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde (PEREIRA et al. 
2006). Cada ACS é responsável por cadastrar um número determinado de famílias adscritas a uma 
“base geográfica” sob os seus cuidados, onde os problemas devem ser identificados em cada 
território de trabalho por meio de um mapeamento de sua “área de abrangência, ressaltando as 
“micro-áreas de risco” (GODIM et al. 2009). 

Com o intuito de organizar o território de acordo com as necessidades e possibilidades das 
práticas de intervenção, propõem-se as subdivisões: território-área (área de responsabilidade da 
UBS); território microárea (subdivisão do território área, definida pelas condições socioeconômico-
sanitárias, onde se concentram os grupos de maior ou menor risco); e território-moradia (local 
ocupado por cada habitante) (MAFRA et al. 2004). 

A equipe de saúde junto com as ACS são os responsáveis por delimitar as áreas de risco 
pois vivenciam diariamente os problemas locais e conhecem toda a população. O reconhecimento 
destas é fundamental para estabelecer prioridades a serem trabalhadas pelas equipes de saúde, 
assim como para planejar ações adequadas aos reais problemas da comunidade. 

Para identificar esssa áreas, a equipe conta com o auxilio de uma técnica rápida e eficaz, o 
método da estimativa rápida. Tem como vantagens a simplicidade, o baixo custo, a rapidez e as 
informações são específicas de populações definidas. Além disso, acredita-se que esse método 
promova maior envolvimento multissetorial nas organizações.  

A Técnica da Estimativa Rápida baseia-se em detectar um conjunto de problemas de uma 
determinada população em um curto período de tempo e sem grandes gastos, utilizando-se da 
percepção da própria população. Essa técnica diz quais são os problemas, mas não tem como 
objetivo informar quantas pessoas são afetadas por eles. Dessa forma, a estimativa rápida é um 
processo de coleta e de análise de informações que possam subsidiar a elaboração de um plano de 
ação (ACÚRCIO,1998).  

A metodologia é validada pela OPAS (Organização Pan Americana de Saúde). A técnica 
trabalha com três fontes de dados: registros escritos; entrevistas com informantes-chaves (indivíduos 
que, devido a sua inserção na comunidade, são capazes de representar os pontos de vista da 
coletividade); e observação de campo (SAVASSI et al. 2006; RIFKIN,1988).  

A visualização desses dados traz informações ao processo de vigilância e atenção em 
saúde através do mapeamento das áreas de risco e dos serviços de saúde. Através desses mapas 
podem-se sobrepor dados referentes à condições socioambientais e sanitárias que permitem melhor 
focalização dos problemas, facilitando o planejamento (PEREIRA et al. 2006). 

Embora essa abordagem apresente falhas como: o despreparo dos pesquisadores, os 
efeitos da sazonalidade e os problemas da amostragem não representativa (CHAMBER, 1983) esta 
metodologia mostrou que quando usada com bom senso e com cuidadoso planejamento apresenta 
resultados relevantes de um determinado território. 

A Estimativa Rápida se apoia em três princípios que são: primeiro só coletar dados 
necessários e pertinentes ao objetivo do programa, ou seja mínimos; segundo identificar as 
informações necessárias e as maneiras aceitáveis pela população local de se obter esses dados; 
terceiro e o mais importante, envolver a comunidade no exercício da pesquisa não apenas para 
realimentar as informações para os planificadores, mas para se obter maior aceitação numa 
intervenção futura. (SCRIMSHAW, 1988; PACEY,1980) 

As informações na pesquisa de Estimativa Rápida devem ser coletadas através dos 
“informantes chaves” da comunidade. Selecionar informantes bastante diferenciados é muito 
importante, é um processo que precisa ser acompanhado de perto pelos pesquisadores pois 
representam o primeiro contato com a comunidade e esses são a “ponte” que irão alimentar a 
pesquisa de informações. É essencial também buscar todas as fontes secundárias que tiverem 
informações confiáveis, efetuar estudos epistemológicos da população envolvida e realizar 
observações participantes. 

A técnica de “Delfos Modificada” (LEVINE, 1994), utilizada na caracterização da amostra na 
Estimativa Rápida, origina-se do nome de um antigo oráculo grego que previa o futuro. Esta técnica 
usa profissionais da área pesquisada para formar uma equipe que decidirá as pessoas que serão 
entrevistadas. Combinando abordagens sociológicas e antropológicas este método define nas 
pessoas da própria comunidade, os informantes que identificarão os problemas existentes e 
apontarão as soluções em potencial. Os informantes chave da comunidade, são importantes, pois 
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estarão abrindo caminho para as aplicações dos resultados (SANTOS, 1999). Assim os planificadores 
realizarão estratégias com base nas necessidades prioritárias da comunidade. 
 
 
 

 
Figura 1 – Grupo Pet-Saúde  

 
 

         

       Legenda: grupo Pet-Saúde da Unidade de Saúde Horácio Droppa (equipe 26).  

 
Objetivos 

 
Após verificado a ausência de identificação das microáreas da equipe 26 da Unidade de 

Saúde Horacio Droppa foi iniciado este estudo, buscando analisar a distribuição espacial das 
características sócio-econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas da área de abrangência 
da Unidade. Deste modo, torna-se possível identificar particularidades da área, áreas de risco, 
identificar prioridades de ações e o planejamento de atividades mais efetivas. Acreditamos que assim, 
a unidade de saúde possa oferecer um serviço de maior qualidade para as pessoas que utilizam o 
serviços. 
 

 
Metodologia 

 

2.1 Levantamento de dados  

Nessa etapa foi instituída uma ficha de estimativa rápida para que fosse realizado o 
levantamento dos riscos humanos, estruturais, econômicos privados, econômicos públicos e de 
agravamento.  

Foram selecionados quatro pessoas para a pesquisa em cada microárea, seguindo uma 
ordem de prioridade:1) líder local, 2) morador mais antigo ou similar, 3) líder religioso, 4) comerciante, 
5) diretor de escola, 6) agente comunitário de saúde e 7) morador local. Assim, quando um item não 
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estava disponível ou não se disponibilizava para responder ao questionário, o próximo “informante 
chave” era solicitado. 

 

2.2 Análise dos dados  

Foram elencados itens para que se possa fazer a mensuração, através de pontos, dos 
dados coletados. Estes contemplam os seguintes indicadores: escolaridade, renda, trabalho, 
habitação, rede de esgoto, rede de água, coleta de lixo, moradores por domicílio, meio ambiente, 
iluminação pública, segurança pública/violência, transporte, educação, condição de saúde, recursos 
de saúde, lazer, estrutura da comunidade, organização da comunidade.  

Com base na análise dos dados que contemplam a ficha, será possível verificar a 
intensidade e o grau de risco de cada um dos indicadores. Para tal, foi elaborado um sistema de 
pontuação onde será atribuído um valor para cada um dos indicadores de risco como pode ser 
analisado na tabela a seguir.  

  
Quadro 1 – Pontuação dos indicadores 

 

1 Nenhum risco Verde 

2 Baixo risco Amarelo 

3 Médio risco Laranja 

4 Alto risco Vermelho 

    Fonte: Autores, 2013 

Resultados 
Os principais problemas elencados pelos entrevistados dizem respeito à infraestrutura do 

bairro, como falta de módulos policiais, farmácia, áreas de lazer, falta de creches públicas, animais de 
pequeno e grande porte soltos nas ruas, existência de arroios nas proximidades, onde se joga lixo e 
crianças brincam no local, presença de materiais de reciclagem trazidos por moradores e deixados na 
rua e ainda consumo abusivo de drogas e álcool por adolescentes.  

A tabulação dos dados será realizada dia 24/04 na UBS Horácio Droppa, durante a 
realização do encontro da equipe do projeto PET-Saúde.  

 
 

Conclusões 
 

O método utilizado é muito eficaz para mapear as áreas de risco, podendo-se então fazer 
uma análise adequada da situação da população e planejamento de ações com maior impacto na 
saúde da comunidade, que devem ser instituídas para diminuir ou acabar com os problemas 
observados, também é de grande valia para que se possam fazer comparações após a realização de 
ações e análise das necessidades eminentes à população adscrita.  
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