
0 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Especialização em Saúde da Família 

Modalidade a Distância 

Turma nº9 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 Melhoria da atenção à saúde das pessoas com HAS e/ou DM da UBS Barros 

Cassal, Barros Cassal/RS 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Maria Arzuaga Duany 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2016



1 

 

Eva Maria Arzuaga Duany 

 

 

 

 

 

 

 Melhoria da atenção à saúde das pessoas com HAS e/ou DM da UBS Barros 

Cassal, Barros Cassal/RS 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Especialização em Saúde da 
Família EaD da Universidade Federal de 
Pelotas em parceria com a Universidade Aberta 
do SUS, como requisito parcial à obtenção do 
título de Especialista em Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

Orientador: Catiuscie Cabreira da Silva 

Co-orientadora: Maria Auxiliadora Santos Soares 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2016



2 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus filhos Daylen e David; ao meu esposo e 

todos os integrantes de minha equipe em especial a 

Romilda Greiner e a minha orientadora Catiuscie, 

pois sem ela não teria conseguido.  

 

 

 



3 

 

Agradecimentos 

 

 

Agradeço aos usuários da área da Unidade Básica de Saúde que 

participaram com tanto desejo nesta intervenção. 

 

 

 

 

 



4 

 

Resumo 

 
DUANY, Eva Maria Arzuaga. Melhoria da atenção à saúde das pessoas com HAS 
e/ou DM da UBS Barros Cassal, Barros Cassal/RS. Ano. 96f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Curso de Especialização em Saúde da Família) - 
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2016. 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes mellitus são doenças crônicas que 
afetam muitas pessoas em países em desenvolvimento. No Brasil não é diferente, 
visto estarem entre as principais causas de mortes. No município de Barros Cassal 
depois de ter feito o cadastramento da população da UBS Barros Cassal, 
verificamos que existe verdadeiramente um subregistro dos usuários que padecem 
destas doenças. Dessa forma realizamos uma intervenção, durante 12 meses, no 
serviço com o objetivo de melhorar o programa de atenção a hipertensão e diabetes 
mellitus. Realizamos ações nos quatro eixos pedagógicos: qualificação da prática 
clínica, engajamento público, monitoramento e avaliação e gestão/organização do 
serviço.  A população gaúcha, tem costumes alimentares que predispõe ao 
surgimento de doenças crônicas, há um grande consumo de churrasco e carne 
salgada o qual predispõe ao aumento da pressão arterial, hiperlipidemias e excesso 
de peso. Ao longo da intervenção foi aumentando o número de pessoas cadastradas 
no programa. No primeiro mês conseguimos acompanhar 15,5%(81) dos usuários 
com hipertensão da área, aumentando no 2 mês para 31,2 %(163), já para o terceiro 
mês conseguimos atingir a meta proposta e chegar a 57,3%(299). Para os usuários 
com DM a meta estabelecida não foi atingida, no primeiro mês conseguimos 
acompanhar 3,9%(5) dos usuários com esta doença, no segundo mês tivemos 
10,9%(14) dos usuários acompanhados, evoluindo no terceiro mês para 37,2%(48). 
Os usuários participantes da intervenção tiveram exame clínico realizado, assim 
como passaram por estratificação de risco cardiovascular, avaliação da necessidade 
de atendimento odontológico e os usuários com diabetes tiveram os pés avaliados. 
Além disso, realizamos palestras de educação em saúde para a comunidade e 
visitas domiciliares que ainda temos que aumentar pois é importante as visitas 
pontuais em nossas áreas de abrangência. A intervenção foi muito importante pois 
constitui uma superação para todo o pessoal da equipe de saúde e também para o 
usuário que recebe informações e aumenta a qualidade do atendimento, 
conhecendo com isto que recursos tem a sua disposição e como pode dispor destes 
benefícios de sua saúde. Essa busca na mudança do serviço constitui um jeito de 
envolver os gestores na solução dos problemas de saúde da população ajudando na 
evolução da implementação da atenção primária de saúde em nossas comunidades. 
Antes da intervenção não existia no serviço muitos dos instrumentos necessário, 
mas com esta intervenção se implementaram e apesar das dificuldades 
conseguimos dar um passo mais a frente. A atenção primária de saúde tem como 
meta a prevenção dos riscos e complicações das doenças, assim como promoção 
da saúde, visando ajudar a elevar o nível de conhecimentos dos riscos e as medidas 
para prevenir estas doenças.  Devido a isso estamos dando continuidade as ações 
na unidade de saúde, a forma de atendimento que organizamos durante a 
intervenção virou rotina do serviço; e apesar de não termos conseguido atingir a 
meta proposta pensamos que em pouco a mesma será atingida. 
Palavras-chave: atenção primária à saúde; saúde da família; saúde da família; 
atenção primária à saúde; doença crônica; diabetes mellitus; hipertensão.  
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Apresentação 

 

Este volume está constituído por uma compilação de dados obtidos 

sequencialmente durante o processo de desenvolvimento da Especialização em 

Saúde da Família. Na primeira parte é feita uma descrição das características de 

nossa Unidade Básica de Saúde, sua situação estrutural, de organização de serviço 

e características das ações programáticas existentes no serviço. Na segunda seção 

encontra-se a justificativa do tema escolhido para intervenção, descrição dos 

objetivos gerais e específicos, com a metodologia, detalhamento das ações, 

indicadores escolhidos e cronograma. Na terceira parte descreve-se o relatório de 

intervenção, onde consta as ações previstas e desenvolvidas, coleta de dados e 

também a viabilidade da incorporação as ações como rotina de nosso serviço. Na 

quarta seção apresenta-se os resultados do trabalho e discussão. Nas últimas 

seções encontramos o relatório para gestores, comunidade e reflexão crítica sobre o 

processo de trabalho.  
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1 Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

Minha Unidade Básica de Saúde (UBS) está funcionando na área de um 

antigo hospital particular da cidade, desativado há oito anos e comprado pela 

prefeitura para a instalação da secretaria de saúde e do pronto socorro da cidade, o 

qual presta serviços até a meia noite, depois deste horário funciona em forma de 

plantão apenas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

O município conta com três Unidades de Saúde da Família (USF), sendo uma 

urbana e duas da zona rural. Cada equipe de Saúde da Família é composta por um 

médico, dois auxiliares de enfermagem, uma enfermeira, um odontólogo e uma 

auxiliar de saúde bucal. No momento, o município está contratando os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), que são instruídos pela enfermeira de cada área, 

assim que as equipes estiverem completas irá se iniciar o cadastro de 100% da 

população. 

Os usuários que chegam a unidade são acolhidos na recepção, onde se 

“abre” um prontuário. Na ficha de atendimento a equipe de enfermagem registra os 

sinais vitais do usuário, se apresenta diabetes realiza-se também o hemoglicoteste, 

posteriormente o usuário é encaminhado para a consulta, em que o profissional 

responsável realiza o exame físico e prescreve o tratamento medicamentoso ou não; 

ao final da consulta, o prontuário é arquivado. Vale destacar que a UBS não conta 

ainda com o prontuário eletrônico, o que poderia melhorar a assistência prestada. 

Na UBS prestamos serviços como consultas de enfermagem, assistência 

odontológica, atendimento médico voltado para a área de pediatria, ginecologia e 

pré-natal; se realiza também hemoglicoteste, exames citopatológicos e visitas 

domiciliares (são visitados apenas usuários que residem na zona rural e que não 

possuem condições de ir à unidade de saúde, como os acamados). Prestamos 
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assistência a usuários com diferentes enfermidades, sendo disponibilizada na 

farmácia da UBS as principais medicações para doenças crônicas e sintomatologias 

diversas, as vezes o fornecimento de medicamentos é limitado, entretanto existem 

algumas alternativas como a farmácia popular e o fornecimento de medicamentos 

pela gestão. 

No município não existe hospital nem atendimento especializado, desta forma 

os usuários são encaminhados para o hospital dos municípios de Soledade e Passo 

Fundo. Todo usuário que necessita de assistência de ortopedia, dermatologia, 

angiologia, cardiologia e otorrinolaringologia é transferido para estes mesmos 

municípios pelos carros da prefeitura; os casos de urgência/emergência e partos são 

transferidos do município por meio do SAMU.  A secretaria de saúde é responsável 

pela regulação dos usuários que necessitam de atendimento especializado. A 

referência é realizada pelo médico, que preenche a ficha de referência e contra 

referência descrevendo o estado de saúde do usuário e os seus sinais de alerta. A 

contra referência muitas vezes não é realizada, mas aqueles que necessitam de 

internamento são avaliados após a alta. 

Podemos contar, no entanto, com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) que nos auxilia no acompanhamento de idosos e acamados; embora 

entendo que este trabalho integrado pode melhorar ainda mais em nossa área de 

abrangência. 

Vale destacar também, que a relação da nossa equipe de saúde com o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é muito mais intensa, já que o CAPS 

funciona ao lado da nossa unidade, nas dependências do prédio em que funciona a 

nossa unidade. Assim, todos usuários que necessitam de avaliação são geralmente 

encaminhados para a psicóloga, que melhor interfere no internamento do usuário em 

surto psicótico. 

Quanto ao sistema de informação podemos dizer que até agora é muito 

rudimentar, ao finalizar a consulta diária consolidamos os dados como idade, tipo de 

consulta (puericultura, atendimento voltado a saúde da mulher, clínica, e doenças 

infeciosas, mais especificamente, tuberculose, hanseníase e Vírus da 

Imunodeficiência Humana- HIV) e sexo; posteriormente estes dados são passados 

para a enfermeira e mensalmente é realizado uma avaliação da assistência prestada 

na unidade. 
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1.2 Relatório da Análise Situacional 

Atuo no município Barros Cassal do Estado do Rio Grande do Sul (RS), que 

está situado no serra de Butucaraí região norte do Estado. O município tem uma 

área de 648.897 km², população de 11.432 habitantes, sendo que 6.186 (54%) 

destes residem na área rural. Barros Cassal é um município agrícola que cultiva soja 

e fumo e possui 501 famílias de produtores rurais.  

Podemos encontrar na rede de assistência municipal um CAPS, que fica ao 

lado da nossa unidade e atende toda a população do município; um NASF composto 

por ginecologista, pediatra, assistente social, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e 

fisioterapeuta, para os quais realizo o encaminhamento dos usuários que 

necessitam de assistência, pois em poucas ocasiões conseguimos nos reunir para 

discutir casos clínicos. Não temos hospital, policlínica nem pronto atendimento, mas 

uma unidade que fica de plantão até às 24 horas e uma ambulância do SAMU. 

A maioria dos exames clínicos e laboratoriais é realizada nos laboratórios 

particulares que possuem convênio com a Secretaria de Saúde do Município. 

Quanto às consultas com especialistas temos serviço de ginecologia, reabilitação, 

psicologia e cirurgião geral, que atendem vários dias na semana na unidade de 

saúde. 

Quando necessitamos de avaliação por outros especialistas encaminhamos 

os usuários para os municípios vizinhos, como Soledade, Passo Fundo e Santa 

Cruz. Os usuários são regulados pela secretaria de saúde do nosso município, que 

garante o transporte da comunidade. 

Minha UBS, conhecida como Unidade Sanitária de Barros Cassal, funciona 

em um local adaptado, mais especificamente em um hospital privado da cidade, já 

desativado há muito tempo. Hoje é um espaço da prefeitura, no qual funciona no 

térreo a minha unidade e no 1º andar a Secretaria de Saúde. A sede permanente 

para funcionamento da nossa unidade está em construção e pelo que observamos a 

mesma terá uma estrutura compatível com aquela proposta pelo Manual da 

Estrutura da UBS do Ministério da Saúde (MS). 
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Apesar de a unidade assistir a comunidade da zona rural, ela está localizada 

no centro da cidade de Barros Cassal, é vinculada à prefeitura e tem uma área de 

abrangência definida para duas equipes de saúde da família, formadas pelos 

seguintes profissionais, cada uma: 01 médico, 01 enfermeiro, 01 cirurgião dentista, 

01 auxiliar de saúde bucal, 01 técnico de higiene bucal, 02 técnicos de enfermagem, 

01 auxiliar de enfermagem, 12 ACS  

Estruturalmente, a unidade possui uma recepção, onde arquivamos mais de 

6000 prontuários individuais até o momento e não possui vidro separando o usuário 

do profissional; uma sala de triagem, onde são aferidos os sinais vitais dos usuários; 

uma sala de espera; dois consultórios odontológicos; dois consultórios médico; sala 

de curativo; sala de observação, para aqueles usuários que apresentam quadro 

agudo; banheiros distribuídos em cada consultório; uma sala de vacina; uma 

farmácia com boas condições de armazenamento para os medicamentos; uma 

cozinha e lavanderia. Na unidade existem banheiros e áreas de acesso para 

cadeirantes, os quais acessam sem dificuldade a unidade. 

Uma das principais limitações para garantir o acesso à unidade se refere ao 

quantitativo de veículos estacionados na saída da unidade e ao passeio estreito que 

fica em frente à unidade, ambas as situações impedem, em algumas situações, o 

acesso facilitado ao serviço. 

Vale destacar, que na UBS não possuímos sala de reuniões nem sala para 

ACS, logo estes profissionais sempre utilizam a sala de reunião da Secretaria para 

algumas atividades administrativas; bem como não há almoxarifado, pois este está 

localizado no andar onde fica a secretaria de saúde. 

A UBS possui janelas altas, o que possibilita boas condições de iluminação, 

seus pisos são lisos e laváveis, todas as dependências são bem identificadas, 

algumas com textos outras com figuras, o que permitem a identificação fácil de cada 

sala. 

Na UBS contamos com poucas cadeiras na sala de espera, pois este é um 

local pequeno, que não comporta mais que 15 pessoas, que, em geral, ficam em pé 

aguardando o atendimento. Quando cheia, as portas dos outros setores ficam cheias 

com os usuários que aguardam o atendimento. Entre outras dificuldades citamos 

também a presença de pias que são acionadas com as mãos, o que aumenta o risco 

de infecção; falta de negatoscópio e otoscópio nos consultórios.  
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A eliminação de material não contaminado é realizada na entrada da UBS em 

bombonas de polietileno, que não possuem tampas e são, diariamente, recolhidos 

pelo serviço da prefeitura. 

Desempenhamos diversas atividades no serviço, dentre elas atendimento as 

diferentes ações programáticas, serviço de vacinação que é referência no município, 

pois até o ano passado tínhamos uma enfermeira com muitos anos de experiência 

que desenvolvia esta atividade com muito esmero, no entanto a mesma faleceu, 

mas o serviço mantém-se com a mesma qualidade, ensinada por ela. A sala de 

vacina está devidamente equipada com geladeira e planilhas de controle e insumos 

que apoiam a prática da vacinação, bem como há quantidade suficiente de 

imunobiológicos para todos os grupos e faixas etárias. 

Para garantir a assistência possuímos protocolos implantados e quantidades 

suficientes de bisturi, lâminas para bisturi e estetoscópios, por outro lado, a equipe 

sente a necessidade de balanças, luvas de procedimento, cadernetas de 

adolescentes, fichas de cadastramento da família e formulários do Programa Bolsa 

Família. Vale ressaltar, que embora haja na unidade autoclave, esta, por vezes, não 

dá conta de esterilizar todo material contaminado devido à quantidade de 

atendimentos realizados no turno. A manutenção e reposição destes equipamentos 

e mobiliários são deficientes. Não temos um sistema para a manutenção de, por 

exemplo, esfigmomanômetros, que são substituídos por outros quando não tem boa 

calibração. 

Quanto a presença de instrumentos que possibilitam a comunicação podemos 

destacar que na UBS existe telefone fixo; seis computadores distribuídos entre 

recepção, sala de enfermagem, farmácia, consultório médico e de odontologia; 

conexão com a internet, que não é muito boa. Os computadores são utilizados por 

toda equipe que atua na unidade e servem para o agendamento de consultas, 

marcação de exames, análise de dados e cadastramento de usuários, registro de 

atendimentos, consulta aos manuais e protocolos, consulta ao tele saúde e 

monitoramento e avaliação dos dados produzidos pela unidade. Embora utilizemos o 

computador para lançar os atendimentos realizados, na UBS não existe prontuário 

eletrônico. 

Na unidade existem poucos livros didáticos, mas a internet e o tele saúde nos 

garantem acesso a novos conhecimentos e retiradas de dúvidas durante o 
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atendimento. O que nos ajuda a proporcionar uma assistência mais integral e de 

qualidade. 

Sentimos falta de instrumentos como caixa de som, câmara fotográfica e 

projetor de slides, bem como de materiais impressos que nos auxiliariam na 

realização de atividades educativas tanto na unidade quanto nas atividades em 

espaço fora da UBS. 

Os equipamentos/instrumentos de trabalho para os ACS, também são 

limitados, poucos possuem balanças para pesar as crianças, não recebem filtro 

solar, tampouco se garante meios de locomoção para que estes profissionais se 

desloquem em suas micro áreas. 

Para realizarmos o atendimento do pré-natal e puerpério percebemos a 

quantidade insuficiente de balança, fita métrica, foco de luz, sonar, gel para o sonar 

e cartão de gestantes. Os fármacos e os materiais para atividades educativas 

voltados para esta ação programática são insuficientes devido ao aumento do 

número de grávidas.  Ao que se refere à ação programática para detecção do câncer 

de colo de útero podemos afirmar que todos os instrumentos, materiais e insumos 

para a coleta de amostras estão disponíveis, embora as mesmas não sejam 

analisadas no município. 

Para garantir a assistência ao público hipertenso e/ou diabético o quantitativo 

de balança, fita antropométricas, glicosímetro, oftalmoscópios e até medicamentos 

são insuficientes, visto que vem aumentando na nossa área a quantidade de 

pessoas portadoras destas doenças. Os exames para este público são realizados 

em laboratórios presentes no município e outros, como Raio X e ultrassonografias, 

necessários para estudo da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus 

(DM) são realizados nos municípios de Passo Fundo, Soledade ou Santa Cruz. 

Para garantirmos a qualidade da assistência voltada a saúde da criança 

precisamos de esfigmomanômetro infantil e quantidades suficientes de caderneta da 

criança e sulfato ferroso. Assim como, necessitamos da caderneta do idoso para 

garantir o devido registro da atenção prestada a saúde do idoso, um dos programas 

atendidos na nossa UBS. Na saúde bucal, embora tenhamos um bom quantitativo 

de equipamentos e instrumentais, percebemos que cada vez mais aumenta a 

quantidade de pessoas sendo atendidas na unidade, o que, gera em alguns 

momentos falta de matérias, já que nossa autoclave não é de grande capacidade. 

Vale ressaltar que não realizamos confecção de prótese dentária em nossa unidade. 
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Na USF Rural Barros Cassal todos os profissionais participam do 

mapeamento da área de atuação, identificando os riscos aos quais estão expostos 

os grupos, famílias e indivíduos; e como estão distribuídos no território os portadores 

de doenças crônicas como hipertensão, diabetes mellitus, tuberculose e hanseníase. 

Na unidade conseguimos realizar procedimentos como pequenas cirurgias e 

atendimento de emergência, em geral conseguimos estabilizar a emergência clínica 

até que o usuário seja encaminhado para o atendimento hospitalar no município de 

Soledade, onde se tem atenção mais especializada e internamento.  

Realizamos atividades educativas em igrejas e escolas, entretanto é a equipe 

de enfermagem e os ACS os maiores responsáveis por estas atividades.  A 

formação de grupos, ainda não está constituída devido ao fato de não possuirmos o 

quantitativo total de agentes de saúde, que neste momento (junho/2015) já foram 

contratados e estão recebendo o treinamento para o início das suas atividades. 

Entendemos que os ACS são essenciais para a captação dos usuários e divulgação 

das atividades.  

Por outro lado, a visita domiciliar é realizada por toda a equipe de saúde. 

Muitos dos usuários idosos e deficientes de nossa comunidade precisam de 

atendimento domiciliar, por isso estes usuários estão devidamente registrados na 

unidade e quando a família ou o ACS solicita, vamos ao domicílio realizar curativos; 

orientações de saúde; aferição de pressão arterial e glicemia; consulta médica e de 

enfermagem; atendimento odontológico e outros atendimentos como de serviço 

social, fisioterapia e psicológica; administração de medicamentos e vacinas; troca de 

sondas e bolsas de colostomia. 

As notificações de doenças e agravos de notificação compulsória são 

realizadas geralmente pelo médico e enfermeira da equipe. Estas são as principais 

causas de busca ativa tanto nas consultas quanto nas atividades extramuros. Vale 

ressaltar que a busca ativa é realizada, principalmente, pelo agente de saúde, 

técnicos de enfermagem e auxiliar de consultório odontológico.  

Os usuários que necessitam de atendimento especializado no Sistema Único 

de Saúde (SUS) são encaminhados respeitando os fluxos de referência e contra 

referência, que ás vezes não é tão efetiva, necessitando que o usuário retorne a 

unidade para nos informar sobre o tratamento e as orientações fornecidas durante o 

atendimento especializado.  Para o encaminhamento destes usuários, buscamos 

respeitar os protocolos de encaminhamento e atendimento das especialidades. 
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Nossa equipe geralmente não realiza atividades em grupo na UBS, mas 

estimulamos a participação da comunidade no controle social durante as atividades 

que realizamos na área de abrangência. Alguns dos profissionais da equipe 

conseguem identificar lideranças e instituições que possam ajudar na 

potencialização das ações intersetoriais.  

Os profissionais da equipe não participam de atividades de qualificação, 

apenas os médicos do Programa Mais Médico que são visitados e qualificados pela 

supervisora local, que avalia a qualidade do serviço prestado por nós. A equipe não 

participa do gerenciamento dos insumos e não realiza reunião de equipe. 

A realização das reuniões de equipe permite discutir com todos os 

profissionais o problema de saúde do usuário proporcionando um planejamento de 

ações integral e que permitam chegar o mais perto do total bem-estar do usuário.  

Uma das nossas fraquezas é o acompanhamento da internação tanto 

hospitalar como domiciliar do usuário, não conseguimos acompanhar as decisões 

durante a internação por falha no processo de referência e contra referência. 

Entretanto, isto é, de suma importância para a tomada de decisão da equipe, que 

pode conhecer a história do usuário durante o internamento, diminuindo os riscos de 

complicações e prevenindo outros internamentos. 

Estamos próximos de sermos transferidos para uma nova estrutura, onde 

nossa equipe atuará com muito mais recursos e com o número de ACS necessário 

para a área, o que favorecerá a atualização do cadastramento da população, adoção 

de novas estratégias para melhorar o atendimento e elevar a qualidade do 

atendimento aos usuários em nossa UBS. Neste novo espaço, em que já 

iniciaremos nossas atividades em setembro de 2015, funcionará apenas a equipe de 

saúde em que atuo, por este motivo, toda a análise situacional foi realizada tomando 

como parâmetro o quantitativo de pessoas presentes na área adstrita da minha 

equipe. 

Percebemos pelo quantitativo de atendimentos, que o número de pessoas 

assistidas na unidade de saúde está de acordo com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde, pois temos duas equipes de saúde da família em funcionamento na unidade. 

Fazendo uma análise da demografia da Unidade Sanitária de Barros Cassal 2 

possuímos 3.430 usuários, sendo que estes são dados desatualizados, pois há 

muito não realizamos um novo cadastramento da população, é possível perceber 

semelhança com perfil brasileiro. Dentre esta população temos pelo menos 765 
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mulheres em idade fértil (10 – 49 anos), valor inferior ao estimado no Caderno de 

Ações Programáticas (CAP) de 1065 mulheres. Temos 16 gestantes 

acompanhadas, número também inferior ao estimado de 34 gestantes, entretanto, 

acreditamos que esta diferença se dá pelo fato de muitas serem atendidas nos 

consultórios privados.  

Na organização do atendimento da demanda espontânea em nossa ESF o 

acolhimento do usuário é realizado primeiramente na recepção, em seguida o 

usuário é encaminhado para o atendimento de enfermagem, médico, técnicos de 

enfermagem ou de outro profissional. Em nossa unidade não existe uma equipe só 

para o acolhimento, o usuário é acolhido pela equipe da sua área de abrangência. O 

acolhimento é realizado todos os dias, em todos os turnos de trabalho da equipe, 

sem diferenças todos são escutados e atendidos, disponibilizando, em média, 10 

minutos para seu atendimento. 

O risco biológico e social do usuário sempre é avaliado para se garantir a 

prioridade no atendimento, para cada caso levamos em conta alguns critérios já 

estabelecidos para esse tipo de avaliação. Muitos que vem ao serviço solicitando 

consulta com os enfermeiros e referindo problemas agudos, em geral, conseguem 

atendimento em menos de 30 minutos, não observamos excesso de usuários que 

solicitam este serviço. 

No dia é mais frequente a busca por atendimento médico, geralmente os 

usuários com problemas agudos de saúde são apresentados pela equipe de 

enfermagem, necessitando que o médico se desloque para a sala de observação, 

nos casos das urgências, ou realize o atendimento no consultório com o objetivo de 

se evitar complicações e aumento dos sintomas.  Em geral, o usuário não espera 

mais que 30 minutos para seu atendimento. Observamos que hoje, em relação ao 

ano passado, temos conseguido reduzir o número de atendimentos das urgências, 

acredito que isto se deve a captação dos usuários e seguimento destes no 

tratamento, visto que principais demandas de atendimentos de urgência são as 

crises hipertensivas e a diabetes mellitus descompensadas.  

Também são atendidos na unidade os casos agudos que solicitam 

atendimento do odontólogo, não existe excesso desta demanda, embora esta seja 

mais frequente que as demandas espontâneas para o médico, pois sempre há 

usuário se queixando de dor odontológica em decorrência de cáries dentárias. Na 

unidade não oferecemos serviços de próteses dentárias, mas serviços para 
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tratamento de canal, tratamento periodontal e pequenas cirurgias odontológicas, sim 

excesso de demanda. 

Quanto as ações de saúde da criança, a puericultura é uma das principais 

consultas realizadas em nosso município nos menores de 12 meses, serviço que é 

ofertado em todos os turnos de atendimento, todos os dias da semana. Em geral, 

não se realiza atendimento de crianças fora da área de abrangência, pois estas são 

consultadas em suas respectivas áreas, entretanto, se formos procurados, 

realizamos este tipo de atendimento para crianças de outras áreas. 

A assistência à criança é realizada pela enfermeira, auxiliar e técnico de 

enfermagem, médico clinico geral e pediatra, além de contarmos com o apoio de 

nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos atendendo casos em que as mães 

precisam de orientação. Em geral a primeira consulta é realizada e após cada uma, 

é realizado o agendamento da próxima, embora algumas mães não retornem para o 

acompanhamento, assim não conseguimos ter uma puericultura em dia como 

estabelece o MS. Ás vezes as crianças precisam de atendimentos para doenças 

agudas e sempre este atendimento é realizado pelo clínico geral ou pediatra, vale 

ressaltar que não temos muita demanda para este tipo de atendimento. Para o 

atendimento da puericultura na unidade, todos os profissionais se baseiam no 

protocolo do MS. Também utilizamos o protocolo de encaminhamento para os 

especialistas e hospitais, no caso de crianças identificadas como de alto risco. 

Na unidade se realiza ações como diagnóstico e tratamento dos problemas 

clínicos em geral, problemas de saúde bucal e mental; imunização; profilaxia de 

anemia; prevenção de doenças por falta de desenvolvimento psicomotor; 

acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família; promoção de 

aleitamento materno e de hábitos alimentares saudável; entretanto, não fazemos 

teste do pezinho, o qual é realizado no hospital ou nos laboratórios de coleta de 

material, por este motivo não sabemos dizer quantas crianças estão com este 

exame realizado 

Os dados dos atendimentos são registrados no prontuário clinico, no 

formulário específico para atendimento de puericultura, na ficha de atendimento 

nutricional ou odontológico e no cartão de vacina. A caderneta da criança sempre é 

preenchida, quando disponível durante o atendimento, dando-se as orientações 

necessárias aos responsáveis sobre alimentação, principalmente esclarecendo as 

dúvidas das mães e/ou responsáveis sobre o aleitamento materno exclusivo, e sobre 
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o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, conforme a curva 

de crescimento. Não existe um arquivo especifico para se guardar os registros 

realizados. 

Infelizmente, não temos um cadastro atualizado em nossa unidade, por isso 

os dados preenchidos no CAP decorrem de dados desatualizados e estimados a 

partir do que encontramos nos registros da UBS. Acreditamos que temos um total de 

41 (100%) crianças menores de um ano em nossa área, mesmo valor estimado pelo 

CAP.  Destas não sabemos especificar quantas estão com suas consultas em dia ou 

em atraso de mais de sete dias e que realizaram a triagem auditiva. Entretanto, 

todas realizaram o teste do pezinho; 38 (93%) estão em dia com a consulta; 40 

(98%) estão com as vacinas em dia e 36 (88%) foram avaliadas em relação a saúde 

bucal, informamos isto porque acompanhamos as crianças que são trazidas para 

vacinação, assim como para avaliação de saúde bucal. 

Acreditamos que todas as mães ou responsáveis recebem orientação sobre 

prevenção de acidentes e importância do aleitamento materno, entretanto, como não 

temos estas informações estimamos que 95% (39) tenho sido assim orientada. 

Quanto ao acompanhamento do desenvolvimento e crescimento na última consulta, 

acreditamos que 78% (32) e 39% (16) foram assim avaliadas, respectivamente. 

Entendemos que precisamos nos empenhar mais nas orientações à comunidade, 

pois percebemos que muitas mães começam desde muito cedo, sobretudo as 

adolescentes, com outros tipos de lactação provocando com isso muitas doenças e 

sintomas na criança, como cólica no recém-nascido. 

Em nossa unidade se realiza pré-natal e todo tipo de atendimento para 

mulheres em idade fértil, entretanto nosso cadastramento não está atualizado e por 

isso nossas informações não estão de acordo com aquelas estimadas no CAP. A 

ginecologista e enfermeira da unidade acompanha 16 gestantes das 34 gestantes 

estimadas para nossa área segundo o CAP, o que nos dá um indicador de cobertura 

de 47%. Vale destacar que o atendimento pré-natal não é realizado pelo médico 

clínico, o atendimento é realizado todos os dias em todos os turnos de trabalho, não 

são assistidas mulheres de fora da nossa área de abrangência e a primeira consulta 

é realizada pela enfermeira e em seguida a mulher é acompanhada pela 

ginecologista; o atendimento com o médico clínico só ocorre quando há um outro 

diagnóstico que não tenha relação com a gestação. Todas as gestantes foram 

captadas no primeiro trimestre da gestação, tiveram seus exames solicitados na 
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primeira consulta, estão com as vacinas em dias e foram avaliadas quanto a saúde 

bucal. Entretanto, nenhuma realizou exame ginecológico e apenas 31% (05) estão 

com suas consultas em dia, receberam prescrição de sulfato ferroso e foram 

orientadas quanto o aleitamento exclusivo.  

Um ponto positivo da nossa assistência pré-natal é que não há demanda 

excessiva de gestantes e outras especialidades como odontólogos, psicólogos e 

nutricionistas também participam desta assistência. Para o atendimento, os 

profissionais se orientam pelo protocolo de atendimento do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006).  

As consultas são registradas no formulário específico para o pré-natal, que é 

utilizado por todos os profissionais. Além disto, todos preenchem o cartão da 

gestante, realizando o acompanhamento das condições vacinais, do ganho de peso 

e dos movimentos fetais.   O acompanhamento à gestante é realizado até o fim da 

gestação, porém após o parto é a enfermeira que realiza o acompanhamento da 

puérpera e do crescimento e desenvolvimento da criança, estando a atenta às 

necessidades de ambos e estimulando o planejamento familiar. Como conclusão 

podemos afirmar que em nossa área ainda existe pouca aceitação acerca do 

acompanhamento pré-natal pelo médico clínico, tanto que o preenchimento das 

informações do CAP se deu a partir da conversa com a equipe. Além disto, faz-se 

urgente realizar o recadastramento das famílias, o que nos permitirá um 

planejamento de acordo com a realidade local.  

Esta realidade se difere muito da minha vivência em Cuba, onde o médico 

clínico é o médico da família e assiste a gestante, realizando interconsulta com o 

ginecologista e outros especialistas que foram necessários para o atendimento. 

Sempre estamos dispostos a realizar um pré-natal de qualidade. 

O puerpério é a etapa pós-parto em que a mulher entra em processo de 

recuperação, caracterizada pela involução dos genitais internos e externos da 

mulher que acabou de ganhar o bebê. Em nossa unidade, nos últimos 12 meses o 

número de puérperas assistidas na unidade foi de 38 (93%), sendo que a estimativa 

era de 41, destas todas (100%) foram atendidas antes dos 42 dias pós-parto, 

tiveram suas mamas e abdomens examinados e realizaram o exame ginecológico. A 

ginecologista, em geral, é quem realiza a primeira consulta da puérpera avaliando o 

tipo de parto e as condições da puérpera, não havendo urgências e/ou 

intercorrências, a mulher já pode ser acompanhada pelo médico clínico. Todos os 
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profissionais seguem o protocolo de puerpério do Ministério da Saúde (2006) para 

fornecer um atendimento mais completo possível às mulheres e todas as 

informações do CAP foram alimentadas a partir dos dados dos prontuários de cada 

puérpera. Das puérperas acompanhadas 36 (95%) tiveram suas consultas 

registradas e receberam orientações sobre os cuidados básicos com os recém-

nascidos; 25 (66%) receberam orientação sobre o planejamento familiar; 12 (32%) 

tiveram seu estado psíquico avaliado e 09 (24%) foram avaliadas quanto a 

intercorrências. . 

O mais importante do puerpério é o trabalho em equipe que garante uma 

atenção integral favorecendo o aleitamento materno e o esclarecimento de dúvidas. 

Desde a minha chegada na unidade tenho incentivado a equipe a incluir a avaliação 

da puérpera já na primeira consulta de puericultura da criança, o que tem trazido 

bons resultados, pois a mulher não precisa ficar aguardando uma vaga com a 

ginecologista e é logo avaliada pelo médico clínico que também pode avaliar a 

puérpera e diagnosticar possíveis complicações puerperais. Embora tenhamos uma 

boa assistência voltada para as puérperas, acredito que precisamos intensificar a 

busca das puérperas a fim de garantir a realização da avaliação pós-parto. Para esta 

busca é primordial o trabalho dos agentes de saúde que podem detectar tais 

mulheres e já orientá-las sobre o cuidado com o recém-nascido e com a 

amamentação. 

Em nossa unidade todos os profissionais orientam as mulheres da área 

quanto ao uso de preservativo nas relações sexuais, os quais são entregues 

gratuitamente na própria unidade. Além disto, orientamos as usuárias e realizamos o 

exame preventivo de câncer de colo do útero em todos os turnos de atendimento da 

unidade, de forma que temos assistido 946 (100%) das mulheres entre 25 e 64 anos 

residentes em nossa área, sem excesso de demanda e sem atender mulheres de 

outras unidades de saúde. 

A coleta do material é realizada pela enfermeira, e a assistente social, técnico 

de enfermagem, clínico geral e ginecologista realizam atividades educativas 

abordando pontos como a necessidade da coleta do material citopatológico e do 

tratamento de doenças ginecológicas. A atenção de prevenção ao câncer de colo de 

útero é toda registrada em um formulário especial, entretanto para preenchermos os 

dados do CAP utilizamos os dados estimados, pois como foi descrito em outros 

trabalhos carecemos de atualização dos dados. 
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Dentre as mulheres acompanhadas na unidade, observamos que 63% (597) 

estão com os exames em dia; 36% (340) estão com o exame com atraso de mais de 

seis meses, 63% (597) estão com seus exames coletados com amostras 

satisfatórias e apenas 29 (0,03%) estão com os exames alterados. Vale destacar 

que a equipe não conhece a informação sobre o quantitativo de exames coletados 

com células representativas de junção escamocolunar. Acredito que com o novo 

cadastramento, implementação do prontuário eletrônico e a criação de uma nova 

base de dados será muito mais confiável e fiel a coleta dos dados estatísticos em 

nossa unidade. Das acompanhadas 86% (812) das mulheres foram orientadas 

acerca das doenças sexualmente transmissíveis e sobre a importância da prevenção 

do câncer de colo de útero e foram avaliadas quanto ao risco para este tipo de 

câncer. 

A coleta é um exame planejado e organizado por meio dos protocolos de 

atendimento criados pelo Ministério da Saúde, que é utilizado pelos membros da 

equipe. Muitas usuárias com diagnostico suspeito ou positivo são acompanhadas 

pela psicóloga, nutricionista e odontólogo do serviço, que é muito importante para 

garantir um tratamento efetivo da usuária. Todos fazemos os devidos registros no 

prontuário descrevendo as características da usuária e seus achados. De igual jeito 

acontece na assistência a mulher com diagnóstico de câncer de mama.  

Do total de mulheres entre 50 e 69 anos estimadas pelo CAP, todas as 355 

são acompanhadas na UBS, o que nos dá uma cobertura de 100%. Entre elas, 189 

(53%) estão com a mamografia em dia, no entanto 166 (47%) estão com mais de 

três meses de atraso. Todas as mulheres entre 50 e 69 anos foram orientadas sobre 

a prevenção do câncer de mama e a importância do tratamento do câncer pela 

enfermagem e 198 (56%) foram avaliadas quanto ao risco para câncer de mama.  

Durante a consulta com a ginecologista é solicitada a mamografia, 

ultrassonografia das mamas e biópsia, se necessário. O clínico, por sua vez, 

também orienta as mulheres quanto a realização do autoexame das mamas e 

recomenda a procura do profissional se for identificado algum cisto, mudança na 

característica da pele ou trauma nas mamas.    

No atendimento aos portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 

em nossa UBS podemos destacar o fornecimento de orientação sobre a importância 

dos hábitos alimentares saudáveis, do controle do peso corporal e das atividades 

físicas como forma de prevenirmos as complicações das referidas doenças.  
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Trabalhamos arduamente com a comunidade sobre os riscos do tabagismo, visto 

que este é um hábito comum entre as pessoas do nosso município, que são na 

maioria das vezes produtores de fumo e altos consumidores de cigarro e charuto.  O 

atendimento aos usuários com hipertensão e/ou diabetes é realizado todos os dias e 

em todos os turnos de atendimento, em geral não atendemos usuários de fora da 

nossa área de abrangência, pois não é comum os usuários buscarem outras 

unidades em nosso município. Entretanto realizamos atenção a situações agudas 

como as crises hipertensivas e diabetes descompensadas, embora não exista uma 

demanda excessiva. 

Realizam atendimento na nossa unidade a assistente social, enfermeiro, 

técnico e auxiliar de enfermagem, clínico geral, nutricionista, equipe de saúde bucal 

e o psicólogo, com o qual o usuário agenda a consulta de forma imediata após o 

diagnóstico de hipertensão ou diabetes mellitus. Por enquanto não contamos com 

um profissional de educação física em nossa equipe, o qual consideramos muito 

importante para desenvolvermos um trabalho de prevenção de obesidade e 

sedentarismo entre os usuários diabético e/ou hipertenso. Entretanto oferecemos a 

estes usuários outros serviços como de vacinação, diagnóstico e tratamento de 

problemas clínicos em geral, tratamento de saúde bucal e mental, alcoolismo, 

obesidade e tabagismo, na busca de estimularmos a prevenção de complicações. 

Para cada doença desta seguimos o protocolo para atendimento do MS. Se 

necessitarmos encaminhar o usuário para o serviço especializado ou de 

internamento hospitalar ou de pronto atendimento fazemos isto por meio da ficha de 

referência e contra referência. Todo atendimento feito é registrado no prontuário 

clinico, na ficha de atendimento odontológico e na ficha de atendimento nutricional. 

Para os adultos não temos ficha espelho de vacinas e arquivo especifico para 

registrar os atendimentos, nem tão pouco temos profissionais que se dedicam à 

avaliação e monitoramento das ações dispensadas. 

No caso das unidades (duas apenas) que possuem médicos do Programa 

Mais Médicos este monitoramento, em ocasiões, é feito pela supervisora do 

programa, o que constitui uma fonte de conhecimento adicional no manejo e 

tratamento das doenças crônicas trazendo aos nossos encontros mensais todo tipo 

de temas sugeridos para estudo e atualização no seguimento e tratamento destas 

doenças. 
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Segundo o CAP e os dados da UBS existem 767 hipertensos maiores de 20 

anos na área. Dentre eles, 557 (73%) tiveram a estratificação de risco cardiovascular 

realizado; 698 (91%) estão com atraso das consultas em mais de sete dias, isto 

porque os usuários do interior geralmente não vão a consulta nem a reconsulta com 

periodicidade, devido a problemas com transporte. Observamos que 475 (62%) dos 

usuários com hipertensão assistidos na unidade estão com seus exames 

complementares em dias. As orientações sobre a prática de atividade física e 

nutricional foram dadas a 649 (85%) usuários portadores de hipertensão. Entretanto 

apenas 320 (42%) dos usuários foram avaliados quanto a saúde bucal.  

Dentre os usuários acima de 20 anos portadores de diabetes acompanhados 

na nossa unidade, também temos uma cobertura de 100% (219 diabéticos), é uma 

cobertura boa, no entanto, ao avaliarmos os indicadores de qualidade observamos 

que alguns estão bons e outros nem tanto. Dentre os diabéticos, 85% (186) foi 

identificado o risco cardiovascular, tiveram o exame físico e a sensibilidade dos pés 

avaliados nos últimos três meses, bem como a palpação dos pulsos tibial posterior e 

pedioso nos últimos três meses; 31% (67) estão com atraso na consulta em mais de 

sete dias; 91% (200) dos usuários foram orientados sobre a prática de atividades 

física regular e hábitos alimentares. Entretanto, apenas 66% (144) dos diabéticos 

tiveram a avaliação de saúde bucal realizada, o que demonstra a necessidade de 

maior empenho da equipe para esta ação. Acredito que para melhorarmos ainda 

mais a assistência prestada ao público hipertenso e diabético, a equipe necessita 

trabalhar mais com as atividades em grupo estimulando a prevenção das doenças 

crônicas, bem como das suas complicações, tendo em vista, principalmente que 

estas geram incapacidades físicas e econômicas; investir esforços no 

cadastramento dos usuários com hipertensão e/ou diabetes mellitus; proporcionar 

um planejamento das consultas subsequentes e ofertar a comunidade um 

atendimento mais integral. 

Outra ação importante que a equipe precisa intensificar é a busca ativa dos 

casos. Nossa assistência deve estimular que o usuário adote hábitos de vida 

saudáveis, orientando-o da importância do tratamento medicamento e não 

medicamentoso e dos efeitos que alguns medicamentos podem gerar, como por 

exemplo o aumento da diurese devido a ingestão de diuréticos.  Devido às 

incapacidades que a diabetes mellitus e a hipertensão causam, sendo esta em 

menor proporção quando comparada à primeira, a busca e identificação dos 
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mesmos na comunidade é de extrema importância, sendo fundamental para isto a 

ação dos ACS. 

Em nossa UBS se realiza atendimento ao idoso todos os dias da semana e 

em todos os turnos de trabalho, não temos atendimentos de idosos que residem fora 

da nossa área de abrangência. Todos os idosos após serem atendidos pela equipe 

já saem com o próximo agendamento realizado. Atendemos tanto a demanda 

agendada quanto a espontânea, embora esta não tenha em excesso. O atendimento 

segue o protocolo do Ministério da Saúde, este documento é utilizado por toda 

equipe de trabalho, sobretudo pelo psicólogo, nutricionista, clinico geral, 

ginecologista, assistente social e odontólogo. Utilizamos também o protocolo de 

encaminhamento para o atendimento especializado. Não temos psiquiatras nem 

educador físico do município, entretanto, os idosos participam de atividades físicas 

com os professores (contratados de outra cidade) do Clube dos Idosos da Cidade. 

Muitas das pessoas idosas precisam de atendimento psiquiátrico, sobretudo aqueles 

que moram em casas de abrigo e asilos, que não tem atendimento imediato para 

suas doenças, principalmente a depressão, que é umas das principais doenças que 

afeta a nossa comunidade.  

Entre os serviços oferecidos aos idosos da nossa área temos na unidade 

imunização, fisioterapias, ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis e de 

saúde bucal, atenção à saúde mental e tratamento de doenças clínicas e 

odontológicas e também mentais, promovemos ação voltada ao abandono de 

hábitos nocivos à saúde como o tabagismo, obesidade e sedentarismo. Toda 

consulta é registrada no prontuário clínico, na ficha de atendimento odontológico, e 

nos impressos de imunização. No mais, utiliza-se a ficha de atendimento nutricional 

nas consultas com o nutricionista, quando se avalia a capacidade multidimensional 

do idoso e se conversa com os acompanhantes sobre os riscos para o idoso.  

As atividades em grupo são realizadas na igreja ou em outros espaços da 

comunidade, participando muito frequentemente todos os membros da equipe. O 

mesmo ocorre na visita domiciliar, que cada usuário visitado faz parte do cadastro 

da nossa UBS, acredito que este cadastrado estará atualizado brevemente, com a 

inserção dos ACS à equipe. Por enquanto não temos profissionais que se ocupem 

do planejamento e da programação das visitas ou das consultas, sendo organizada 

apenas por decisão da equipe ou solicitação da família. 
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O número total de usuários idosos com mais de 60 anos é de 468 (100%),  

sendo que destes 256 (55%) estão com a caderneta do idosos e com avaliação 

multidimensional rápida; 234 (50%) estão com acompanhamento em dia; 189 (40%) 

foram avaliados quanto ao risco de morbimortalidade; 127 (27%) foram investigados 

quanto aos indicadores de fragilização na velhice e apenas 110 (24%) foram 

avaliados pela odontóloga, pois muitos deles não gostam de ser acompanhados de 

maneira frequente pelo dentista,  em geral buscam os serviços privados pra adquirir 

a próteses. 

Dos idosos assistidos na unidade 298 (64%) possuem hipertensão arterial e 65 

(15%) tem diabetes mellitus; 363(78%) foram orientados sobre a alimentação 

saudável e 186 (40%) foram orientados sobre a importância da atividade física. 

Acredito que para garantir a assistência integral ao idoso, a gestão necessita 

contratar educador físico e psiquiatra, além de proporcionar a construção de áreas 

de lazer em nossas micro áreas para estimular a prática de educação física. 

Por parte da nossa equipe é muito importante fazer um atendimento cada vez 

mais integral do idoso detectando em cada consulta seus fatores de risco, sobretudo 

controlando as doenças que podem invalidar como o diabetes e a hipertensão 

arterial. É importante realizar atendimento voltado para a dor no idoso em 

decorrência da artrose ou artrite das articulações, pois não basta falar para eles que 

a sintomatologia não vai desaparecer, penso que precisamos proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para estas pessoas. A equipe sempre está orientando os 

idosos sobre como ter uma vida mais saudável e livre de dor. 

As duas equipes de saúde bucal, presentes em nossa unidade, são formadas 

por técnico de saúde bucal, dentista e auxiliar de saúde bucal, sendo este último 

responsável pela organização do material e dos prontuários. As equipes assistem a 

unidade por 40 horas cada uma e se dedicam às atividades coletivas e em grupos 

(gestante, idoso, escolares), bem como ao atendimento clínico, toda assistência é 

registrada nas fichas de atendimento, com elas e com as informações dos dentistas 

pudemos preencher o CAP.  No geral, as equipes realizam três atendimentos por 

hora, sendo uma média de 12 atendimentos por turno, o que nos dá em torno de 264 

procedimentos em 22 dias úteis, no ano são mais ou menos 3.168 procedimentos, o 

que nos dá uma média de 0,9 procedimento por habitantes ao ano, o que é uma 

média boa, visto que está dentro do estipulado pelo MS, porém nos indica que ainda 
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se deve fazer muito para garantir atenção a todas as pessoas de nossa área de 

abrangência. 

Na semana cada equipe dedica três turnos para atividades em grupo e 

reuniões de equipe. Desta forma, dos 10 turnos da semana cada equipe 

disponibiliza 07 para o atendimento clínico. As equipes de saúde bucal atendem e 

realizam muitas atividades de promoção de saúde bucal para os escolares, 

explicando a correta escovação e sua importância. Entre os atendidos na primeira 

consulta odontológica temos 77 (94%) pré-escolares de 0-4 anos; 469 (93%) 

escolares entre 15-14 anos; 1978 (89%) adultos entre 15-59 anos; 264 (56%) idosos 

e 30 (87%) gestantes. Acreditamos que a primeira consulta programada proporciona 

uma organização na garantia do tratamento e evita atendimentos de urgência. Desta 

forma, já conseguimos que 60% (46) dos pré-escolares de 0-4 estejam com o 

tratamento completado; assim como 66% (308) dos escolares de 5-14, 44% (116) 

dos idosos, 90% (27) gestantes e 48% dos indivíduos entre 15 e 59 anos, exceto as 

gestantes. Estes são bons percentuais e demonstra que estamos conseguindo 

garantir tanto a primeira consulta programática bem como a conclusão do tratamento 

odontológico, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Entre as consultas não programadas foram atendidos 10 (13%) pré-escolares; 

96 (20%) escolares de 5-14 anos; 669 (34%) adultos e 164 (62%) idosos. Não houve 

atendimento deste tipo para gestantes. A razão de atendimentos programados sobre 

os não programados é de 13% nas crianças de 0-4, 20% entre os escolares, 34% 

entre os indivíduos entre 15-59 (exceto as gestantes) e 62% entre os idosos. O 

atendimento odontológico é realizado por profissionais qualificados e percebemos 

que a população está satisfeita tanto com o tratamento das doenças odontológicas 

quanto com as ações de prevenção de doenças orais. Acreditamos que os 

atendimentos não programados cada vez mais devem ser reduzidos, sobretudo 

entre os idosos, público que tem a maior quantidade de procedimentos não 

agendados.  

As ações de prevenção das complicações orais ocorrem por meio da 

orientação sobre alimentação saudável e higiene bucal em coletivo, nestas 

atividades educativas conseguimos atingir 70 (91%) pré-escolares; 469 (100%) 

escolares; 248 (94%) idosos; 30 (100%) gestantes e 1643 (83%) dos adultos entre 

15 e 59 anos, excetuando-se as gestantes. Todas as atividades voltadas para os 

pré-escolares ocorrem na presença dos pais ou responsáveis para que estes já 
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saibam que desde a saída do primeiro dente que é necessário a limpeza da boca da 

criança com gazes, o que evita a aparição de afta e infecções bucais. Para melhorar 

o atendimento é muito importante que as atividades grupais sejam ainda mais 

priorizadas tanto nas salas de espera quanto nas atividades em escolas. Precisamos 

conquistar os idosos para que estes se tornem frequentes nas consultas planejadas 

e envolver os pais na educação bucal da criança desde o seu nascimento, o que 

acreditamos vai estimular a adoção de hábitos saudáveis entre as crianças e a 

prevenção de cárie e malformações. 

Os maiores desafios que a nossa equipe de saúde enfrentam se referem ao 

deslocamento na área de abrangência, à realização das ações em domicílio e das 

atividades educativas nas diferentes micros áreas, pois as áreas são distantes e a 

prefeitura não tem carro suficiente para garantir a ida da equipe para a área. Além 

disto, pontuo o desconhecimento da população sobre a real função da atenção 

básica, de forma que algumas pessoas recusam as ações de prevenção de 

doenças. 

Entretanto, os melhores recursos da unidade estão centrados na qualificação 

dos recursos humanos em função das metas pactuadas com o Estado e do bom 

atendimento que ofertamos à comunidade. 

1.3 Comentário comparativo entre o texto inicial e o Relatório da Análise 

Situacional 

A unidade tem apresentado bons resultados, entretanto na IV Conferência de 

Saúde, realizada em nosso município, foi bem destacada a necessidade de 

enfocarmos mais nas ações de prevenção de doenças e agravos.  Neste sentido, a 

gestão tem nos apoiado, fornecendo uma estrutura nova e adequada para o bom 

trabalho da nossa equipe, bem como já está em tramitação a implementação do 

prontuário eletrônico, o qual irá melhorar a qualidade do atendimento, o registro das 

informações e o cadastramento da população. 

Ainda enfrentamos dificuldades para nos deslocar para as micro áreas, 

entretanto já elaboramos um planejamento de visitas domiciliares aos acamados e 

estamos contando com o apoio da gestão para cumprirmos com o cronograma pré-

estabelecido. Além disto, temos buscado maior interação com os profissionais do 

NASF para garantir um olhar integral no cuidado aos usuários, 
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Contudo, vale ressaltar, que depois de realizar a análise situacional, 

identificamos não só as deficiências do nosso processo de trabalho, mas também as 

potencialidades, que com um pouco mais de esforço da equipe pode melhorar a 

qualidade do serviço prestado. Á medida que fomos nos apropriando dos 

documentos do MS fomos colocando em prática as recomendações presentes nos 

protocolos de atenção à saúde.  
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2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

De acordo com o MS a Hipertensão Arterial e o Diabetes Melitus são doenças 

muito frequentes, constituindo sérios problemas de saúde pública e a primeira causa 

de hospitalizações no sistema público de saúde. A prevalência da hipertensão é alta, 

aumenta em faixas etárias maiores e estima-se que 40% dos acidentes vasculares 

encefálicos e em torno de 25% dos infartos ocorridos em usuários portadores de 

hipertensão poderiam ser prevenidos com terapia anti-hipertensiva adequada. Já o 

Diabetes Melitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, quatro milhões de 

mortes por ano são determinadas por essa doença e suas complicações, 

representam 9% do total de mortes (BRASIL, 2011). 

Para melhor assistir aos usuários portadores de hipertensão e diabetes, 

nossa UBS, inaugurada em setembro de 2015, conta com uma ampla recepção, 

uma sala para reunião dos ACS, uma sala de terapia ocupacional (no momento 

estamos utilizando este espaço para os encontros de grupo com usuários portadores 

de hipertensão e diabetes). As salas de atendimento são amplas, bem iluminadas e 

ventiladas, proporcionando maior conforto e privacidade para o atendimento. Ao que 

se refere à equipe, esta é formada por uma enfermeira, um clínico geral, duas 

recepcionistas, 12 ACS, uma odontóloga, um auxiliar de saúde bucal, dois técnicos 

de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, uma farmacêutica e uma vacinadora.  

Nossa UBS é responsável por 3.430 usuários, sendo que segundo o CAP 

existem 767 portadores de hipertensão com 20 anos ou mais e 219 portadores de 

diabetes com 20 anos ou mais. Embora durante a construção da análise situacional 

tivéssemos detectado uma cobertura de 100% entre os usuários com hipertensão 

e/ou diabetes, observamos com a chegada dos ACS (que iniciaram suas atividades 

no mês de Agosto/2015), que estes números estão acima do que realmente existe 
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na área. Desta forma, para a intervenção adotaremos a população estimada pela 

Planilha de Coleta de Dados, na qual estima que temos 522 portadores de 

hipertensão com 20 anos ou mais e 129 portadores de diabetes com 20 anos ou 

mais. Apesar de inicialmente termos estimado uma boa cobertura, verificamos que 

os indicadores de qualidade precisam de uma melhor atenção. Os usuários são bem 

acolhidos em nossa unidade e são atendidos rotineiramente, entretanto, observamos 

que no dia a dia do nosso serviço alguns usuários nos buscam com crise 

hipertensiva; além de já identificarmos usuários com complicações. Buscamos 

orientar os usuários sobre a importância da adoção de hábitos de vida saudável, 

para tal já iniciamos as atividades em grupo e intensificamos as visitas domiciliares. 

Observamos que a população alvo tem uma adesão adequada ao programa, pois 

buscam a unidade regularmente para atendimento, tanto na data programada 

quanto pela demanda espontânea, se necessitados. Embora, em decorrência da 

dificuldade de locomoção, os usuários busquem mais a equipe nas datas 

programadas. 

Diante disto, a intervenção na Unidade Sanitária de Barros Cassal pretende 

gerar uma melhoria no atendimento aos hipertensos e/ou diabéticos, aumentando as 

ações de promoção a saúde e prevenção de doenças, bem como a continuidade no 

tratamento. Nossa equipe já está bem envolvida, de forma que algumas ações já 

foram iniciadas. As maiores dificuldades na implementação da intervenção são 

sobretudo na realização de alguns exames e a periodicidade com que serão feitos, 

pois apesar de sinalizarmos aos gestores a necessidade de ampliar o quantitativo de 

exames, até então este processo ainda não foi possível. Outra limitação para a 

intervenção está no deslocamento da equipe para as micro áreas, pois até o 

momento não temos um veículo para realizarmos visitas domiciliares e algumas 

destas micro áreas possuem difícil acesso. Entretanto, já estamos conversando com 

os gestores para que estes disponibilizem um veículo para a equipe realizar visita 

domiciliar. 
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2.2 Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção à saúde dos portadores de hipertensão e/ou diabetes na 

Unidade Sanitária Barros Cassal, município Barros Cassal/RN. 

 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos e metas 

 

Objetivo 01: Ampliar a cobertura a pessoas hipertensas e/ou diabéticas 

Meta 1.1. 1.1. Cadastrar 40% das pessoas com hipertensão no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 

Meta 1.2. Cadastrar 40% das pessoas com diabetes no Programa de Atenção 

à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 

 

Objetivo 02: Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.1. Realizar exame clínico apropriado em 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Meta 2.2. Realizar exame clínico apropriado em 100% das pessoas com 

diabetes.  

Meta 2.3. Realizar exame dos pés em 100% das pessoas com diabetes a 

cada 03 meses (com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida da 

sensibilidade).  

Meta 2.4. Garantir a 100% das pessoas com hipertensão a 

solicitação/realização de exames complementares em dia de acordo com o 

protocolo.    

Meta 2.5. Garantir a 100% das pessoas com diabetes a solicitação/realização 

de exames complementares em dia de acordo com o protocolo.    

Meta 2.6. Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 

100% das pessoas com hipertensão cadastradas na UBS.  
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Meta 2.7. Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 

100% das pessoas com diabetes cadastradas na UBS.  

Meta 2.8. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das pessoas com hipertensão.  

Meta 2.9. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das pessoas com diabetes.  

 

Objetivo 03: Melhorar a adesão de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes 

Meta 3.1. Buscar 100% das pessoas com hipertensão faltosas às consultas 

na UBS conforme a periodicidade recomendada.  

Meta 3.2. Buscar 100% das pessoas com diabetes faltosas às consultas na 

UBS conforme a periodicidade recomendada. 

 

Objetivo 04: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4.1. Manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Meta 4.2. Manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

diabetes. 

 

Objetivo 05: Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas 

com hipertensão e/ou diabetes  

Meta 5.1. Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% das 

pessoas com hipertensão. 

Meta 5.2. Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% das 

pessoas com diabetes. 

 

Objetivo 06: Promover a saúde de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes 

Meta 6.1. Garantir orientação nutricional a 100% das pessoas com 

hipertensão.  

Meta 6.2. Garantir orientação nutricional a 100% das pessoas com diabetes. 

Meta 6.3. Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física 

a 100% das pessoas com hipertensão.  
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Meta 6.4. Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física 

a 100% das pessoas com diabetes. 

Meta 6.5. Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% das 

pessoas com hipertensão. 

Meta 6.6. Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% das 

pessoas com diabetes.  

Meta 6.7. Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Meta 6.8. Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas com 

diabetes.  

2.3 Metodologia 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de 12 

semanas na Unidade Sanitária de Barros Cassal, no Município de Barros 

Cassal/RN. O público alvo da intervenção serão todas as pessoas da área de 

abrangência acima de 20 anos portadoras de hipertensão e/ou diabetes. 

Toda ação a ser executada seguirá os quatro eixos de atuação: 

monitoramento e avaliação, organização da gestão e do serviço, qualificação da 

prática clínica e engajamento público; a partir dos quais descreveremos as ações a 

serem executadas. 

2.3.1 Detalhamento das ações 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura a hipertensos e/ou diabéticos 

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o número de pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

cadastradas no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes 

Mellitus da UBS 

Detalhamento: Todos os hipertensos e diabéticos residentes na nossa área 

serão buscados por meio das visitas dos ACS, que farão a busca de usuários com o 

diagnóstico de hipertensão e diabetes, mobilizando os mesmos para atendimento na 

UBS e cadastramento no programa. Durante a consulta, este usuário será registrado 

na Planilha de Coleta de Dados (Anexo C), que será monitorada semanalmente pela 

médica da equipe. 
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EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Garantir o registro de pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

cadastradas no Programa. 

Detalhamento: Toda consulta realizada pela equipe será registrada em 

prontuário e na ficha espelho (Anexo B), pelo profissional responsável pelo 

atendimento. Ao chegar à unidade o usuário terá seus sinais vitais aferidos e 

anotados no cartão de controle da pressão arterial. 

 

Ação: Garantir material adequado para a tomada da medida da pressão 

arterial (esfigmomanômetro, manguitos, fita métrica) na UBS. Garantir material 

adequado para realização do hemoglicoteste na UBS. 

Detalhamento: Em reunião com a equipe elaboramos um relatório solicitando 

instrumentos e materiais que garantam a realização da medida da pressão arterial e 

hemoglicoteste na UBS. Estes materiais já foram fornecidos pela prefeitura e 

secretaria de saúde e continuamente, ao iniciar o dia de trabalho, as técnicas de 

enfermagem verificarão as condições destes instrumentos. 

 

Ação: Melhorar o acolhimento para os usuários portadores de HAS e DM.  

Detalhamento: Detalhamento: O acolhimento é muito importante para que o 

usuário se sinta bem, logo, assim que chegar na unidade, o usuário será recebido 

pela equipe de recepção que encaminhará o usuário para avaliação da  equipe de 

enfermagem, a qual realizará a triagem (aferição do peso, circunferência abdominal, 

pressão arterial e níveis glicêmicos). Após a verificação destes dados, o usuário será 

assistido pelo profissional médico ou enfermeiro, tendo prioridade aqueles que 

apresentarem níveis pressóricos ou glicêmicos acima do padrão de normalidade. 

 

EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Informar a comunidade sobre a existência do Programa de Atenção à 

Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus na UBS. Informar a comunidade 

sobre a importância de verificar a pressão arterial a partir dos 18 anos, pelo menos, 

anualmente. Orientar a comunidade sobre a importância do rastreamento para DM 

em adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg. Orientar a 
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comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão e 

diabetes. 

Detalhamento: Serão realizadas atividades de promoção da saúde em cada 

comunidade com o fim de incluir a família e a comunidade no tratamento do usuário 

portador de hipertensão e/ou diabetes. Durante as atividades de educação em 

saúde será divulgado objetivo da intervenção, a existência do Programa de Atenção 

à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus na UBS e a importância do 

usuário ser acompanhado pela equipe, identificando assim os fatores de risco. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar os ACS para o cadastramento e atualização da população 

da área da UBS. Capacitar a equipe da UBS para verificação da Pressão Arterial 

(PA) de forma criteriosa, incluindo uso adequado do manguito. Capacitar a equipe 

da UBS para realização do Hemoglicoteste (HGT) em adultos com pressão arterial 

sustentada maior que 135/80 mmHg. 

Detalhamento: Na primeira semana da intervenção, a enfermeira realizará 

uma roda de conversa com os técnicos de enfermagem com o objetivo de identificar 

as dificuldades destes profissionais durante a verificação da pressão arterial e do 

hemoglicoteste. Nesta conversa serão destacadas as formas corretas de verificação 

da PA e do HGT. Da mesma forma, a enfermeira e a médica intensificarão com os 

ACS a necessidade de atualização cadastral da população, visto que estes 

profissionais já estão no processo de atualização dos dados da comunidade. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a pessoas com hipertensão 

e/ou diabetes 

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de exame clínico apropriado das pessoas com 

hipertensão e ou diabetes. Monitorar a realização de exame dos pés das pessoas 

com diabetes. Monitorar o número de pessoas com hipertensão e/ou diabetes com 

exames laboratoriais solicitados de acordo com o protocolo adotado na UBS e com a 

periodicidade recomendada. Monitorar o acesso aos medicamentos da Farmácia 

Popular/HIPERDIA. Monitorar as pessoas hipertensas e/ou diabéticas que 

necessitam de atendimento odontológico. 
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Detalhamento: Durante as consultas todo tipo de achado clínico, conduta e 

orientação serão anotadas no prontuário e na ficha espelho pelo profissional 

responsável pelo atendimento. Ao final do turno de atendimento, tais informações 

serão lançadas na Planilha de Coleta de Dados, que será monitorada semanalmente 

e seus resultados apresentados aos profissionais, durante as reuniões de equipe.  

 

EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Definir atribuições de cada membro da equipe no exame clínico de 

pessoas com hipertensão e/ou diabetes e no exame dos pés das pessoas 

diabéticas. Organizar a capacitação dos profissionais de acordo com os protocolos 

adotados pela UBS. Estabelecer periodicidade para atualização dos profissionais. 

Dispor de versão atualizada do protocolo impressa na UBS. 

Detalhamento: Durante a reunião de equipe antes da intervenção, iremos 

definir o papel de cada profissional na atenção ao usuário portador de hipertensão 

e/ou diabetes. Desde quando definimos o foco da intervenção, a enfermeira e a 

médica da equipe solicitaram a impressão de uma cópia do protocolo de 

atendimento do MS à gestão, o que foi realizado com presteza. Desta forma, nossa 

unidade já conta com uma cópia do protocolo à disposição da equipe.  

 

Ação: Providenciar junto à gestão o monofilamento 10g para exame dos pés. 

Detalhamento: A médica, juntamente com a enfermeira, irá elaborar, na 

primeira semana de intervenção, um relatório para a gestão solicitando a compra do 

monofilamento 10g para exame dos pés, destacando a importância deste 

instrumento para o adequado exame do usuário portador de diabetes. 

 

Ação: Organizar a agenda para acolher as pessoas diabéticas provenientes 

das buscas domiciliares.   

Detalhamento: Na agenda dos profissionais da unidade haverá 15 vagas 

semanais para atendimento dos usuários provenientes da busca ativa, realizada 

pelo ACS, bem como para usuários que buscam a unidade por meio da demanda 

espontânea. Vale ressaltar, que durante a reunião de equipe, a enfermeira ou o 

médico ou o dentista sinalizarão os usuários faltosos para os ACS. 
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Ação: Solicitar a referência e contra-referência (realizar a coordenação do 

cuidado) para pessoas com diabetes que necessitem de consulta especializada. 

Detalhamento: Ao identificarmos que o usuário necessita de atendimento 

especializado, encaminharemos o mesmo para o outro nível de atenção, por meio 

da ficha de referência e contra-referência. 

 

Ação: Garantir a solicitação dos exames complementares. Garantir com o 

gestor municipal agilidade para a realização dos exames complementares definidos 

no protocolo. Estabelecer sistemas de alerta para os exames complementares 

preconizados. 

Detalhamento: A enfermeira e a médica realizarão um documento para o 

gestor municipal solicitando agilidade na realização dos exames complementares e 

estabelecimento de prioridades para usuários de alto risco e com necessidade de 

definição de diagnóstico e conduta.  Todos os usuários terão seus exames 

complementares solicitados, respeitando a periodicidade preconizada pelo Ministério 

da Saúde.  

 

Ação: Realizar controle de estoque (incluindo validade) de medicamentos. 

Manter um registro das necessidades de medicamentos das pessoas com 

hipertensão e/ou diabetes cadastrados na UBS. 

Detalhamento: A técnica em farmácia já se encarrega de colher informações 

detalhadas de cada usuário atendido na farmácia; informar ao médico os 

medicamentos disponíveis e realizar o controle das medicações. Assim estas ações 

serão mantidas. 

 

Ação: Organizar a ação para avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico das pessoas com hipertensão e/ou diabetes. Organizar a agenda de 

saúde bucal (se possível) para a realização do atendimento das pessoas com 

hipertensão e/ou diabetes provenientes da avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico. 

Detalhamento: Cada usuário atendido pela enfermeira ou médica será 

encaminhado para o serviço de odontologia. Para tal, no dia do atendimento ao 

usuário portador de hipertensão e/ou diabetes, o odontólogo terá sua agenda 

dedicada também para este atendimento. 
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EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar a comunidade quanto aos riscos de doenças cardiovasculares 

e neurológicas decorrentes da hipertensão e/ou diabetes e sobre a importância de 

ter os pés, pulsos e sensibilidade de extremidades avaliadas periodicamente. 

Orientar as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e a comunidade quanto a 

necessidade de realização de exames complementares e a periodicidade com que 

devem ser realizados. Orientar as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e a 

comunidade quanto ao direito dos usuários de ter acesso aos medicamentos 

Farmácia Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas para obter este acesso. 

Orientar a comunidade sobre a importância de realizar avaliação da saúde bucal, 

especialmente das pessoas com hipertensão e pessoas com diabetes. 

Detalhamento: Serão realizadas atividades de promoção da saúde em cada 

comunidade com o fim de incluir a família e a comunidade no tratamento do usuário 

portador de hipertensão e/ou diabetes. Durante as atividades de educação em 

saúde será divulgado os riscos de doenças cardiovasculares e neurológicas 

decorrentes da hipertensão e/ou diabetes e a importância de ter os pés, pulsos e 

sensibilidade de extremidades avaliadas periodicamente. Durante as consultas e nas 

atividades educativas em grupo, buscaremos orientar também o usuário hipertenso 

e/ou diabético sobre a importância do acompanhamento ambulatorial e da adesão 

ao tratamento medicamentoso e não medicamento, apontando os caminhos para a 

aquisição dos medicamentos. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para a realização de exame clínico apropriado e 

exame apropriado dos pés. Capacitar a equipe para seguir o protocolo adotado na 

UBS para solicitação de exames complementares. Realizar atualização do 

profissional no tratamento da hipertensão e/ou diabetes. Capacitar a equipe para 

orientar os usuários sobre as alternativas para obter acesso a medicamentos da 

Farmácia Popular/HIPERDIA. Capacitar a equipe para avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico das pessoas com hipertensão e/ou diabetes. 

Detalhamento: Durante a reunião de equipe realizaremos uma capacitação 

para que todos os profissionais sigam o protocolo de atendimento. Para tal 

enfatizaremos a atenção ao tratamento da hipertensão e/ou diabetes, a conduta 
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diante de uma crise hipertensiva, o objetivo do exame físico no usuário com 

hipertensão e/ou diabetes e quais exames complementares devem ser solicitados. A 

farmacêutica do município será a responsável por capacitar a equipe para orientar 

os usuários sobre as alternativas para obter acesso a medicamentos da Farmácia 

Popular/HIPERDIA e o odontólogo capacitará a equipe para avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico das pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes. 

 

Objetivo 3. Melhorar a adesão de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes 

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no 

protocolo (consultas em dia). 

Detalhamento: Durante as consultas todo tipo de achado clínico, conduta e 

orientação serão anotadas no prontuário e na ficha espelho pelo profissional 

responsável pelo atendimento. Ao final do turno de atendimento, tais informações 

serão lançadas na Planilha de Coleta de Dados, que será monitorada semanalmente 

e seus resultados apresentados aos profissionais, durante as reuniões de equipe. 

 

EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar visitas domiciliares para buscar os faltosos. Organizar a 

agenda para acolher as pessoas com hipertensão provenientes das buscas 

domiciliares. 

Detalhamento: As visitas domiciliares da equipe serão realizadas aos 

usuários acamados e aos faltosos que o ACS sinalize a dificuldade de comparecer à 

unidade.  Na agenda dos profissionais da unidade haverá 15 vagas semanais para 

atendimento dos usuários provenientes da busca ativa, realizada pelo ACS, bem 

como para usuários que buscam a unidade por meio da demanda espontânea. Vale 

ressaltar, que durante a reunião de equipe, a enfermeira ou o médico ou o dentista 

sinalizarão os usuários faltosos para os ACS. 

 

EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Informar a comunidade sobre a importância de realização das 

consultas. Ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer evasão das 
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pessoas com hipertensão e/ou diabetes (se houver número excessivo de faltosos). 

Esclarecer as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e à comunidade sobre a 

periodicidade preconizada para a realização das consultas. 

Detalhamento: A equipe realizará a cada dois meses uma reunião com as 

lideranças da área para ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer 

evasão das pessoas com hipertensão e/ou diabetes e esclarecer a todos sobre a 

importância da realização das consultas e sua periodicidade. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar os ACS para a orientação de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes quanto a realizar as consultas e sua periodicidade. 

Detalhamento: Durante a reunião de equipe, todos os profissionais, inclusive 

os ACS, serão capacitados para fornecer as devidas orientações aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes sobre a importância de comparecer às 

consultas e aderir ao tratamento. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações 

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a qualidade dos registros de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes acompanhadas na UBS. 

Detalhamento: Cada usuário atendido terá seus achados registrados na ficha 

espelho e no prontuário. Ao final do turno estas informações serão lançadas na 

Planilha de Coleta de Dados, que será monitorada semanalmente e seus resultados 

apresentados aos profissionais, durante as reuniões de equipe. 

 

EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Manter as informações do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB/e-SUS) atualizadas. Implantar a ficha de acompanhamento. Pactuar com a 

equipe o registro das informações. Definir responsável pelo monitoramento dos 

registros. Organizar um sistema de registro que viabilize situações de alerta quanto 

ao atraso na realização de consulta de acompanhamento, ao atraso na realização 

de exame complementar, a não realização de estratificação de risco, a não 

avaliação de comprometimento de órgãos alvo e ao estado de compensação da 

doença. 
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Detalhamento: Toda consulta realizada pela ESF será registrada em 

prontuário, na ficha espelho e nos impressos dos programas SIAB e E-SUS, a fim de 

que estes sistemas de informação sejam devidamente atualizados. Todas as 

informações serão repassadas para a Planilha de Coleta de Dados, que será 

monitorada semanalmente pela enfermeira e médica e discutida com a equipe 

durante a reunião semanal. 

 

Ação: Organizar um sistema de registro que viabilize situações de alerta 

quanto ao atraso na realização de consulta de acompanhamento, ao atraso na 

realização de exame complementar, a não realização de estratificação de risco, a 

não avaliação de comprometimento de órgãos alvo e ao estado de compensação da 

doença. 

Detalhamento: O preenchimento das informações na Planilha de Coleta de 

Dados favorecerá que a enfermeira e a médica, ao monitorar todas as ações 

realizadas durante a intervenção, verifiquem situações de atraso na realização da 

consulta e do exame complementar, a não realização de estratificação de risco, a 

não avaliação de comprometimento de órgãos alvo e estado de compensação da 

doença 

 

EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e a comunidade 

sobre seus direitos em relação à manutenção de seus registros de saúde e acesso a 

segunda via se necessário. 

Detalhamento: Em cada consulta e nas atividades educativas em grupo os 

usuários serão orientados pelo profissional responsável pelo atendimento quanto 

aos direitos que eles têm em relação à manutenção de seus registros de saúde e 

acesso a segunda via, se necessário. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe no preenchimento de todos os registros necessário 

ao acompanhamento das pessoas com hipertensão e/ou diabetes.  Capacitar a 

equipe da UBS para o registro adequado dos procedimentos clínicos em todas as 

consultas. 
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Detalhamento: Durante a reunião de equipe, todos os profissionais serão 

treinados para o preenchimento adequado de todos os registros necessários para o 

acompanhamento das pessoas com hipertensão e/ou diabetes  

 

Objetivo 5. Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas com 

hipertensão e/ou diabetes 

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o número de pessoas com hipertensão e/ou diabetes com 

realização de pelo menos uma verificação da estratificação de risco por ano. 

Detalhamento: Cada usuário atendido terá seus achados registrados na ficha 

espelho e no prontuário, podendo assim, a equipe, quantificar o número de pessoas 

com hipertensão e/ou diabetes com realização de pelo menos uma verificação da 

estratificação de risco por ano. O que será realizado por meio do monitoramento da 

Planilha de Coleta de Dados, que ocorrerá semanalmente. Os resultados serão 

apresentados aos profissionais, durante as reuniões de equipe. 

 

EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Priorizar o atendimento das pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

avaliadas como de alto risco. Organizar a agenda para o atendimento desta 

demanda. 

Detalhamento: Toda consulta realizada pela ESF será registrada em 

prontuário e as principais observações sobre o usuário deverão ser destacadas, 

sendo fundamental para avaliação da estratificação de risco. Os usuários com 

classificação de alto risco terão prioridade no atendimento, de forma que se o 

atendimento semanal estiver longe o usuário será incluído nas 15 vagas semanais 

dedicadas à demanda espontânea para garantir a captação do mesmo.  

 

EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar os usuários quanto ao seu nível de risco e à importância do 

acompanhamento regular. Esclarecer as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e a 

comunidade quanto à importância do adequado controle de fatores de risco 

modificáveis (como alimentação). 

Detalhamento: Nas consultas e atividades educativas em grupo os usuários 

serão orientados pelo profissional quanto aos riscos da hipertensão e/ou diabetes, a 
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importância do acompanhamento regular na unidade de saúde e controle dos fatores 

de risco modificáveis. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para realizar estratificação de risco segundo o 

escore de Framingham ou de lesões em órgãos alvo. Capacitar a equipe para a 

importância do registro desta avaliação. Capacitar a equipe quanto a estratégias 

para o controle de fatores de risco modificáveis. 

Detalhamento: Durante as reuniões de equipe, a médica irá detalhar cada 

ponto do protocolo de atendimento prestado aos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes, esclarecendo como realizar a estratificação de risco segundo o 

escore de Framingham ou de lesões em órgãos alvo e as estratégias para o controle 

de fatores de risco modificáveis. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com hipertensão e/ou diabetes  

EIXO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de orientação sobre hábitos saudáveis e higiene 

bucal para as pessoas com hipertensão e/ou diabetes. 

Detalhamento: Durante as consultas todo tipo de achado clínico, conduta e 

orientação serão anotadas no prontuário e na ficha espelho pelo profissional 

responsável pelo atendimento. Ao final do turno de atendimento, tais informações 

serão lançadas na Planilha de Coleta de Dados, que será monitorada semanalmente 

e seus resultados apresentados aos profissionais, durante as reuniões de equipe. 

 

EIXO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar práticas coletivas sobre alimentação saudável e para 

orientação de atividade física. 

Detalhamento: A equipe realizará durante a atividade em grupo um momento 

de exercício e prática física. Este momento será realizado nos 20 minutos iniciais da 

prática em grupo nas áreas de lazer da comunidade a cada quinta feira. 

 

Ação: Demandar junto ao gestor parcerias institucionais para envolver 

nutricionistas e educadores físicos nesta atividade. 
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Detalhamento: Na primeira semana da intervenção será realizada uma 

reunião de equipe com os gestores solicitando a intensificação do serviço de 

nutricionista, visto que o mesmo já existe pretendemos ampliar o atendimento 

compartilhado; e o serviço de educadores físicos, que ainda não contamos na 

unidade, mas que avaliamos como importante para a ampliação da qualidade da 

assistência. 

 

Ação: Demandar ao gestor a adesão ao Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo do Ministério da Saúde. 

Detalhamento: O encontro com o gestor será utilizado, também, para 

abordarmos como a equipe vai trabalhar para diminuir os fatores de risco da 

hipertensão e do diabetes. Para tal, destacaremos a importância do gestor aderir ao 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, visto que na 

nossa população o habito de fumar é comum, pois o município é produtor de fumo. 

 

Ação: Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir 

orientações em nível individual. 

Detalhamento: A equipe já tem respeitado o tempo de 20 minutos por 

consulta programada. Assim conseguimos garantir um atendimento personalizado, 

voltado a conhecer o estilo de vida de cada um e orientar, a partir dos achados, 

sobre uma adequada alimentação, importância dos exames complementares, do 

acompanhamento ambulatorial e do tratamento.  

 

EIXO: ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar pessoas com hipertensão e/ou diabetes e seus familiares 

sobre a importância da alimentação saudável, bem como a necessidade de uma 

dieta específica para o tratamento do diabetes. Orientar pessoas com hipertensão 

e/ou diabetes e a comunidade sobre a importância da prática de atividade física 

regular, inclusive para o tratamento da hipertensão e da diabetes. Orientar as 

pessoas com hipertensão e/ou diabetes tabagistas sobre a existência de tratamento 

para abandonar o tabagismo. Orientar as pessoas com hipertensão e/ou diabetes e 

seus familiares sobre a importância da higiene bucal. 
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Detalhamento: Nas consultas e atividades educativas em grupo os usuários 

serão orientados pelo profissional responsável pela atividade quanto à importância 

da adoção de hábitos de vida saudável e da higiene bucal. 

 

EIXO: QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe da UBS sobre práticas de alimentação saudável e 

específica para pessoas com diabetes, sobre a promoção da prática de atividade 

física regular, para o tratamento de pessoas tabagistas e para oferecer orientações 

de higiene bucal. Capacitar a equipe da UBS sobre metodologias de educação em 

saúde. 

Detalhamento: Durante as reuniões de equipe, a médica, o dentista e a 

enfermeira irão orientar a equipe sobre como orientar os usuários para adoção de 

hábitos de vida saudável e importância da higiene bucal. 

 

2.3.2 Indicadores 

Relativo ao objetivo 01: Ampliar a cobertura pessoas hipertensas e/ou 

diabéticas 

Meta 1.1: Cadastrar 40% das pessoas com hipertensão no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 

Indicador 1.1: Cobertura do Programa de Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão residentes na área de 

abrangência da UBS cadastrados no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão residentes na área 

de abrangência da UBS. 

 

Meta 1.2. Cadastrar 40% das pessoas com diabetes no Programa de Atenção 

à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 

Indicador 1.2.  Cobertura do Programa de Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica e à Diabetes Mellitus da UBS. 
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Numerador: Número de pessoas com diabetes residentes na área de 

abrangência da UBS cadastrados no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes residentes na área de 

abrangência da UBS.   

 

Objetivo 02: Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.1. Realizar exame clínico apropriado em 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Indicador 2.1. Proporção de pessoas com hipertensão com o exame clínico 

apropriado de acordo com o protocolo. 

Numerador: Número total de pessoas com hipertensão com exame clínico 

apropriado. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.2. Realizar exame clínico apropriado em 100% das pessoas com 

diabetes.  

Indicador 2.2. Proporção de pessoas com diabetes com o exame clínico 

apropriado de acordo com o protocolo. 

Numerador: Número total de pessoas com diabetes com exame clínico 

apropriado. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.3. Realizar exame dos pés em 100% das pessoas com diabetes a 

cada 03 meses (com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida da 

sensibilidade). 

Indicador 2.3. Proporção de pessoas com diabetes com o exame dos pés em 

dia. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes com exame dos pés em dia. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 
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Meta 2.4. Garantir a 100% das pessoas com hipertensão a 

solicitação/realização de exames complementares em dia de acordo com o 

protocolo. 

Indicador 2.4. Proporção de pessoas com hipertensão com os exames 

complementares em dia de acordo com o protocolo. 

Numerador: Número total de pessoas com hipertensão com exames 

complementares em dia. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.5. Garantir a 100% das pessoas com diabetes a solicitação/realização 

de exames complementares em dia de acordo com o protocolo. 

Indicador 2.5. Proporção de pessoas com diabetes com os exames 

complementares em dia de acordo com o protocolo.  

Numerador: Número total de pessoas com diabetes com exames 

complementares em dia. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.6. Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 

100% das pessoas com hipertensão cadastradas na UBS. 

Indicador 2.6. Proporção de pessoas com hipertensão com prescrição 

priorizada de medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão com prescrição de 

medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.7. Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 

100% das pessoas com diabetes cadastradas na UBS. 

Indicador 2.7. Proporção de pessoas com diabetes com prescrição priorizada 

de medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 
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Numerador: Número de pessoas com diabetes com prescrição de 

medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.8. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das pessoas com hipertensão. 

Indicador 2.8. Proporção de pessoas hipertensas com avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão com avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 2.9. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das pessoas com diabetes. 

Indicador 2.9. Proporção de pessoas com diabetes com avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes com avaliação da necessidade 

de atendimento odontológico. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Objetivo 03: Melhorar a adesão de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes. 

Meta 3.1 Buscar 100% das pessoas com hipertensão faltosas às consultas na 

UBS conforme a periodicidade recomendada. 

Indicador 3.1. Proporção de pessoas com hipertensão faltosas às consultas 

médicas com busca ativa. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão faltosas às consultas 

médicas na UBS com busca ativa   

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 
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Meta 3.2. Buscar 100% das pessoas com diabetes faltosas às consultas na 

UBS conforme a periodicidade recomendada. 

Indicador 3.2. Proporção de pessoas com diabetes faltosas às consultas 

médicas com busca ativa. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes faltosas às consultas médicas 

com busca ativa. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Objetivo 04: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4.1. Manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Indicador 4.1. Proporção de pessoas com hipertensão com registro adequado 

na ficha de acompanhamento.     

Numerador: Número de pessoas hipertensas com registro adequado na ficha 

de acompanhamento. 

Denominador: Número total de pessoas hipertensas cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 4.2. Manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

diabetes. 

Indicador 4.2 Proporção de pessoas com diabetes com registro adequado na 

ficha de acompanhamento. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes com registro adequado na 

ficha de acompanhamento. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Objetivo 05: Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas 

com hipertensão e/ou diabetes 

Meta 5.1. Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% das 

pessoas com hipertensão. 

Indicador 5.1. Proporção de pessoas com hipertensão com estratificação de 

risco cardiovascular. 
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Numerador: Número de pessoas com hipertensão com estratificação do risco 

cardiovascular. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e às pessoas com diabetes 

Mellitus. 

 

Meta 5.2. Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% das 

pessoas com diabetes. 

Indicador 5.1. Proporção de pessoas com diabetes com estratificação de risco 

cardiovascular. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes com estratificação do risco 

cardiovascular. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e às pessoas com diabetes 

Mellitus. 

 

Objetivo 06: Promover a saúde de pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes 

Meta 6.1. Garantir orientação nutricional a 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Indicador 6.1. Proporção de pessoas com hipertensão com orientação 

nutricional. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão  que receberam orientação 

nutricional. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.2. Garantir orientação nutricional a 100% das pessoas com diabetes. 

Indicador 6.2. Proporção de pessoas com diabetes com orientação nutricional. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes  que receberam orientação 

sobre nutricional. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 
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Meta 6.3. Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física 

a 100% das pessoas com hipertensão.  

Indicador 6.3. Proporção de pessoas com hipertensão com orientação sobre 

prática regular de atividade física. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão  que receberam orientação 

sobre prática regular de atividade física. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.4. Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física 

a 100% das pessoas com diabetes. 

Indicador 6.4. Proporção de pessoas com diabetes com orientação sobre 

prática regular de atividade física. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes que receberam orientação 

sobre prática regular de atividade física. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.5. Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% das 

pessoas com hipertensão. 

Indicador 6.5. Proporção de pessoas com hipertensão com orientação sobre 

os riscos do tabagismo.    

Numerador: Número de pessoas com hipertensão que receberam orientação 

sobre os riscos do tabagismo.   

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.6. Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% das 

pessoas com diabetes. 

Indicador 6.6. Proporção de pessoas com diabetes com orientação sobre os 

riscos do tabagismo. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes que receberam orientação 

sobre os riscos do tabagismo. 
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Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.7. Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas com 

hipertensão. 

Indicador 6.7. Proporção de pessoas com hipertensão com orientação sobre 

higiene bucal. 

Numerador: Número de pessoas com hipertensão que receberam orientação 

sobre higiene bucal. 

Denominador: Número total de pessoas com hipertensão cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

Meta 6.8. Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas com 

diabetes. 

Indicador 6.8. Proporção de pessoas com diabetes com orientação sobre 

higiene bucal. 

Numerador: Número de pessoas com diabetes que receberam orientação 

sobre higiene bucal. 

Denominador: Número total de pessoas com diabetes cadastradas no 

Programa de Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e à Diabetes Mellitus. 

 

 

2.3.3 Logística 

Para realizar a intervenção no Programa de Atenção à Pessoa com 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus vamos adotar como orientadores 

para as nossas condutas os Cadernos de Atenção Básica número 36 e 37 (BRASIL, 

2013). Uma versão impressa de cada um destes protocolos já está disponível na 

unidade e foi impressa pela gestão a pedido da nossa equipe. Alguns dos 

Instrumentos que utilizaremos para a coleta de dados e o monitoramento e avaliação 

foram elaborados pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Desta forma, a 

enfermeira solicitará, inicialmente, 250 cópias da ficha espelho à secretaria de saúde 

e ao decorrer da intervenção solicitaremos mais 250 cópias. Tudo que for anotado 

na ficha espelho ou no prontuário será lançado na planilha de coleta de dados, 
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também fornecido pela UFPel. Todos os meios de coleta de dados serão utilizados 

durante as semanas da realização da intervenção. Os dados serão analisados e 

quantificados, gerando um número absoluto e um percentual relativo aos indicadores 

que serão monitorados semanalmente pela médica e pela enfermeira e 

apresentados à equipe durante a reunião por uma destas profissionais. 

Como a análise situacional e a definição do foco da intervenção já foram 

discutidas pela equipe, quando iniciarmos a intervenção, durante as reuniões da 

equipe, a enfermeira, a médica, odontólogo, nutricionista ou farmacêutica realizará 

uma roda de conversa para capacitar toda a equipe. Estas capacitações ocorrerão a 

cada semana na própria unidade durante as duas horas finais da reunião e terão os 

Cadernos da Atenção Básica como principal referencial teórico.  Cada membro da 

equipe receberá antecipadamente um tema e no dia da discussão irá expor suas 

reflexões, com isto pretendemos criar um espaço de troca e esclarecimento das 

dúvidas relativas ao projeto da intervenção. 

O cadastramento dos usuários será feito principalmente pelos ACS durante a 

visita domiciliar, entretanto, também poderá ser realizado pela médica ou enfermeira 

da equipe ao identificarem casos novos ou usuários que buscam a unidade pela 

demanda espontânea. Todo registro deverá ser realizado no momento do 

atendimento pelo profissional responsável pelo mesmo e repassado para a planilha 

de coleta de dados pela médica ou enfermeira. A ficha espelho poderá ser 

complementada pela enfermeira com as informações presentes no prontuário clínico 

e no sistema de vacinas da unidade, semanalmente, no momento em que a mesma 

realiza a consolidação dos atendimentos. 

O exame físico completo e adequado dos portadores de hipertensão e/ou 

diabetes será realizado pela médica ou enfermeira durante a consulta programada 

ou visita domiciliar. Estes mesmos profissionais serão responsáveis por verificar a 

última vez que o usuário realizou os exames complementares e a partir do 

observado, solicitará novos exames a fim de manter a periodicidade sugerida pelo 

Ministério da Saúde. 

O acolhimento dos usuários com consulta agendada será feito pela 

recepcionista que encaminhará o usuário para a técnica de enfermagem, a qual 

realizará a triagem e anotará as informações na ficha espelho, que será 

encaminhada para o consultório médico ou de enfermagem. Caso o usuário busque 

a unidade pela demanda espontânea, a técnica também realizará a triagem e a partir 
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dos dados obtidos encaminhará o usuário para o consultório da enfermeira, que 

poderá solicitar o apoio da médica. Estes usuários serão estabilizados e terão uma 

consulta agendada para no máximo três dias. Todos os portadores de hipertensão 

e/ou diabetes assistidos na unidade já sairão com a próxima consulta agendada. 

O agendamento em saúde bucal será uma responsabilidade da equipe de 

saúde bucal, que avaliará cada usuário portador de hipertensão e/ou diabetes 

durante a atividade em grupo. No cronograma de atendimento odontológico, haverá 

disponibilidade de duas vagas por micro área por semana, desta forma, 

pretendemos atingir a meta de avaliação da condição de saúde bucal de cada 

usuário, foco da nossa intervenção. Vale ressaltar que é vontade dos gestores 

instituir um laboratório de prótese odontológica no município, para tal irá realizar 

uma reunião no dia 26 de setembro de 2015 com os odontólogos que são 

especializados na área de prótese para traçar estratégias de confecção e 

fornecimento para a comunidade. 

Os usuários faltosos as consultas terão seus nomes passados para os ACS 

que farão a busca ativa e já agendarão o usuário para atendimento, dentro das 15 

vagas dedicadas semanalmente à demanda espontânea. Caso o usuário apresente 

alguma dificuldade de locomoção, a enfermeira ou a médica realizarão a visita 

domiciliar.  

Cada pessoa terá uma consulta de mais ou menos 20 minutos de duração, o 

que permitirá ao profissional conhecer seus hábitos, avaliar os exames 

complementares e registrar o atendimento. 

Os ACS identificarão e realizarão contato com a associação de moradores e 

os representantes da comunidade nas igrejas da área para que agendemos um 

encontro para a segunda semana da intervenção. Neste encontro a médica irá 

apresentar o projeto de intervenção e solicitará o apoio da comunidade para a 

divulgação das ações a serem realizadas. Depois deste encontro sugeriremos um 

encontro a cada dois meses para discutir as ações e adoção de novas propostas. 

As atividades em grupo serão realizadas na sala da terapia ocupacional, 

presente em nossa unidade, que nos proporciona maior privacidade e possui 

instrumentos audiovisuais que ajudarão a melhorar a qualidade deste encontro. Os 

encontros ocorrerão quinzenalmente, sob a coordenação da nutricionista, 

enfermeira, médica, técnicos em fisiatria ou odontólogo; os quais utilizarão os 

materiais educativos fornecidos pela secretaria de saúde e presentes na unidade. 
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A verificação dos materiais e insumos utilizados para a atenção ao usuário 

com hipertensão e/ou diabetes será feita pela equipe de enfermagem, que se 

encarregará de solicitar mensalmente ao almoxarifado a quantidade necessária de 

cada material, bem como de sinalizar para a coordenação da atenção básica a 

necessidade de compra de equipamentos. A verificação dos medicamentos será 

feita pela técnica da farmácia, que mensalmente irá solicitar a reposição 

medicamentosa e verificar a validade dos medicamentos presentes na farmácia da 

unidade. Ela se encarregará de monitorar semanalmente a periodicidade de entrega 

da medicação e informar na reunião de equipe os usuários que não estão adquirindo 

suas medicações de forma regular. Diante disto, o ACS irá realizar a busca do 

usuário a fim de conhecer o motivo da ausência do usuário na farmácia. Se 

necessário será agendada uma consulta para avaliação do usuário e o mesmo será 

direcionado para as atividades em grupo.  
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2.3.4 Cronograma 
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3 Relatório da Intervenção 

3.1 Ações previstas e desenvolvidas 

Finalizando esta etapa do trabalho é importante destacar as atividades 

desempenhadas para a finalização desta intervenção, com o passo a passo delas 

foram encontradas muitas dificuldades. Uma das primeiras dificuldades se refere as 

condições da tradição sociocultural da medicina nesta cidade muito acostumada de 

tratar as doenças não conhecendo as atividades preventivas, pois geralmente 

predominava muito a falta de atendimento médico. Com a nossa chegada já tinham 

contratado médicos que em parceria fizeram parte da troca do sistema de 

atendimento, baseado em protocolos de atendimento com muita ajuda do SUS para 

o esclarecimento das dúvidas. Para basear o nosso atendimento tivemos ajuda da 

Especialização em Saúde da Família e com a colaboração do site tele saúde, 

inicialmente foi muito difícil conseguir a colaboração dos gestores para o 

desempenho deste trabalho. Conseguimos as primeiras reuniões com nossos 

usuários onde foram esclarecidos muitos temas que foram sempre de seu interesse, 

buscamos oferecer a assistência e tivemos a participação do clube de mães das 

igrejas para esta intervenção e com a contratação dos ACS a população ficou muito 

mais aderida as ações de saúde que nossa UBS ofertava a comunidade.  

Outra dificuldade apresentada foi em relação ao transporte para visitar 

usuários em lugares distantes da nossa UBS, que foi difícil, mas com a ajuda dos 

gestores as visitas mais importantes a usuários acamados foram realizadas e 

podemos atingir nossas metas para tais casos. A realização dos exames também 

foram um problema, pois muitos dos usuários tinham exames não feitos e em atraso 

o que demandou um esforço para conseguir o apoio para realização dos mesmos, 

mas foram todos colocados perfeitamente em dia. Para as consultas no caso de 

alguns usuários que eram sempre atendidos nos planos de saúde e outros no setor 
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privado terminaram incorporando-se a nossa UBS sempre reconhecendo a 

qualidade do atendimento ofertado, no caso de nosso serviço que foi demostrado 

que era muito melhor prevenir a complicação desta doença que tratar as 

complicações. Os  esclarecimentos a comunidade ocorreram em distintos encontros 

que foram organizados sempre juntando cada zona de abrangência de nossa 

comunidade tendo em conta que é uma população rural que para o deslocamento 

em geral usam ônibus que está disponível em horários determinados do dia, por isso 

nossas reuniões tiveram que ser muito bem planejadas para dar aos usuários um 

maior número de informações; conseguimos realizar um debate de pontos 

importantes da prevenção como alimentação, a saúde bucal, a importância do 

exercício físico regular, e também os cuidados e educação do usuário com DM. Até 

agora nossas estatísticas nos prontuários demostraram que com estas medidas 

foram suficientes para diminuir o número de usuários que acudiam a nosso serviço 

com descompensação ou complicações decorrentes da HAS e/ou DM. Reduziu o 

número de usuários que buscavam o plantão com cifras de pressão elevadas e o 

índice de massa corporal dos usuários obesos foi aos poucos diminuindo, algumas 

pessoas atingiram o seu no peso ideal e outros com a troca dos hábitos alimentares 

conseguiram uma melhor estabilidade da pressão arterial.  

Muitos usuários motivos da intervenção tinham valores de colesterol e 

triglicerídeos elevados e levavam anos tomando sinvastatina e outros medicamentos 

para controle de lipídios que depois de sugerir-lhe combinar o tratamento com a 

dieta tivemos um grande número de casos em que os exames atingiram as taxas 

normais. Isso reflete na diminuição dos gastos com medicamentos obtidos pela 

prefeitura. Nossa população é gaúcha muito “enraizada” aos costumes 

tradicionalistas como consumo de churrasco, carnes gordurosas e salgada e muitas 

calorias nesta alimentação.  Conseguimos sugerir uma melhora dos hábitos 

alimentares que com certeza serão um resultado a longo prazo na educação das 

crianças destes lares que com certeza se transmitirão a toda sua descendência o 

que é muito importante na medicina familiar. Foram feitas todas as atividades que se 

planejaram ao início da intervenção sempre com a estreita colaboração da equipe e 

dos gestores, pois em todas as nossas reuniões se trataram estratégias e se discutia 

o protocolo que a partir do começo da intervenção se tomou como plano de trabalho 

tanto pelo equipe com os gestores. 
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Figura 1. Fotografia: Atenção aos usuários com HAS e/ou DM da UBS Cassal, Barros 

Cassal/RS. 

 

Figura 2. Fotografia: Atividade de educação em saúde na UBS Cassal, Barros Cassal/RS. 

 

É muito importante destacar que esta intervenção trouxe uma estratégia de 

trabalho para nossa UBS, pois ao longo da nossa intervenção demostramos que é 

viável e possível realizar as atividades no serviço e prevenir as complicações que a 

HAS e DM provocam dentro de nossa população. Podemos dizer que essa 

intervenção não precisa de uma adequação para sua implementação no serviço, 

mas precisa sempre de um maior conhecimento das áreas e características da 
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população alvo, com maior importância as visitas da equipe a cada comunidade 

tratando sempre o usuário integralmente.  

Foi importante a equipe de saúde poder contar com a incorporação dos 

profissionais do CAPS para o acompanhamento dos usuários, pois temos usuários 

com pressão arterial descompensada frequentemente devido a problemas de índole 

social, econômicos e familiares em geral. Estes traziam graves crises hipertensivas 

que foram solucionadas com a incorporação do atendimento psicológico ademais 

das consultas planejadas. O acompanhamento de trabalho social e nutricionista foi e 

ainda é importante incorporar estas especialidades para nosso trabalho. Foi uma 

proposta de nossa equipe aos gestores que era muito importante a contratação de 

um professor de educação física para a equipe pois ajudaria na promoção da 

realização de exercício físico para nossa comunidade. Durante nossa intervenção 

fomos assessorados por uma professora da qual recebemos orientações sore 

atividade física, apesar que sugerimos muito as caminhadas para nossos usuários 

excluindo aqueles que tem limitações físicas. 

Durante a intervenção os ACS realizaram visitas domiciliares para verificar a 

adesão dos usuários ao tratamento. Os usuários com DM tiveram exame dos pês 

em dia e estratificação do risco cardiovascular realizado pela clínica. Muito dos 

usuários foram visitados pelos ACS para verificar os reajustes do tratamento, seu 

cumprimento assim como, informar a equipe seu estado e controle da pressão 

arterial. Durante as reuniões da equipe conseguimos planejar ainda mais a condutas 

dos casos que requerem atendimento mais complexo com a intervenção de outros 

profissionais. Destaco o papel fundamental que realizam os representantes dos 

serviços sociais com o atendimento de idosos com HAS e/ou DM classificados como 

frágeis devido a carência de condições mentais para se manter e que moram 

sozinhos, essa condição é cada vez mais crescente em nossa comunidade rural. 

 

 

3.2 Ações previstas e não desenvolvidas 

Cada uma das ações propostas em nossa intervenção foi atingida tendo em 

conta a importância de seu cumprimento para melhor desempenho do trabalho, 

desde o cadastramento dos usuários levando em conta as medidas para o 

engajamento de cada um dentro de nosso sistema pertencente a nossa área de 
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abrangência. Criamos condições para recepção e acolhimento e prioridade de cada 

caso, e foram feitas as ações para aumentar a qualificação de nosso pessoal com a 

discussão organizada de cada parte do protocolo de atendimento para HAS /DM 

incluindo dentro do processo a nossa farmácia hiperdia e as farmácias populares de 

nosso município. Foi planejado uma organização de nosso serviço incorporando 

sempre os usuários com HAS /DM que precisavam deixando vagas para seu 

atendimento agendadas pelos ACS em cada consulta. Conseguimos desenvolver 

todas as ações previstas no projeto, dessa forma não houve ações que não foram 

realizadas. 

 

3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 

Podemos dizer que na compilação dos dados nas planilhas de coletas de 

dados e nas fichas espelho não tive muitos problemas acumulamos todas as 

informações ainda que nossa gestora em ocasiões não tenha pressuposto para dar 

tantas folhas e principalmente foro preenchidos dados nos computadores e em folias 

reusadas da prefeitura que solicitamos com as quais conseguimos atingir estas 

metas até o momento temos cadastradas 288 usuários todos com sua ficha e 

informada devidamente na planilha de colheita , os cálculos foro a o reflexo da 

realidade dos indicadores do usuário coletados não tendo numa inconsistência com 

a realidade do estudo., explicando que atingimos mais de 50%dos paciente 

diabéticos que o numero era de 522 pelo que não tem inconsistência com a metas 

propuesta no estudo 

 

3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 

Este trabalho além de importante para nossa população traz uma pauta para 

a realização de maiores quantidades de investigações cientificas em nossa área de 

saúde e também melhora a qualidade do acompanhamento das doenças crônicas 

em geral, assim é importante manter o que conseguimos até agora com esta 

intervenção. Este trabalho já foi implementado como rotina em nosso serviço ainda 

terminada a intervenção continuamos as tarefas e as ações já previstas em nosso 

trabalho  
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Os aspectos que foram propostos para serem ainda melhorados são a 

periodicidade das visitas domiciliares por parte da equipe, excetuando os ACS, já 

que foi uma das dificuldades que confrontamos devido ao transporte, pois nossa 

gestora não tinha recurso suficiente para este fim, assim foram feitas só as visitas a 

usuários acamados, Atualmente conseguimos regularizar mais o transporte a muitos 

lugares, no entanto deve ser criada uma melhor estratégia para a realização dos 

exames desses usuários, ainda em proposta com a secretaria e prefeitura de 

município  

Importante destacar que no começo de nossa intervenção o trabalho era feito 

em no antigo hospital que foi convertido em uma UBS  onde trabalhavam dois 

equipes que durante o curso antes do começo da intervenção no mês agosto fomos 

trasladados a uma UBS nova onde ficamos funcionando como um so equipe pelo 

que os resultados foro só da nossa UBS e não foi incluído o outro equipe em nosso 

trabalho pois já não se encontrava funcionando junto este fico na ubs do antigo 

hospital como UBS RURAL# 1 e a nossa fico com a UBS #2 RURAL ,porem os 

dados do caderno das ações e também os de a planilha de colheita de dados 
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4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura a usuários com hipertensão e/ou 

diabetes 

Meta 1.1: cadastrar 40%das pessoas com hipertensão arterial sistêmica 

e a diabetes mellitus da UBS 

 

Ao longo da intervenção nossa UBS foi aumentando o número de pessoas 

cadastradas no programa. No primeiro mês conseguimos acompanhar 15,5%(81) 

dos usuários com HAS da área, aumentando no 2 mês para 31,2 %(163), já para o 

terceiro mês conseguimos atingir a meta proposta e chegar a 57,3%(299), evolução 

apresentada na Figura 3. 

Este resultado foi conquistado pela organização e esforço da equipe no 

cadastramento dos usuários da intervenção o que repercutiu no aumento da 

exigência dos ACS no melhor mapeamento das áreas que teriam maior quantidade 

de usuários não cadastrados. Houve melhoria do acolhimento e atendimento dos 

usuários da UBS, e esse resultado também é fruto do contato e parceria que tivemos 

com as diferentes organizações, como: as igrejas, clube de mães escolas e outras. 

Encontramos que esta avaliação da intervenção no caso es positiva pois 

conseguimos atingir e sobrepesar ele número proposto das pessoas no estudo , com 

o qual e demostrada que a estratégia planteada para melhorar o atendimento e 

viável ; atingível  e com o qual e imprescindível para um bom acompanhamento 

deixar este tipo de intervenção como atividade diária 
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Figura 3. Cobertura do Programa de Atenção à  Hipertensão Arterial 
Sistêmica na UBS rural # 2 Barros Cassal. 

 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura a hipertensos e/ou diabéticos 

Meta 1.2: cadastrar 40% das pessoas com diabetes no programa de 

atenção a HAS e DM da UBS. 

No caso dos usuários com DM a meta estabelecida não foi atingida, no 

primeiro mês só conseguimos acompanhar 3,9%(5) dos usuários com esta doença 

na área, já no segundo mês tivemos 10,9%(14) dos usuários acompanhados, 

evoluindo no terceiro mês para 37,2%(48) (Figura 4). Ficamos com esta meta abaixo 

do objetivo atingido. O trabalho com os usuários que apresentam DM foi muito mais 

difícil visto que muitos são atendidos fora do SUS em consultórios particulares. 

Apesar de termos aumentado os atendimentos muitos estão tomando medicações 

que não são ofertadas em nosso sistema, por isso não conseguimos atingir nossa 

meta. No último mês, conseguimos aumentar os acompanhamentos que ainda se 

mantem em aumento com a implementação das ações como rotina em nosso 

serviço. 

 

15,5% 

31,2% 

57,3% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 4. Cobertura do Programa de Atenção à Diabetes Mellitus 
na UBS RURAL # 2 Barros Cassal. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a usuário com HAS e/ou 

DM 

Meta 2.1: Realizar exame clínico apropriado em 100%das pessoas com 

HAS 

Referente a qualidade da atenção foi realizado o exame clínico 69,1%(56) dos 

usuários acompanhados pelo programa no primeiro mês de intervenção, no segundo 

mês o resultado foi superado com 84,7%(138) e depois foi quase atingida esta meta 

em um 99,3%(297), dados apresentados na Figura 5. Somente para dois usuários 

que não foram feitos os exames clínicos inicialmente, eles fizeram parte do projeto 

mais tarde, pois não conseguimos visita-los novamente no último mês devido à falta 

de meios de transporte para deslocamento da equipe. Estes dois usuários são 

acamados sem condições para se trasladar até a UBS, e que ficaram para ser 

visitados depois do término da intervenção e fechamento da planilha, por isso 

constam como sem exame clínico realizado. 

 

 

3,9% 
10,9% 

37,2% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 5. Proporção de pessoas com hipertensão com o exame 
clínico em dia de acordo com o protocolo, UBS RURAL # 2 Barros 
Cassal. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.2: realizar exame clinico apropriado ao 100 % das pessoas 

diabéticas 

No caso dos usuários com DM não conseguimos atingir a meta de realizar 

exame clínico em 100% dos usuários, devido a dificuldade que resulto do translado 

até a UBS. No primeiro mês realizamos exame clínico em 60%(3) dos usuários, no 

segundo mês foi 85,7%(12) e no mês 3 foi de 97,9%(47), já demostrando que este 

trabalho foi cada vez mais consciente e organizado pelos membros da equipe com o 

amadurecimento das ações dentro do serviço (Figura 6). 

 

Figura 6. Proporção de pessoas com diabetes com o exame clínico em 
dia de acordo com o protocolo. 
 
 

69,1% 

84,7% 

99,3% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3

60,0% 

85,7% 

97,9% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Objetivo 2. MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO A HIPERTENSOS 

E/OU DIABETICOS. 

Meta 2.3: Realizar o exame dos pês em 100% das pessoas com diabetes 

(com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida da sensibilidade. 

No princípio da intervenção somente 40%(2) dos usuários com DM tiveram os 

pés examinados, essa avaliação foi se incrementando com os passar das semanas 

de intervenção, sendo de 64,3%(9) no segundo mês e de 89,6%(43) no terceiro 

mês, não atingindo o 100% da meta (Figura 7).; muitos de estes pacientes foro 

reexaminados despois do fechamento da nossa intervenção devido a que muitos 

foro examinados depois de    concluir nosso estudo o que com certeza não 

conseguimos nos trasladar as áreas para fazer consultas como foi sinalado o agente 

de saúde não deve fazer este tipo de tarefa com o que se tomo como acordo avaliar 

o paciente no momento exato do cadastramento para poder realizar todo o exame e 

fazer isto de maneira confiável e efetiva 

  

 

Figura 7. Proporção de pessoas com diabetes com o exame dos pés em dia. 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.4: Garantir a 100% das pessoas com hipertensão a solicitação 

/realização de exames complementares em dia de acordo com protocolo 

No princípio de nossa intervenção muitos dos usuários não tinham resultados 

de exames, no mês 1 foi 50,6%(41) tinha exames complementares realizados, no 

segundo mês o resultado foi maior 74,2%(121), e no último mês conseguimos atingir 

a meta proposta na nossa intervenção, onde as 299 pessoas com HAS tinham 

40,0% 

64,3% 

89,6% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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exame complementar realizado, ou seja, 100% dos acompanhados. Dados 

apresentados na Figura 8. 

 Estes exames eram realizados em laboratórios particulares já que nosso 

município no possui laboratório pelo que foi necessária uma coordenação precisa 

com a secretaria para acompanhar a priorização da intervenção, com o devido 

pagamento da porcentagem ao laboratório, somente assim conseguimos garantir 

esta ação.  

 
Figura 8. Proporção de hipertensos com os exames 
complementares em dia de acordo com o protocolo. 

 
Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabeticos 

Meta 2.5: Garantir a 100% das pessoas com diabetes a solicitação 

/realização de exames complementares em dia de acordo com protocolo  

Para os usuários com DM os resultados se comportaram da seguinte 

maneira:  no mês 1 da intervenção só tinham exames complementares realizados 

20%(1) dos usuários, houve uma grande melhoria para o segundo mês onde 64%(9) 

dos usuários realizaram os exames. E por fim, no último mês conseguimos atingir 

nossa meta em 100%(48), evolução apresentada na Figura 9. Este indicador como o 

anterior foi atingido com a ajuda de nossos gestores que autorizaram e subsidiaram 

a realização do acompanhamento laboratorial dos usuários de nossa intervenção. 

 

50,6% 

74,2% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 9. Proporção de pessoas com diabetes com os exames 
complementares  em dia de acordo com o protocolo. 

 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.6: priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular 

para 100 % das pessoas com HAS cadastradas na UBS 

Em caso da aquisição das medicações na farmácia da UBS podemos 

ressaltar que o percentual se manteve sempre acima do 90%. No primeiro mês 

98,8%(80) dos usuários recebiam medicamentos da farmácia popular, já para o mês 

2 foi de 99, 4%(162) e depois foi de 99,3%(296) (Figura 10). Não atingimos a meta 

de 100% pois as vezes os usuários adquirem estes medicamentos em outras 

farmácias, no caso os que usam combinações de medicações prescritas por outros 

médicos. 

 

Figura 10. Proporção de pessoas com hipertensão com prescrição 
de medicamentos da Farmácia Popular/Hiperdia priorizada. 

 

20,0% 

64,3% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3

98,8% 99,4% 99,3% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos, 

Meta 2.7: priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular 

para 100 % das pessoas com DM cadastradas na UBS 

Para os usuários com DM, no primeiro mês da intervenção tínhamos 100%(5) 

dos usuários adquirindo os medicamentos na farmácia popular, resultado que se 

manteve no segundo mês, 100%(14).  E diminuiu para 97,9%(47) no terceiro mês, 

dados apresentados na Figura 9. Essa redução foi devido a indisponibilidade de 

algumas medicações na farmácia popular / hiperdia de nossa área. 

 

Figura 11. Proporção de pessoas com diabetes com 
prescrição de medicamentos da Farmácia Popular/Hiperdia 
priorizada. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabeticos 

Meta 2.8: Realizar avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico em 100 % das pessoas com HAS. 

 

Durante o desempenho da intervenção foi cada vez mais evidente o trabalho 

da equipe que foi se aperfeiçoando durante o primeiro mês onde tínhamos 

60,5%(49) das pessoas com hipertensão avaliadas para atendimento odontologico, 

já no segundo mês com a implementação do protocolo de atendimento o resultado 

foi para 79,8%(130). E depois no final da intervenção conseguimos que 100%(299) 

das pessoas com HAS fossem avaliadas quanto a necessidade de atendimento com 

o dentista. Em esta ação foram tomadas estratégias de trabalho como aproveitar as 

reuniões dos usuários para as palestras realizadas a cada 15 dias para realizar um 

acompanhamento odontológico. Assim todo usuário era examinado clinicamente e 

100,0% 100,0% 97,9% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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era feito o atendimento odontológico tanto por técnicas e pessoal de odontologia e 

os casos mais graves se dava um acompanhamento mais específico em outras 

seções de trabalho, atendimento que se mantém como rotina de nosso serviço. 

 
Figura 12. Proporção de pessoas com hipertensão com avaliação 
da necessidade de atendimento odontológico. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou 

diabéticos 

Meta 2.9: realizar avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico em 100% das pessoas com DM 

 

Para os usuários com DM, da mesma maneira conseguimos atingir a meta ao 

final da intervenção. No princípio, no mês 1, somente 20%(1) dos usuários passaram 

por avaliação da necessidade de atendimento odontológico, já no mês segundo mês 

de trabalho atingimos 64,3%(9) dos acompanhados, melhorando ainda mais a 

qualidade deste atendimento no último mês, quando atingimos a 100%(48) da 

população alvo com DM (Figura 13). Assim como o indicador apresentado 

anteriormente, os usuários com DM participavam em nossas palestras e eram 

avaliados pela equipe da odontologia conseguimos assim uma porcentagem 

adequada para esta ação. 

 

60,5% 

79,8% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3

20,0% 

64,3% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 13. Proporção de pessoas com diabetes com avaliação 
da necessidade de atendimento odontológico. 

 

 

Objetivo 3: melhorar a adesão de pessoas com HAS e/ou DM. 

Meta 3.1: buscar 100% das pessoas faltosas as consultas na UBS 

conforme a periodicidade recomendada 

A adesão da intervenção se manteve de maneira uniforme desde o começo 

da intervenção, sendo que nos dois primeiros meses mantivemos 95,8% (23) dos 

usuários faltosos com busca ativa realizada, já no último mês de intervenção dos 22 

faltosos, 21 foram buscados pelos ACS, ou seja, 95,5% (Figura 14). A busca ativa 

era determinada pela informação contida na ficha espelho de cada usuário da 

intervenção, onde ficava registrada a data da última consulta que a cada mês era 

arquivado. Se no dia destinado a consulta o usuário não aparecia no serviço, já era 

indicado pela enfermagem que o ACS deveria ficar encarregado de buscar este 

usuário faltoso e trazê-lo a consulta e dependendo do caso ele se encargava de 

informar a equipe se o usuário não queria assistir a consulta e se era necessária a 

visita dos demais membros da equipe. 

 

Figura 14. Proporção de pessoas com hipertensão faltosos às 
consultas com busca ativa  

 
Objetivo 3. Melhorar a adesão de pessoas com HAS e/ou DM  

Meta 3.2: buscar 100% das pessoas com DM faltosas as consultas na 

UBS conforme a periodicidade recomendada 

 

Para os usuários com DM conseguimos manter ao longo dos três meses de 

intervenção a meta de 100%, assim no primeiro e segundo mês tivemos apenas um 

95,8% 95,8% 95,5% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3



75 

 

usuário faltoso ao serviço e este foi buscado pelos ACS. Já no terceiro mês dos 3 

faltosos, todos receberam busca ativa. 

 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações 

Meta 4.1: manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

HAS 

 

Durante o transcurso da intervenção fomos aperfeiçoando cada vez mais os 

registros das informações por parte da equipe que foi desde o começo atentando no 

preenchimento das fichas espelho e compilando os dados dos usuários atendidos. 

Assim no primeiro mês atingimos um percentual de 71,6%(58) dos usuários e no 

mês 2 conseguimos aumentar para 85,9%(140) e chegando a 100%(299) no último 

mês da intervenção (Figura 15), dessa forma todos os usuários estavam com 

registro adequados das ações realizadas. 

 

 

Figura 15. Proporção de pessoas com hipertensão com registro 
adequado na ficha de acompanhamento. 
 

Objetivo 4. Melhorar a adesão de pessoas com HAS e/ou DM. 

Meta 4.2: manter ficha de acompanhamento de 100% das pessoas com 

DM. 

Para o indicador 4.2 da intervenção, no caso dos usuários com DM, de igual 

maneira conseguimos que 80%(4) dos usuários acompanhados tivesse registros 

adequados, no mês próximo foi atingido 92,9%(13) de registros preenchidos, já no 

último mês atingimos a meta proposta de 100%(48). 

71,6% 
85,9% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 16. Proporção de pessoas com diabetes com registro adequado 
na ficha de acompanhamento. 
 

Objetivo 5: mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas 

com hipertensão e / ou diabetes  

Meta 5.1: realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% das 

pessoas com HAS 

No princípio da intervenção foi feita a estratificação de risco para 71,6%(58) 

dos usuários com HAS, dados que foi melhorado com a preparação do equipe, 

assim no segundo mês atingimos 85,9%(140) dos usuários que foi superada no 

último mês com 100%(299) dos usuários com estratificação de risco cardiovascular 

realizada (Figura 17). 

 

Figura 17. Proporção de pessoas com hipertensão com 
estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em 
dia. 

 

Objetivo 5. Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas 

com hipertensão e / ou diabetes 

Meta 5.2: realizar estratificação do risco cardiovascular em 100%das 

pessoas com diabetes 

80,0% 
92,9% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3

71,6% 
85,9% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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A estratificação de risco para os usuários com DM não teve diferença com os 

hipertensos pois no princípio era do 60%(3) e foi aumentando para 85,7%(12) no 

segundo mês de intervenção e no mês 3 foi atingida a meta de 100%(48) de 

realização de estratificação de risco cardiovascular (Figura 18). 

 

Figura 18. Proporção de pessoas com diabetes com 
estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em dia. 

 
Objetivo 6.promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM  

Meta 6.1: garantir orientação nutricional a 100 % das pessoas com HAS 

No primeiro mês de intervenção receberam orientações nutricionais 

92,6%(75) dos usuários com HAS, aumentamos esse indicador para 96,3%(157) já 

no segundo mês e finalizamos no mês 3 com 98%(293) dos usuários orientados em 

relação a alimentação saudável (Figura 19).   

Para orientar os usuários realizamos palestras e foi desenhado um guia 

alimentar que foi entregue em nossas palestras, e nos casos em que o usuário 

apresentava sobrepeso, os mesmos foram encaminhados às nutricionistas que 

fizeram um grande trabalho de conscientização com diabéticos e hipertensos de 

nossa intervenção. Muitos desses usuários já alcançaram um adequado índice de 

massa corporal, é bom ressaltar que as nutricionistas também participaram em 

nossas palestras sobre nutrição.  

 

60,0% 

85,7% 
100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 19. Proporção de pessoas com hipertensão com 
orientação nutricional sobre alimentação saudável. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM  

Meta 6.2: garantir orientação nutricional a 100% das pessoas com DM 

Para este indicador a meta de 100% foi atingida em todos os meses, devido a 

equipe ter trabalhado profundamente em função de trocar o estilo de vida dos 

usuários com DM, a alimentação saudável é muito importante para conseguir uma 

boa compensação dos níveis de glicemia do usuário com DM. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM. 

Meta 6.3: garantir orientação em relação a prática regular de atividade 

física a 100% das pessoas com HAS 

Dos usuários acompanhados no primeiro mês de intervenção receberam 

aconselhamento quanto a importância do exercício físico no tratamento, 92,6%(75), 

logo no segundo mês melhorou ainda mais pois foram orientados 96,3%(157) dos 

acompanhados (Figura 20). E por fim, no último mês atingimos a meta de 100% para 

orientação da prática regular de atividade física. 

Realizamos palestras sobre atividade física para nossos usuários, muitas 

informações proporcionadas foram repassadas por profissionais de educação física. 

Com dinâmicas em grupos se demostro as facilidades que uma pessoa com hábito 

de atividade física diária apresentava e as limitações evidentes dos usuários com 

obesidade e sedentarismo. Auxiliamos também com guias para atividade física, para 

que todos conhecessem a importância do exercício físico para evitar complicações. 

92,6% 96,3% 98,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 20. Proporção de hipertensos com orientação sobre a 
prática de atividade física regular. 

 
Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM. 

Meta 6.4: garantir orientação em relação a prática regular de atividade 

física a 100% diabetes. 

 

Em cada uma das reuniões da equipe foram colocadas as inquietudes e 

importância da troca do estilo de vida em nossa comunidade. Para a orientação 

sobre a importância da prática de atividade física entre usuários com DM essa troca 

foi bem encaminhada, pois ao longo dos meses todos os usuários foram orientados, 

atingindo a meta de 100% nos três meses de trabalho. Incentivamos a realização de 

exercícios ao ar livre, algo muito importante na saúde do usuário com diabetes. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas HAS e/ou DM 

Meta 6.5: garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% das 

pessoas com diabetes 

No primeiro mês de intervenção 92,6%(75) dos usuários com HAS receberam 

orientações sobre os riscos do tabagismo. Aumentamos esse percentual para 

96,3%(157) no segundo mês e para o último mês orientamos 98%(293) dos usuários 

(Figura 21). Em nossa área temos uma produção de fumo o que facilita o acesso 

dos usuários ao tabaco, dessa forma precisamos trabalhar constantemente a 

orientação sobre os riscos do tabagismo a saúde da comunidade. Os usuários foram 

esclarecidos em palestras que foram realizadas em nossa UBS sobre os riscos que 

representa o tabagismo para os usuários com esta doença e as complicações que 

este uso traz para a saúde. Em cada uma das consultas feitas e nas visitas 

domiciliares era guardado um espaço de intercâmbio para ofertar conhecimentos 

92,6% 96,3% 100,0% 
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acerca da doença com o fim de identificar os riscos e modificar o estilo de vida do 

usuário. 

 

Figura 21. Proporção de pessoas com hipertensão que receberam 
orientação sobre os riscos do tabagismo. 
 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas COM HAS e/ou DM  

Meta 6.6: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos 

diabeticos   

Da mesma forma que orientamos os usuários com HAS, orientamos os com 

DM. Assim para indicador foi atingida a meta desde o início da nossa intervenção, 

mantivemos 100% nos três meses de intervenção. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM 

Meta 6.7: Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas 

com HAS. 

 

Os profissionais da equipe tivemos como tarefa buscar a melhora da higiene 

bucal de toda a nossa população, para os usuários com HAS o resultado foi 

melhorando ao longo dos meses, no primeiro mês tivemos 86,4%(70) de usuários 

orientados sobre higiene bucal, o que se modificou no segundo mês para 

93,3%(152) de orientação. E no mês 3 conseguimos atingir 96,3%(288) dos usuários 

(Figura 22), ainda não temos 100% mas continuamos trabalhando para o alcance 

nesta meta nos próximos meses de trabalho. 

Os usuários foram encaminhados para a dentista, muitos deles recebiam 

orientações nas palestras outros recebiam pela equipe de odontologia, para se 

apropriarem dos conhecimentos sobre a higiene bucal, como evitar cáries dentais e 

lesões nos lábios e boca. 

92,6% 96,3% 98,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 22. Proporção de pessoas com hipertensão que receberam 
orientação sobre higiene bucal. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde de pessoas com HAS e/ou DM. 

Meta 6.8: garantir orientação sobre higiene bucal a 100% das pessoas 

com DM. 

Este indicador foi atingido desde o início da intervenção foi de grande 

importância pois demonstro que a população foi bem orientada para melhorar a sua 

saúde bucal. Atingimos 100% de qualidade nos três meses de intervenção.  Este 

assunto foi trabalhado não somente pela equipe de odontologia, mas também por 

todos os demais membros da equipe da UBS. Assim conseguimos prevenir e 

melhorar as infecções orais e cáries nos usuários com DM, sabendo a importante 

que esta prevenção traz aos usuários com esta doença. 

 

 

4.2 Discussão 

 

Com esta intervenção conseguimos aumentar o cadastramento das pessoas 

com doenças hipertensivas que até este trabalho nunca se teve ideia exata da 

magnitude desta doença em nossa população da área de abrangência, nem foi feita 

uma busca para aumentar a cobertura da atenção destes. Com a intervenção 

ampliamos o acompanhamento que tínhamos destas doenças em nossa UBS, 

colocando os exames em dia tanto clínicos como laboratoriais aplicando com eles os 

protocolos de tratamento em cada caso avaliando o risco cardiovascular para estas 

86,4% 
93,3% 96,3% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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doenças. Fizemos uma coleta dos dados sobre todos os usuários cadastrados 

mantendo esses registros na UBS para uso posterior. 

A importância desta intervenção para nossa equipe foi crucial para conseguir 

uma maior unidade dentro da equipe de trabalho aumentando o intercâmbio entre a 

enfermagem o médico e as assistentes de enfermagem, odontologistas e todo 

equipe elevando ainda mais a qualidade de nossas reuniões devido aos debates dos 

protocolos e palestra que cada um dos membros da equipe realizou nas reuniões de 

equipe. Além disso aumentou o nível de conhecimento da equipe sobre o usuário e 

consciência do verdadeiro foco de saúde familiar, que até o momento não se tinha 

muito conhecimento sobre o trabalho preventivo.  

A intervenção foi importante para o serviço, pois antes o processo de trabalho 

era de cunho “curativo”, predominantemente sem trabalho voltado para a família em 

particular, nem prevenção geral. Com a intervenção aumentamos os nossos 

conhecimentos e fomos incentivados em nosso trabalho a fazer mais atividades 

investigativas para melhorar o conhecimento sobre a comunidade e do cenário da 

área de abrangência, levando um melhor atendimento a comunidade. 

Sobre a importância desta intervenção para a comunidade, pensamos que a 

mesma foi a mais beneficiada pois conseguimos levar as consultas até a área rural, 

ficamos perto da nossa comunidade fato que antes não existia. Com esta mudança 

no trabalho fomos capazes de ver a satisfação das pessoas que recebiam com 

muita alegria a visita de médico e da equipe em sua casa. Conseguimos cadastrar 

muitos usuários com hipertensão da área, esse foi um grande ganho em nosso 

trabalho. 

Se fosse realizar a intervenção novamente faria algumas adequações 

necessárias para aumentar a capacidade de deslocamento de nossa equipe até as 

comunidades, dando maior ênfase nas solicitações feitas aos gestores.  Nas últimas 

semanas tivemos como iniciativa solicitar por escrito o transporte para a área rural a 

cada quinta-feira, ao qual foi mais viável que as comunicações verbais que fizemos 

durante a maior parte do trabalho. Também faria um maior movimento e trabalho 

com as organizações sociais, estendendo iniciativas para comunicações de rádio 

locais, procuraria ter uma melhor comunicação com a gestora para atingir o total dos 

usuários com hipertensão e/ou diabetes da comunidade. 

Agora com o término do trabalho incorporamos as ações a rotina do nosso 

trabalho de equipe agora com mais experiência para superar as dificuldades que ao 
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longo do trabalho foram encontradas, pensamos em ampliar o trabalho consciente 

do equipe, gestora e comunidade mantendo e elevando a qualidade de nosso 

serviço 

Como próximos passos para melhoria do serviço, e levando em conta os 

resultados obtidos em esta intervenção pensamos em estender a outros programas 

este tipo de trabalho importante para melhorar os indicadores de cadastramento e 

qualidade de atendimento das gestantes e crianças, por exemplo, e outras ações 

programáticas de nossa UBS em geral. 
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5 Relatório da intervenção para gestores 

Prezados gestores, 

 

  Venho por meio deste relatório a presentar a vocês a intervenção 

realizada na UBS Rural 2 Barros Cassal nos meses do outubro a dezembro de 2015. 

Desenvolvemos ações no programa da hipertensão /diabetes mellitus e traçamos 

objetivos de melhorar a qualidade da atenção das pessoas com estas doenças. 

Atuamos em quatro eixos programáticos: qualificação da prática clínica, organização 

e gestão do serviço, monitoramento e avaliação e engajamento público. E adotamos 

protocolo do Ministério da Saúde para hipertensão e diabetes mellitus para guiar as 

ações realizadas. 

Conseguimos melhorar a cobertura de atenção a usuário com hipertensão 

e/ou diabetes mellitus. Conseguimos cobrir com acompanhamento 299 usuários com 

hipertensão, atingindo uma meta de 57,3% de cobertura dessa doença em nossa 

área. Para diabetes mellitus, atingimos ao final do terceiro mês de intervenção, 48 

pessoas da área o que representa 37,2% de cobertura. Apresentamos a vocês a 

evolução de nossos dados nas Figuras 1 e 2.  

Conseguimos realizar o exame clínico em dia de acordo ao protocolo o em 

297 usuário com hipertensão, o que representa uma cobertura de 99,3%, e em 47 

usuário com diabetes, 97,9% de qualidade.  

Os exames complementares foram realizados em cada um dos usuários 

colocando em dia estes para uma melhor qualidade da avaliação e complementar o 

exame clínico dos usuários, essa ação só foi possível devido a parceria feita com a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 Foi possível melhorar o trabalho de atendimento e a aquisição dos 

medicamentos na farmácia popular e hiperdia, assim indicamos medicamentos da 
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farmácia popular a todos usuários possíveis.  Melhoramos também o atendimento 

das pessoas com o odontologista, onde 100% recebeu orientações sobre saúde 

bucal. 

 Foi feito um seguimento e acompanhamento pelas agentes comunitários de 

saúde recuperando os usuários faltosos às consultas, que foram recuperados em 

95,5%. 

Com a intervenção conseguimos colocar em dia o registro de 

acompanhamento dos usuários, mantendo 100% de qualidade nos registros, 

trabalhando com a equipe de saúde sobre a importância de registrar e monitorar os 

dados dos usuários. Em todas as consultas realizamos também a estratificação do 

risco cardiovascular, ponto importante no seguimento e atenção dos usuários que 

apresentam pressão alta e glicemia elevadas.  

Outro ponto importante de nossa intervenção foi a realização de atividades 

preventivas em reuniões com orientações nutricionais (com participação da 

nutricionista), práticas regulares de atividades físicas (com participação de educador 

físico) e orientações sobre os riscos do tabagismo, uma realidade em nossa área 

devido a produção de fumo. Os resultados para estas ações sempre ficaram acima 

de 95%. 

Manteremos as ações em nossa UBS para melhorar ainda mais a cobertura 

dessas ações ao longo dos próximos meses, por isso precisamos do apoio 

constante da gestão em nossas atividades. Obrigada! 

 

 

Figura 1. Cobertura do Programa de Atenção à  Hipertensão Arterial 
Sistêmica na UBS rural # 2 Barros Cassal. 

15,5% 

31,2% 

57,3% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3
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Figura 2. Cobertura do Programa de Atenção à Diabetes Mellitus 
na UBS RURAL # 2 Barros Cassal. 

 

 

3,9% 
10,9% 

37,2% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3



87 

 

 

 

6 Relatório da Intervenção para a comunidade 

 

Prezados usuários da UBS Rural #2. Barros Cassal 

 

Por deste documento viemos apresentar o trabalho que foi realizado em 

nossa comunidade com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento para 

usuários com pressão alta e diabetes mellitus (mais conhecido como “açúcar” 

elevado no sangue). A intervenção em nosso serviço foi realizada de outubro a 

dezembro do ano de 2015, onde colocamos em dia aos atendimentos e foram feitos 

os exames necessário em usuários com pressão alta e diabetes mellitus. 

Acompanhamos os usuários que antes não eram acompanhados em nosso serviço, 

trabalhamos com a comunidade orientações sobre os riscos e complicações das 

doenças caso não sejam tratadas. Trabalhamos com a comunidade em nossos 

encontros sobre a prioridade nos agendamentos as consultas sempre encaminhadas 

pelos agentes de saúde. O agente comunitário de saúde é um profissional 

importante em nosso serviço e realiza a visita nas casas de nossos usuários, 
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precisamos da ajuda da comunidade para cada vez mais melhorar o atendimento 

que oferecemos. 

 Realizamos palestras o que elevou o conhecimento dos participantes acerca 

das condições que desencadeiam a pressão alta e diabetes mellitus e a importância 

de fazer uma exata prevenção. 

 Muitos dos usuários acompanhados melhoraram seu peso durante esse 

período de intervenção, outros abandonaram o hábito de fumar e passaram os 

conhecimentos a outros habitantes de fora da área de abrangência, sobre os riscos 

à saúde provenientes do uso do cigarro. Também reforçamos com a comunidade 

sobre a importância de realizar atividade física regular e manter hábitos alimentares 

saudáveis para o bom tratamento da hipertensão e diabetes mellitus. A saúde bucal, 

e o acompanhamento regular com o dentista também se faz importante e 

oferecemos esse serviço em nossa unidade de saúde, durante a nossa intervenção.  

Com a intervenção chegamos a acompanhar 299 usuários da área com 

pressão alta e 48 pessoas com diabetes mellitus, ainda temos pessoas que estão 

sem acompanhamento e para melhorar essa cobertura de atendimentos precisamos 

da ajuda de vocês para divulgar para seus vizinhos e amigos as atividades que 

realizamos em nosso serviço e sobre a existência do Programa de atenção a 

usuários com hipertensão e diabetes mellitus. Temos a certeza que esta intervenção 

foi muito importante para vocês pois foi um jeito de promover a educação em saúde 

que é um dos objetivos da atenção primária de saúde. Com o estabelecimento deste 

trabalho em outras UBS de nosso município, tornando uma rotina no atendimento de 

cada equipe, aumentaremos a expectativa de saúde e vida da população e iremos 

prevenir os riscos e complicações destas doenças. Com isto agradeço a vocês que 

participaram da intervenção, esperamos continuar com sua participação nas 

atividades que realizamos na UBS.  
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7 Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

 

Dentro da experiência pessoal sobre o processo de aprendizagem durante o 

desempenho desta intervenção foi um aumento constante da capacidade de se 

adaptar ao trabalho aqui no Brasil, isso foi devido a qualidade do curso de 

Especialização em Saúde da Família da UFPEL, que permite que eu superando as 

dificuldades que encontrava na medida as ações iam se cumprindo. 

 Agora com a realização deste trabalho levamos a todos os gestores a 

importância de realizar ações conforme os protocolos do Ministério da Saúde para 

melhorar a qualidade do atendimento de cada um dos grupos de atenção existentes 

na UBS. Com a intervenção realizada mostramos que o trabalho preventivo para a 

saúde da comunidade e a prevenção de complicações decorrentes das doenças já 

existentes se faz necessária, assim buscamos colocar ao usuário em uma atitude 

mais protagonista de promoção de sua saúde, repassando a eles os conhecimentos 

que ajudam a melhorar a saúde  

Podemos destacar que muitos dos usuários que participaram da intervenção 

saíram muito mais satisfeitos e confiantes para retornar à consulta com o clínico 

geral, odontologistas e outros membros da equipe, pois agora cada um sabe a 

responsabilidade que tem com sua saúde  

Esta intervenção melhorou a minha aprendizagem pois foi requerida a 

autopreparação e revisão de cada um dos protocolos de tratamento ofertados pelo 

Ministério da Saúde e também a superação pessoal de todos os membros da equipe 

de saúde. O processo de aprendizagem durante a especialização sempre teve um 

caráter crescente e teve um grande ganho, pois foi possível agregar as ações da 

intervenção como rotina de nosso serviço. 
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Este curso foi muito importante pois além de indicar um aperfeiçoamento para 

o especializando também ajudou a aumentar os conhecimentos de todos os 

membros da equipe que de uma forma ou outro participaram no desempenho da 

intervenção. No caso de nossa UBS o desenvolvimento do curso vinha junto com a 

abertura da UBS RURAL 2, na qual hoje trabalhamos, e houve a melhorou a 

qualidade e a estrutura do serviço. Este curso, sem dúvida superou nossas 

expectativas coisa impossível de conseguir a meu ver sem a ajuda de todo o 

pessoal da UFPEL, devido a isso sempre estarei agradecida 
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Anexo A - Documento do comitê de ética 
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Anexo B - Planilha de coleta de dados 
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Anexo C - Ficha espelho 
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Anexo D - Termo de responsabilidade livre e esclarecida para uso de 

fotografias 

Eu, (Escreva seu nome aqui), (coloque sua profissão e número do conselho função aqui) e/ou 

membros da Equipe sob minha responsabilidade, vamos fotografar e/ou filmar você individualmente 

ou em atividades coletivas de responsabilidade da equipe de saúde. As fotos e/ou vídeos são para 

registar nosso trabalho e poderão ser usadas agora ou no futuro em estudos, exposição de trabalhos, 

atividades educativas e divulgação em internet, jornais, revistas, rádio e outros. As fotos e vídeo 

ficarão a disposição dos usuários.  

Assumo os seguintes compromissos com a pessoa que autorizar a utilização de sua imagem: 

1. Não obter vantagem financeira com as fotos e vídeo; 

2. Não divulgar imagem em que apareça em situação constrangedora;  

3. Não prejudicar e/ou perseguir nenhuma das pessoas que não autorizar o uso das fotos; 

4. Destruir as fotos e/ou vídeo no momento que a pessoa desejar não fazer mais parte do 

banco de dados; 

5. Em caso de fotos e/ou vídeo constrangedor, mas fundamental em estudos, preservar a 

identidade das pessoas envolvidas; 

6. Esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada ao arquivo de fotos e/ou opiniões. 

 

 

__________________________________________________ 

Nome 

 

Contato: 

Telefone: (  ) 

Endereço Eletrônico: 

Endereço físico da UBS: 

Endereço de e-mail do orientador:  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________________________________, 

Documento_________________________ declaro que fui devidamente esclarecido sobre o banco 

de dados (arquivo de fotos e/ou declarações) e autorizo o uso de imagem e/ou declarações 

minhas e/ou de pessoa sob minha responsabilidade, para fim de pesquisa e/ou divulgação que 

vise melhorar a qualidade de assistência de saúde à comunidade. 

__________________________________ 

Assinatura do declarante 

 


