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Resumo (471,116) 

 
AMAYA, Lubia de La CaridadReyna. Melhoria da atenção à saúde dos portadores 
de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na ESF Ivo Ferronato, 
Bagé/RS.2015. 79f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Especialização em 

Saúde da Família) - Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
O trabalho é referente a uma intervenção realizada em Atenção Primária a Saúde 
com foco nas doenças crônicas como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Diabetes Mellitus (DM).O objetivo do trabalho foi melhorar a atenção aos hipertensos 
e diabéticos da ESF Ivo Ferronato, Bagé/RS. A intervenção ocorreu entre os meses 
de fevereiro a maio do ano 2015, durante um período de 12 semanas.Foram 
desenvolvidas ações com base em quatro eixos norteadores do projeto político-
pedagógico: organização e gestão do serviço, monitoramento e avaliação, 
engajamento público e qualificação da prática clínica.Segundo a estimativa do 
VIGITEL temos 471 hipertensos e 116 diabéticos . Ao final do período de 
intervenção cadastrou-se 265 (56,3%) hipertensos e 91 (78,4%) diabéticos. Dos 
usuários cadastrados ao final das 12 semanas obtivemos 100% deles com exames 
laboratoriais e clínico em dia, exame bucal, avaliação de risco cardiovascular, 
orientações de nutrição e atividade física, prescrição de medicamentos pela farmácia 
básica e registro adequado. Acreditamos que o trabalho irá ganhar em quantidade e 
qualidade a partir do momento em que a equipe de ESF esteja completa, ou seja, 
quando tivermos a totalidade dos agentes comunitários trabalhando em nossa 
comunidade, e assim, aperfeiçoando e qualificando as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde na atenção a hipertensos e diabéticos deste 
município, a fim de consolidarmos o trabalho conforme os princípios do SUS. 
 

Palavras-chave:Atenção Primária à Saúde; Saúde da família; Doença Crônica; 

Diabetes Mellitus; Hipertensão. 
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Apresentação 

O presente trabalho é parte das atividades desenvolvidas no curso de 

Especialização em Saúde da Família, modalidade à distância, através da 

Universidade Aberta do SUS, na Universidade Federal de Pelotas. Este volume 

abrange as seguintes partes: 1) Análise situacional, na qual é realizada a análise e 

descrição da unidade básica de saúde, incluindo a comparação da estrutura física, 

das atribuições dos profissionais e das atividades de controle social e educação em 

saúde com o marco legal e também a análise do processo de trabalho envolvido no 

atendimento à demanda e na atenção às ações programáticas; 2) Análise 

estratégica – Projeto de intervenção, seção a qual é definido o projeto de 

intervenção sobre a melhoria da atenção à saúde da pessoa portadora de HAS e 

DM da comunidade adstrita, onde são definidos objetivos, metas, ações necessárias 

em cada eixo – Organização e Gestão do Serviço, Monitoramento e Avaliação, 

Engajamento Público e Qualificação da Prática Clínica - para atingir as metas; 3) 

Relatório da intervenção que aborda sobre as ações que foram realizadas, o que 

precisou ser feito para colocá-las em prática, o que foi modificado do projeto, o 

número de usuários que envolveu, qual a participação dos diversos membros da 

equipe, as dificuldades encontradas para a realização da intervenção, explicações 

referente às dificuldades, além de sugestão de alterações necessárias à melhoria da 

intervenção segundo a realidade da UBS; 4) Avaliação da intervenção, etapa que 

aborda sobre a avaliação dos resultados alcançados; o atingimento das metas; a 

adequação das ações, registros e instrumentos de coleta de dados; o efeito da 

intervenção na unidade básica de saúde, na equipe, nos usuários do serviço e na 

população-alvo; 5) Relatório da intervenção para os gestores; 6) Relatório da 

intervenção para a comunidade; 7) Reflexão crítica sobre o processo pessoal de 

aprendizagem, abordando sobre o desenvolvimento do meu trabalho no curso em 

relação as minhas expectativas iniciais, o significado do curso para minha prática 

profissional e os aprendizados mais relevantes decorrentes do curso. 

 



 
 

 

1 Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

A UBS Ivo Ferronato, onde eu trabalho é urbana, foi construída para ser ESF 

faz 10 anos, vinculada ao SUS pela prefeitura, e a instituição de ensino Universidade 

Regional da Campanha (URCAMP), oferecemos dois turnos de atendimento à 

população. Nos fins de semana não trabalhamos. 

A população total da área de abrangência é de 3100 pessoas, adequado a 

PNAB, do Ministério de Saúde 2012, e à Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, 

as quais recomendam que cada equipe de ESF deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando 

critérios de equidade, lembrando que quanto maior o grau de vulnerabilidade 

socioeconômica menor a quantidade de pessoas.  

A composição por sexo está de acordo com os denominadores demográficos, 

quase 50% feminino e masculino.A distribuição por faixa etária, crianças até 15 

anos: 18% jovens de 15 a 29 anos e adulto de 30 a 59 anos não há dados 

suficientes. Idosos com mais de 60 anos são 13%. Assim, a população é mais 

envelhecida, tem maior porcentagem de idosos e menos de crianças. O número de 

crianças menores de um ano existente na área de abrangência é de 15. O número 

de gestantes, seguindo indicadores, deve ser 1,5 % da população total da área de 

abrangência. Assim, está em 36,8%, que não se adéqua a nossa realidade, pois 

temos no pré-natal 12 grávidas. Pode ser que algumas gestantes façam o controle 

fora da UBS, mas de qualquer forma deveremos refletir este dado na reunião de 

equipe. 

A última atualização do cadastro da população coberta pela UBS foi em 2012. 

Assim, da população que está cadastrada, temos 3100 pessoas. Não temos 100% 

do cadastro por falta de ACS, pois a unidade tinha seis ACS que terminaram seus 
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contratos. Houve concurso na prefeitura e agora chegaram três ACS. A equipe de 

ESF é constituída por: um médico clínico geral, uma enfermeira, um técnico de 

enfermagem, um cirurgião dentista, uma recepcionista, um técnico em serviços 

gerais, uma atendente de farmácia, três ACS o que não satisfaz as necessidades da 

população, necessitando ter seis ACS.  

Todos os integrantes da UBS têm crachá, sendo assim identificados pelos 

usuários, familiares e qualquer pessoa que chega a UBS. O atendimento é 

humanizado, acolhedor, resolutivo, ágil e sem discriminação.  

O engajamento com a consolidação e a operacionalização da proposta do 

SUS existe, tanto nos integrantes da equipe, como na comunidade e também nos 

gestores municipais e estaduais, entendendo a saúde como direito de todos e dever 

do Estado, cumprindo os princípios de universalidade, integralidade, equidade. 

Sabe-se que o engajamento deve ser aprofundado, estudando todos sobre o 

conteúdo do SUS e diversas maneiras de educar em saúde. 

O compromisso com o SUS deve promover a apropriação pela comunidade 

da saúde pública. Para conseguir isso, necessitamos melhorar a inserção na 

comunidade, sair da UBS, interatuar com a comunidade, nas escolas, igrejas, 

associação de moradores, de mães e espaços de lazer. 

A UBS tem sala de recepção, onde está o arquivo de prontuários, por 

famílias, com espaço para menos de 9000 prontuários individuais, nos quais 

escrevemos com letra legível todos os atendimentos, diagnóstico, resultado das 

análises, indicações terapêuticas, encaminhamentos, renovação de receitas, sendo 

os usuários cientes que eles são os donos dos seus prontuários, tendo acesso a 

eles, quando quiser, como também solicitar atestados, laudos quando necessitar e 

estiver justificado.  

As receitas são feitas com letra legível, indicações simples, fáceis de entender 

para que sejam cumpridas em forma correta; sempre conversando, perguntando ao 

usuário se entendeu a indicação recomendada, para evitar erros de doses 

inadequadas, que possam provocar iatrogenia. 

Cobramos dos usuários que sejam responsáveis pela informação fornecida a 

nós, e que acreditem no sigilo e confidencialidade médica/usuário, façam análises e 

tratamento recomendado. 

Diante da consulta clínica, após ter um diagnóstico, conversamos com o 

usuário e sua família como serão os passos a seguir. Informamos ao usuário de sua 
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doença até onde ele quer saber, quando não aceitam a doença nos apoiamos na 

família. Na recepção acomodam-se menos de 15 pessoas, muitas ficam de pé, pois 

não temos cadeiras suficientes, e algumas estão deterioradas. Temos uma televisão 

para os usuários. Na recepção e sala de vacinas, estão os computadores e a 

impressora. Toda a equipe os acessa. Como não há disponibilidade de internet, o 

uso é limitado, sobre tudo à impressão de fichas de atendimento. A estratégia de 

agendamento acontece quando o usuário vem a UBS e agenda pessoalmente, ou 

pelo telefone no caso de idosos e deficientes. 

A sala de reunião é aproveitada também para educação em saúde, grupo de 

gestantes, ACS, agentes de vigilância sanitária, reunião de equipe que é realizada a 

cada 15 dias. Não contamos com projetor de slides. O acesso a material 

bibliográfico é bom, pois existem livros das ações do MS e folhetos. 

Temos almoxarifado, depósito de material de limpeza, sala de recepção, 

lavagem e descontaminação; esterilização e estocagem do material médico e 

odontológico. Não temos abrigo para resíduos sólidos (expurgo), nem depósito para 

o lixo não contaminado. O recolhimento é feito por empresa privada, três vezes por 

semana. Não é recolhido em forma separada, orgânica e/ou reciclável.  

Há um consultório ginecológico com sanitário privativo. Há sonar novo, 

essencial para realizar um bom pré-natal. Há espéculos vaginais e material 

necessário para a realização de Papanicolau. Dispomos de preservativos 

masculinos em quantidade apropriada, em locais acessíveis e visíveis aos usuários. 

Os anticoncepcionais são administrados junto à enfermeira. A atenção é maior em 

adolescentes grávidas. Portanto, orientamo-las durante a gravidez e, imediatamente 

após a mesma, para tentar prevenir outra gravidez e DST. 

O consultório odontológico não tem escovário. A equipe e o compressor estão 

em área específica, dispõe instrumental adequado para prevenção, tratamentos 

reparadores e extrações dentais. 

 Os consultórios são compartilhados entre todos os integrantes da equipe, 

com mesa de escritório, cadeiras para usuário e acompanhante, maca. Não 

possuímos negatoscópio, precisamos e muito dele para a correta interpretação de 

exames de imagem. Também, não contamos com oftalmoscópio. Temos otoscópio e 

de grande utilidade, pois o encaminhamento a otorrinolaringologista é demorado. Há 

disponibilidade e suficiência de antropômetros e balanças de adultos e crianças de 

boa qualidade, indispensável para pediatria, puericultura e adultos.   
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Contamos com sala de vacinas, onde se aplicam vacinas do calendário de 

Programa Nacional de Imunizações. Nesse sentido, contamos com geladeira e 

adequada Rede de Frio, porém inexiste o ambiente climatizado com ar 

acondicionado nesta sala.  

Há sala de curativos, procedimentos, nebulizações, de coleta para materiais 

de análise clínica. O glucosímetro é utilizado diariamente para controle de DM, como 

o nebulizador para tratamento de doenças respiratórias, aparelhos simples, porém 

muito úteis. Os testes diagnósticos realizados na UBS são: teste rápido para HIV, 

VDRL, começaram as capacitações para Beta HCG, HBsAg, HCAg. 

A farmácia possui atendente que trabalha 40 horas/semanais, dois turnos, há 

medicamentos para doenças crônicas (Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial) 

antibióticos, antipiréticos, antiparasitários, antialérgicos, entre outros. Há uma lista 

de medicamentos da farmácia central e estadual. Se não há na UBS, o usuário é 

encaminhado à farmácia municipal ou à farmácia popular. Caso necessário os 

medicamentos disponibilizados pelo Estado, fazemos o trâmite burocrático 

necessário. Precisamos de algumas medicamentações no serviço de saúde como 

Azitromicina, ciprofloxacino, metronidazol de 2 gr comprimidos miconazol creme e 

aziclovir e dociclixina em pequenas porções para tratamento de atenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. Não temos medicamentos fitoterápicos, nem 

homeopáticos. 

Há copa cozinha, sanitários para funcionários. Todas as salas têm: janelas ou 

ventilação indireta (exaustor), possibilitando a circulação de ar, iluminação natural, 

paredes internas laváveis, de superfície lisa, só que a manutenção não é boa. Então, 

estão bastante deterioradas. Os pisos são laváveis, de superfície lisa, 

antiderrapante, não são firmes, regular nem estável. Ainda, estão afundando em 

toda a UBS. 

A UBS tem cobertura de proteção, laje, as portas são de material lavável, com 

maçaneta de alavanca, as janelas são de ferro, não tem telas mosqueteiras. Os 

armários e prateleiras são de fácil limpeza e desinfecção.A sinalização visual 

encontra se em toda a unidade. Não temos Braille, nem recursos auditivos. O prédio 

é adequado para acesso de usuários com deficiências permanentes ou transitórias, 

pois não há tapetes, degraus. As calçadas do prédio permitem deslocamento, não 

muito seguro, de deficientes visuais, cadeirantes e idosos, não tem rampas, não há 
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escada, nem corrimãos. Existe cadeira de rodas à disposição de usuários com esta 

necessidade. 

O sistema de manutenção e reposição de instrumentos, mobiliário e material 

de consumo, existe, mas é insatisfatório. Acredito que nossa UBS não tem barreiras 

arquitetônicas graves, claro que devido às calçadas e transporte inapropriado para 

cadeirantes e deficientes, muitas vezes a visita domiciliar supre em parte esta 

dificuldade, superando as barreiras arquitetônicas a equipe conseguirá intervir nos 

padrões de produção saúde-doença. 

A respeito ao processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 

da equipe, todos participaram. A enfermeira coordena nossa atuação. Com a 

chegada de mais três ACS, iremos fazer a demarcação de micro-áreas de trabalho 

dos ACS, atualização do território e cadastramento de famílias. Realizamos o 

cuidado em saúde à população da área de abrangência no domicilio, fazendo visita 

domiciliar. Participa delas médico, enfermeira, técnica em enfermagem e ACS, 

dependendo da necessidade detectada no usuário. O levantamento de usuários que 

precisam deste atendimento é apurado pela equipe, incluindo das discussões das 

reuniões. Na escola fazemos palestra de DST, aplicação de vacina HPV em 

conjunto com professores; pesquisando temas de interesse para alunos, pais e 

professores. 

Realizamos busca ativa de usuários faltosos às ações programáticas e ou 

programas, grávidas, adolescentes que não cumprem com aplicação de ACO 

injetável. Também, são procuradas pela equipe em seus domicílios. 

As atividades e procedimentos realizados em domicilio são: curativo, 

educação e cuidado em saúde, acompanhamento em doenças crônicas, terminais, 

oncologias, apoiando o doente e a família, aferição da pressão arterial, consulta 

médica em usuários acamados, psiquiátricos, de enfermagem, entrega de 

medicamentos por meio de familiares e também da equipe, vacinação, coleta de 

exames, colocação de sonda vesical. 

Em nossa ESF respeito à organização do atendimento à demanda 

espontânea, o acolhimento é realizado em toda a UBS, não contamos com sala 

específica de acolhimento. Todos os profissionais o realizam. Então, todos formaram 

a equipe de acolhimento.  

A agenda de trabalho contempla acolhimento imediato e agendado, diário, 

inclusive quando cuidamos grupos de ações programáticas, coletivas de promoção e 
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prevenção, pré-natal e puerpério, puericultura, controle de câncer de colo de útero, 

controle de câncer de mama, atenção ao hipertenso e diabético, em conjunto com a 

enfermeira e sempre que necessitar, atendemos a demanda aguda. Aplicamos à 

capacidade ampliada de escuta lidando com a grande complexidade de 

necessidades de saúde. Toda a equipe participa com sensibilidade pela dor do 

usuário que nos procura, intervindo de forma responsável, integral, resolutiva e 

abrangente, nunca banalizando o sofrimento alheio e aplicando o principio da 

equidade.  

1.2 Relatório da Análise Situacional 

A cidade de Bagé, RS, Brasil, possui uma população de 116.794 habitantes, 

com caracterização socioeconômica precária. A acessibilidade ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) na Atenção Primária em Saúde (APS) conta com 30 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), sendo 17 UBS com Estratégia Saúde da Família (ESF) e 13 UBS 

tradicionais. Ao todo são 23 Equipes de ESF. Ressaltamos que a UBS é a porta de 

entrada ao SUS, onde ofertamos acompanhamento longitudinal aos usuários, escuta 

qualificada em todas as ações, proporcionando acolhimento humanizado, 

viabilizando o estabelecimento do vínculo com ética, compromisso e respeito.  

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) no município é composta por: CAPS I, 

CAPS II, CAPS AD, Residência Terapêutica, SAIS-AIDS, Centro TBC, PAM I, CEO, 

CION, Saúde da Mulher, Posto de Saúde Camilo Gomez: Materno-Infantil, Gineco-

Obstetrícia, Laboratório, Pediatria; Saúde do Homem, Centro do Idoso, Centro de 

Reabilitação física, TFD, SAMU, UPS Santa Casa, UPA, Farmácia Popular, 

Vigilância Sanitária. Não temos disponibilidade do NASF.   

Encaminhamos usuários, se necessário, a RAS, respeitando fluxos de 

referência e contra referência. O agendamento com especialistas é custoso, 

podendo ser realizado em Bagé ou encaminhados às cidades próximas, o que causa 

transtornos para os usuários, devido a situação socioeconômica deficitária da 

maioria da população. Muitas vezes, conseguimos a consulta com o especialista, 

mas o colega não envia por escrito a contra-referência, dificultando o adequado 

acompanhamento do usuário.  Quando temos dificuldades em acesso a 

especialistas (Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, princípio um), como por 

exemplo, exames de complexa autorização, a SMS se incumbe da resolução do 

problema. Frente a diversas situações, a equipe deve resolver como agir para 
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conseguir o objetivo de nosso trabalho que é o acesso a RAS e às ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os integrantes de nossa 

comunidade. Então, insistimos em trâmites, mas assumimos a responsabilidade de 

acompanhar os usuários até a consulta esperada. 

O acesso de exames complementares, os mais simples (EQU, EPF, PSO 

nas fezes, glicose, colesterol e frações, hemograma, VDRL, 

HBsAg,ultrassonografias) são autorizados em menos de 15 dias. Outros demoram 

mais de 15 dias, como microalbuminúria, colonoscopia, TAC, entre outros.      

A UBS Ivo Ferronato está localizada na zona urbana do município, foi 

construída para ser ESF faz onze anos, vinculada ao SUS pela prefeitura, e a 

instituição de ensino Universidade Regional da Campanha (URCAMP).Conta com 

uma equipe de saúde, composta por uma enfermeira, uma odontóloga, um técnico 

em enfermagem, uma técnica em farmácia, três ACS que foram incorporados à 

equipe há pouco tempo, uma recepcionista, uma técnica em serviços gerais e a 

médica. 

Em relação a estrutura física, a UBS conta com uma sala de recepção, a qual 

acomodam-se menos de 15 pessoas, muitas ficam de pé, pois não temos cadeiras 

suficientes. Temos uma televisão para os usuários, uma sala de reunião que é 

aproveitada também para educação em saúde, grupo de gestantes, ACS, agentes 

de vigilância sanitária, reunião de equipe. Contamos também com um almoxarifado, 

depósito de material de limpeza, lavagem e descontaminação; esterilização e 

estocagem do material médico e odontológico, há um consultório ginecológico com 

sanitário privativo anexo, um consultório médico onde eu trabalho, um consultório 

odontológico para a odontóloga, uma sala de vacinas onde se aplicam vacinas do 

calendário de Programa Nacional de Imunizações, há uma sala de curativos e 

procedimentos ambulatoriais, uma farmácia abastecida com medicamentos para 

doenças crônicas (Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial) antibióticos, antipiréticos, 

antiparasitários, antialérgicos, etc ,uma  copa cozinha, dois sanitários mais ,um para 

funcionários e outro para usuários, deficientes, com espaço suficiente para 

cadeirante. De forma geral nossa UBS, tem uma boa estrutura física, o que mais 

atrapalha é nos dias de chuva já que tem infiltrações em quase toda a instalação, 

mas há um projeto de remodelação da mesma para breve.  

 Quanto as atribuições dos profissionais todos os integrantes da UBS têm 

crachá, sendo assim identificados pelos usuários, familiares e qualquer pessoa que 
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chega a UBS. O atendimento é humanizado, acolhedor, resolutivo, ágil e sem 

discriminação. O engajamento com a consolidação e a operacionalização da 

proposta do SUS existe, tanto nos integrantes da equipe, como na comunidade, 

entendendo a saúde como direito de todos e dever do Estado, cumprindo os 

princípios de universalidade, integralidade, equidade. Claro que o engajamento deve 

ser aprofundado, estudando sobre o conteúdo do SUS e diversas maneiras de 

realizar educação em saúde. O compromisso com o SUS deve promover a 

apropriação pela comunidade da saúde pública. Para isso, necessitamos melhorar a 

inserção na comunidade, sair da UBS, interatuar com a comunidade, nas escolas, 

igrejas, associação de moradores, de mães e espaços de lazer. 

 A população total aproximada da área de abrangência é de 3100 pessoas, 

adequado a PNAB, do Ministério de Saúde 2012, e à Portaria nº 2488, de 21 de 

outubro de 2011, em que recomendam cada equipe de ESF deve ser responsável 

por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando 

critérios de equidade, lembrando que quanto maior o grau de vulnerabilidade 

socioeconômica menor a quantidade de pessoas na população. Em nossa ESF, a 

composição por sexo está de acordo com os denominadores demográficos, sendo 

quase 50% feminino e 50% masculino. A população é mais envelhecida, tem maior 

porcentagem de idosos e menos de crianças. 

O acolhimento é realizado por toda a equipe na UBS, não contamos com sala 

específica de acolhimento. A agenda de trabalho contempla acolhimento imediato e 

agendado, diário, inclusive quando atendemos grupos de ações programáticas, 

coletivas de promoção e prevenção, pré-natal e puerpério, puericultura, controle de 

câncer de colo de útero, controle de câncer de mama, atenção ao hipertenso e 

diabético, em conjunto com a enfermeira. Sempre que necessita atendemos a 

demanda espontânea. Aplicamos a capacidade ampliada de escuta lidando com a 

grande complexidade de necessidades de saúde. Toda a equipe participa com 

sensibilidade pela dor do usuário que nos procura, intervindo de forma responsável, 

integral, resolutiva e abrangente, nunca banalizando o sofrimento alheio e aplicando 

o princípio da equidade.A modelagem do acolhimento é pela equipe de referência do 

usuário, diariamente, em todos os turnos de atendimento, todos os usuários são 

escutados. Os profissionais que estão na “linha de frente” do acolhimento são a 

recepcionista, a técnica de enfermagem e a enfermeira, atuando de forma solidária 

entre nós e com os usuários.A equipe de saúde aplica classificação de risco 
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biológico e vulnerabilidade social para encaminhamento da demanda do usuário.Os 

usuários com problemas agudos que chegam a UBS podem consultar com a 

enfermeira, a técnica de enfermagem, o dentista, a médica, todos oferecem 

atendimento e não existe excesso de demanda.Atendemos consultas imediato-

prioritárias. O odontólogo oferece atendimento com problemas de saúde agudos, 

imediato/prioritário, no dia, não há excesso de demanda, não oferece serviço de 

prótese dentária nem atendimento odontológico especializado. 

No contexto da saúde da criança, cabe destacar que a taxa de mortalidade 

infantil caiu muito nas últimas décadas no Brasil, graças às ações de diminuição da 

pobreza, ampliação da cobertura da ESF. Dessa forma, os óbitos infantis diminuíram 

de 47,1 a cada mil nascidos vivos, em 1990 para 15,6 em 2010 (BRASIL, 2013). A 

meta de garantir a toda criança brasileira o direito a vida e a saúde ainda não foi 

alcançada, além disso, 68,6% das mortes de crianças com menos de um ano 

acontecem no período neonatal (até 27 dias de vida), sendo a maioria no primeiro 

dia de vida (BRASIL, 2006). Assim, muitas mortes por causas evitáveis por ações 

dos serviços de saúde - tais como a atenção Pré-natal, ao parto e ao recém-nascido 

(RN)- faz parte da realidade social e sanitária do Brasil. Neste contexto o Ministério 

da Saúde organizou uma grande estratégia, a fim de qualificar as Redes de Atenção 

Materno-Infantil, em todo o país com o objetivo de reduzir a morbimortalidade 

materna e infantil no Brasil. Trata-se da Rede Cegonha, que prevê prioridade da 

atenção à criança até dois anos,somando-se também o programa “Brasil Carinhoso”. 

Na nossa UBS, conseguimos visualizar alguns dados por meio do Caderno 

das Ações Programáticas (CAP), que ao preenchê-lo observamos que o total de 

crianças na área de abrangência da unidade é de 37, com uma cobertura de 50%, 

ou seja, temos 18 crianças em acompanhamento na unidade. Fazemos Puericultura 

uma vez por semana, à tarde. Após a consulta a criança sai com a próxima consulta 

programada agendada. Dessa forma, atendemos problemas de saúde agudos de 

usuários de nossa área de cobertura e fora de área às vezes também. Não existe 

excesso de demanda porque toda a equipe participa. Os atendimentos de 

puericultura são registrados em prontuário clínico, formulário especial de 

puericultura, ficha-espelho de vacinas. Também, existe um arquivo específico de 

puericultura, revisado periodicamente, semanalmente, para verificar crianças 

faltosas, completude de registros, procedimentos em atraso (peso, vacinas), 

crianças de risco. Toda a equipe pode revisar o arquivo.  
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Temos uma forte preocupação com a primeira semana de vida da criança, 

garantindo visita domiciliar do agente de saúde, ou qualquer integrante da equipe de 

saúde aos binômios mãe e RN no contexto da família, para orientação sobre o 

cuidado de ambos. Para a primeira consulta agendada na UBS, antes de sete dias, 

reservamos dois horários de consulta, garantindo mais tempo do profissional com a 

família (mãe e RN). Realizamos ações de promoção ao aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses, buscamos estimular a presença do pai, orientar a realizar 

imunizações, teste do pezinho, verificação da Caderneta de Saúde da Criança, 

identificação de riscos e vulnerabilidades ao nascer e da avaliação da saúde 

puerperal. Orientamos os pais a respeito do banho, cuidados do coto umbilical, 

posição supina para dormir e sua relação de proteção contra a morte súbita do 

lactente, orientações para reconhecer o choro, prevenção de acidentes, de anemia 

por carência de ferro (sulfato ferroso profilático dos 6 meses até os 18-24 meses de 

vida), promoção de hábitos alimentares saudáveis e da saúde mental. 

Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde 

saiba identificar sinais de perigo, risco e vulnerabilidade à saúde da criança, também 

sinais de depressão materna pós-parto (constatou-se um maior risco de desmame 

nos primeiros dois meses de vida das crianças quando as mães se apresentam 

deprimidas) e auxiliar as mulheres no preparo para receber os bebês. Depois, até a 

criança completar dois anos, o objetivo é um acompanhamento cuidadoso do 

crescimento e do desenvolvimento da criança, busca de faltosos, com um olhar 

biopsicossocial, enfocando a criança/família. É fundamental a utilização e o 

adequado preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança sempre, em todos os 

atendimentos. Percebo a importância de aferir o peso e a altura e utilizar os gráficos 

nas consultas realizadas prestando atenção do percentil do usuário, pois ele deve 

manter e melhorar o percentil e nunca descer do mesmo, pois isso indica doença a 

investigar. Assim, conversamos e alertamos os pais da importância destes dados. O 

mesmo acontece com a vigilância do desenvolvimento psicomotor. 

Quando fazemos a primeira consulta de puericultura do recém-nascido, faço o 

exame físico completo, rastreamento para displasia evolutiva do quadril faz em 

conjunto com a enfermeira, examinamos os testículos para descartar criptorquidia, 

aferição da pressão arterial. Já tivemos um lactente com fratura de clavícula no 

parto, controlamos o mesmo com boa evolução. A presença de edema e secreção 

da conjuntiva é frequente. Há a necessidade de prescrição de antibioticoterapia. Não 
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solicitávamos o exame bacteriológico e bacterioscópico. Agora, faremos a conduta 

correta. Devemos melhorar na avaliação da visão, da audição e avaliação de saúde 

bucal, os quais serão temas de reflexão na reunião de equipe, para começar a 

implementar estas importantes ações em saúde. 

O Ministério de Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de 

vida (na primeira semana e uma consulta mensal até o sexto mês de vida, seguindo 

trimestralmente até completar o primeiro ano), além de duas consultas no segundo 

ano de vida (entre 18 e 24 meses) e a partir do segundo ano de vida, consultas 

anuais, próximas ao mês do aniversario. Na Unidade, seguimos este protocolo do 

Ministério da Saúde. 

Encaminhamos, se necessitar crianças a especialistas, internação hospitalar, 

serviços de pronto-atendimento, pronto-socorro. Temos acesso ao SAMU para 

atendimento e traslado. Existe o Programa Bolsa Família e é feito o cadastramento 

das famílias pela equipe de saúde, o envio de cadastros é feito pela enfermeira. 

Estamos formando um grupo de mães, para conversar de puericultura. A 

Puericultura realizada em nossa ESF é de boa qualidade, refletindo os índices a 

melhorar, que devem ser analisados pela equipe e certamente conseguiremos 

melhorar a saúde de nossas crianças, sendo cientes que os objetivos da 

Puericultura estão imersos na redução da morbimortalidade infantil e na 

potencialização do desenvolvimento da criança. 

A assistência pré-natal (PN) adequada, com a detecção e a intervenção 

precoce das situações de risco, ágil referência hospitalar, qualificações da 

assistência ao parto são os grandes determinantes dos indicadores de saúde 

materna e do recém- nascido que podem diminuir as principais causas de 

mortalidade materna e neonatal. 

Em nossa ESF há onze anos realizamos serviço de PN e puerpério, com 

uma média de 50 gestantes atendidas anualmente. As fontes de dados utilizadas 

para preencher as informações solicitadas no Caderno de Ação Programática (CAP) 

foram: prontuário médico, formulário especial do Pré-natal, registros de vacinas e 

colaboração de colegas do serviço, fiz os registros dos mesmos resultando os 

índices que passo a analisar. 

Há um total de 46 gestantes na área de abrangência da UBS, e temos 12 

(33%) delas em acompanhamento na unidade. Percebe-se que o índice é 

considerado baixo. Assim, é digno de reflexão profunda da equipe, pois tenho 
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certeza de que muitas grávidas preferem ser controladas por Médico Obstetra seja 

pelo SUS ou particular. Acredito que não tem gestantes sem pré-natal. 

Realizamos as consultas de pré-natal uma vez na semana, à tarde, às vezes 

temos gestantes fora de área de cobertura sobre tudo nos meses de férias de 

colegas de outras UBS. O atendimento e realizado pela médica e enfermeira. Após a 

consulta a gestante sai com o próximo atendimento programado agendado. 

Fazemos atendimento de demanda de problemas de saúde agudos, participando 

nele toda a equipe, não existe excesso de demanda. Cumprimos o protocolo de 

atendimento de Pré-natal do Ministério da Saúde (2013) e participamos do Curso de 

atualização de Pré-natal, ofertado pela Prefeitura. 

O início precoce do pré-natal é essencial. Temos 83% das gestantes que 

iniciaram o pré-natal até a 12ª semana. Quando a usuária consulta por atraso 

menstrual, solicitamos o Beta-HCG sérico, se positivo, já agendamos a usuária para 

consulta no pré-natal e solicitamos as análises do primeiro trimestre. 

As consultas são mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28ª e 36ª 

semanas e semanais a termo, concretizando 100% de acompanhamento na ESF. 

Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, encaminhamos a gestante ao bloco 

obstétrico. 

As ações desenvolvidas para o cuidado da gestante na UBS são: 

atendimento a problemas agudos, saúde mental, controle de cânceres de colo de 

útero e mama, imunizações - 100%, planejamento familiar, promoção do aleitamento 

materno, de hábitos alimentares saudáveis e de atividade física. 

Todas as gestantes em acompanhamento receberam a solicitação na 

primeira consulta dos exames laboratoriais preconizados, assim como a prescrição 

de sulfato ferroso conforme protocolo. Não acontece o mesmo com o exame 

ginecológico por trimestre, pois temos 42% das gestantes que realizaram este 

exame e 50% delas com cuidados de saúde bucal. Deveremos melhorar estes 

indicadores. 

Utilizamos protocolos para regular o acesso das gestantes a outros níveis do 

SUS, encaminhamos com formulários de referência e contra referência para 

atendimento nas especialidades e consulta de alto risco, internação hospitalar, 

serviços de pronto-atendimento e pronto-socorro. 

Registramos os atendimentos das gestantes em prontuário clínico, 

formulário especial do pré-natal, ficha de atendimento nutricional, ficha espelhos das 
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vacinas. Existe um arquivo específico para os registros dos atendimentos das 

gestantes, as fichas espelho, que são revisadas periodicamente, sempre que 

necessitar, para verificar gestantes faltosas, com pré-natal de risco, data provável de 

parto, avaliar a qualidade do programa. Assim, toda a equipe, se necessitar, 

consulta as fichas. 

Em cada consulta, sempre solicitamos a carteira/cartão de pré-natal, 

preenchemo-lo, conversamos e damos dicas de alimentação saudável, explicamos a 

importância e significado da curva de ganho de peso, encaminhamos a vacinas, a 

avaliação de saúde bucal. 

Existe na UBS o Programa SISPRENATAL do Ministério da Saúde. Os 

responsáveis pelo cadastramento das gestantes são: médica, enfermeira e médico, 

técnico/auxiliar de enfermagem. Na prática é a enfermeira quem faz e é responsável 

pelo envio dos cadastros à Secretaria Municipal de Saúde. 

As atividades de promoção da saúde são desenvolvidas em grupo de 

gestantes que envolvem todas as equipes. São discutidos temas variados, 

apresentados pelas gestantes, como temáticas de interesse. Planejamos conhecer a 

maternidade com elas. Todos os profissionais dedicam-se ao planejamento, gestão 

e coordenação do Programa de Pré-natal. 

Quanto a consulta de puerpério, a cobertura é de 68%, o que representa 25 

puérperas conforme o CAP.  Avaliamos nossa atenção como de baixa qualidade e 

observamos que é preciso melhorar no controle do abdome examinado, exame 

ginecológico (47%), controle e registro das consultas no puerpério (53%) , melhora 

nosso atendimento nas mamas examinadas (100%), avaliação do estado psíquico e 

intercorrências (100%). Realizamos revisão puerperal aos sete dias procurando 

constatar complicações hemorrágicas e/ou infecciosas, e aos 30-42 dias, informando 

e recomendando métodos anticoncepcionais. 

A atenção em planejamento familiar contribui para a redução de 

morbimortalidade materna e infantil, certamente, pois orienta para planejamento da 

gravidez, e permite a avaliação pré-concepcional, contribuindo para diminuir o risco 

gestacional. Sabe-se que a equipe precisa conhecer a população adscrita de 

mulheres em idade fértil, no entanto, percebe-se que necessitamos de mais ACS. 

No momento, contamos com apenas uma para conseguir estes dados, também para 

fazer busca de gestantes faltosas e melhorar os índices de pré-natal e puerpério de 

nossa ESF. 
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Quantoa atenção a saúde da mulher, direcionada para a detecção precoce 

e prevenção do câncer de colo de útero e de mama, utilizamos fontes de dados 

como prontuário clínico e registros específicos para o preenchimento do CAP, o qual 

nos mostra que temos um total de 854 mulheres na idade entre 25 a 64 anos, com 

risco para câncer de colo de útero, representando uma cobertura de 89% e um total 

de 320 mulheres entre 50 a 69 anos, com risco para o câncer de mama, 

representando 79% do total.   

Os indicadores de qualidade apresentam atenção satisfatória em ambas as 

ações: exame citopatológico para Câncer de Colo de Útero em dia com 87%, exame 

citopatológico com mais de seis meses de atraso 13%, não teve exames alterados, 

orientações sobre DSTs 100%, exames coletados com amostras satisfatórias 100%, 

exames coletados com células representativas da junção escamocelular, 100%, 

mamografia (MMG) em dia 90%, MMG com 3 meses de atraso 10%, avaliação de 

risco para Câncer de Mama 100% e orientação sobre prevenção de Câncer de 

Mama 100%. 

Aplicamos as ações de promoção de saúde orientação para uso de 

preservativos, malefícios de tabagismo, controle do peso corporal, estímulo de 

atividade física, consumo excessivo de álcool. Quanto a prevenção, monitoramos a 

realização da vacina contra HPV-Papiloma Vírus humana diagnóstico precoce 

(citopatológico, exame clínico de mama e/ou MMG) com a garantia de acesso a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno e com qualidade. 

Somente dessa forma é possível combater essas doenças e diminuir a mortalidade 

por elas. 

Devemos prestar atenção integral à saúde à população adstrita, respeitando 

culturas, religião, desejos, tentando executar a linha de cuidados no câncer, com o 

objetivo de conseguir interferir nos padrões de produção saúde-doença atendendo a 

demanda espontânea e as ações de atenção. As ações de promoção e prevenção 

ocorrem sobremaneira na atenção básica, abordagens educativas individuais são 

feitas por a equipe toda, e a todo o momento; coletivas, em grupo, escolas, na UBS, 

ainda em etapa de planificação. 

O citopatológico é realizado uma vez por semana, à tarde, pela enfermeira. 

Toda a equipe verifica a realização do preventivo nas usuárias, como também 

pesquisa de fatores de risco com a finalidade de prevenir o aparecimento ou 

manutenção de doença ou danos evitáveis. Fazemos rastreamento oportunístico, 
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cumprimos o Protocolo de prevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mama, do 

Ministério da Saúde 2012. É importante sinalizar que nossa unidade conta com um 

sistema informatizado, o que facilita o acesso as informações. 

Quanto ao rastreamento do Câncer de Mama (ECM e MMG), oportuníssimo, 

a pesquisa de fatores de risco é realizada por toda a equipe. As mulheres devem 

saber que esta doença diagnosticada precocemente tem bom prognóstico. No Brasil 

as taxas de mortalidade continuam elevadas, seguramente porque o diagnóstico é 

feito em estádios avançados (BRASIL, 2006). O mesmo acontece com o Câncer de 

Colo de Útero que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando 

diagnosticado precocemente. 

Os exames citopatológicos como de mamografia são documentados em livro 

de registro, prontuário, formulário especial, arquivo específico, revisado pela equipe 

a todo o momento, procurando exame em atraso, exame alterado, acompanhamento 

de plano terapêutico, avaliação do programa. 

As fontes de dado usadas são: SIAB, SISCAN, SISCOLO, SISMAMA, 

prontuários, registros específicos do programa; e de grande importância o acesso 

pela internet dos dados, pois possibilita o diálogo entre os diversos serviços. 

A equipe realiza atenção em cuidados paliativos na unidade ou no domicilio, 

de acordo com as necessidades da usuária. Promovemos sempre a participação da 

comunidade em todas as ações de saúde, visando ampliar o controle social na 

defesa da qualidade de vida. Estimulamos a participação da equipe em educação 

permanente relativa á saúde da mulher. A coordenação e avaliação das metas das 

ações pela equipe deverão aperfeiçoar-se, visando à readequação do processo de 

trabalho, resultando em melhor qualidade de saúde para nossas usuárias. Motivo de 

reflexão em reuniões da equipe que fazemos periodicamente a cada 15 dias. 

Com relação ao atendimento dos adultos com HAS e DM não foi possível 

preencher o Caderno das Ações Programáticas, pois não temos registros 

específicos destas doenças, então não é possível analisar indicador de cobertura 

nem indicadores de qualidade de ambas as ações. Analisando a organização do 

atendimento à demanda das ações programáticas- Saúde do Adulto atenção á 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM),   fazemos orientação 

de hábitos alimentares saudáveis para ambas ações, trabalhamos e batalhamos  

muito em educação dos hábitos alimentares pois temos consciência da importância 

que tem este item, igualmente controle de peso corporal, estímulo à pratica regular 
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de atividade física, orientação sobre os malefícios do consumo excessivo de álcool e 

tabagismo. 

O acolhimento a HAS e DM, realiza-se todos os dias da semana, em todos 

os turnos. Atendemos alguns usuários fora de nossa área de cobertura que os 

acolhemos e encaminhamos às suas UBS. Toda a equipe participa. Após a consulta 

indicamos o retorno, mas não o agendamos, sabemos que o usuário hipertenso e 

diabético consulta freqüentemente, mas não cumprem como deveriam as nossas 

orientações, estamos organizando o controle do HGT, educando que devem tentar 

fazer modificações higiênico-dietéticas e não estar tão ligados ao HGT.  Ofertamos 

atendimentos a problemas agudos devidos ambos às doenças, existindo oferta e 

demanda de atendimento, conforme o protocolo do Ministério de Saúde (BRASIL, 

2013). Toda a equipe cumpre o protocolo. 

As ações desenvolvidas no cuidado do adulto com HAS e DM são: 

imunizações (exemplo vacina contra a Influenza) diagnósticas e tratamento de 

problemas clínicos em geral, de saúde bucal, saúde mental, alcoolismo, obesidade, 

sedentarismo e tabagismo. 

Para regular o acesso a outros níveis do SUS, utilizamos encaminhamentos 

nas especialidades, atendimento em pronto-socorro, para internação hospitalar, 

serviços de pronto-atendimento. A maior dificuldade é com algumas especialidades 

que não tem na cidade então o usuário é encaminhado ao serviço mais próximo de 

sua moradia. As ações realizadas durante os atendimentos são registrados em 

prontuário clínico, ficha espelho de vacinas, não temos formulário especial, nem 

arquivo específico de usuários com HAS e DM. Os profissionais de saúde explicam 

sempre como reconhecer sinais de complicação agudas e crônicas. Não existe o 

programa HIPERDIA do Ministério da Saúde, nem outro programa. 

A equipe de saúde realiza atividades com grupo de usuários com HAS e DM, 

temos um grupo de cada ação, as reuniões são a cada 15 dias, e toda a equipe 

participa com a inclusãoagora dos ACS, nutrição e farmácia. Na UBS não existem 

profissionais que se dedicam a planejamento, gestão, coordenação nem avaliação e 

monitoramento das ações aos adultos com ambas as doenças. A equipe está 

trabalhando este dado e tentando repará-lo. 

Podemos com certeza confirmar que os usuários com HAS são a maioria, 

mas não temos informações exatas do número total destes usuários. A estimativa do 

Caderno das Ações Programáticas-CAP é de que haja 471hipertensos com 20 anos 



24 

 

ou mais residentes na área de abrangência e 116 diabéticos, mas não temos os 

dados de cobertura.  Os exames complementares periódicos estão em dia daqueles 

que consultam na UBS. Temos dado especial importância à solicitação da 

Hemoglobina Glicosilada e da microalbuminúria, pois ambas as doenças atacam 

precocemente e de forma intensa aos rins sendo a HAS e DM as principais causas 

de insuficiência renal crônica. Destacamos a importância da atividade física, 

alimentação saudável e saúde bucal. 

O mesmo acontece com usuários com DM, na consulta realiza-se exame 

físico dos pés, pulsos e sensibilidade, e recomendações de alimentação e exercício, 

assim como avaliação com oftalmologista e cardiologista, pois sabemos que tanto a 

DM como a HAS são fatores de risco de aterosclerose. 

A dificuldade com os registros, que nos causa diversos problemas, 

principalmente a falta de conhecimento de dados importantes para a qualificação do 

atendimento, já está sendo discutida entre a equipe e será tema de pauta das 

próximas reuniões. Entre as propostas de trabalho está com certeza incluir os ACS, 

pois a realização do trabalho destes profissionais facilitará para que possamos 

acompanhar os indicadores tanto de cobertura quanto de qualidade. Também a 

SMS deverá proporcionar-nos computador com internet e com o programa 

adequado para interagir com os serviços de saúde, e finalmente o acesso à internet 

que ainda não temos. Muitos funcionários levam os dados para ser incluídos nos 

diversos programas de ações na SMS ou em seus próprios domicílios. 

Quanto asaúde do idoso em nossa UBS, não foi possível preencher o 

Caderno das Ações Programáticas (CAP), pois não temos registros específicos de 

idosos. Então, não é possível analisar o indicador de cobertura nem indicadores de 

qualidade desta ação programática tão importante.  Carecemos de dados que serão 

coletados por os ACS, porém ainda contamos com apenas um profissional que 

começou a trabalhar faz aproximadamente dois meses. Então, ainda não está em 

condições de aportar dados de suas microáreas. 

Analisando a organização do atendimento à demanda da ação programática 

Saúde da Pessoa Idosa, em nossa ESF, o acolhimento dos idosos é realizado todos 

os dias da semana, em todos os turnos. Idosos e crianças tem prioridade, e só 

idosos podem agendar consulta pelo telefone. Sempre a equipe faz classificação de 

risco, realizando acolhimento o mais rápido possível nestas faixas etárias (idosos e 

crianças). Após a consulta indicamos, mas não agendamos o retorno. 
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Acolhemos idosos de fora de nossa área de cobertura e depois os 

encaminhamos as suas UBS. Toda a equipe participa. Existe demanda de idosos 

para atendimentos de problemas de saúde agudos, de nossa área, e, às vezes, fora 

dela. Assim, não temos excesso de demanda. 

Seguimos o protocolo do Ministério da Saúde (2013) e toda a equipe o 

cumpre. Para regular o acesso a outros níveis do SUS, utilizamos encaminhamentos 

nas especialidades, atendimento em pronto-socorro, pronto atendimento, internação 

hospitalar, também encaminhamos ao Centro do Idoso, onde estão diversas ações 

para esta faixa etária, de entretenimento, saúde mental.  

As ações desenvolvidas no cuidado do idoso em nossa ESF são: 

imunizações, promoção da atividade física, de hábitos alimentares saudáveis, da 

saúde bucal, da saúde mental, diagnóstico e tratamento de problemas clínicos, da 

saúde mental e bucal em geral, do alcoolismo, obesidade, sedentarismo, tabagismo. 

Os atendimentos são registrados em prontuário clínico, ficha-espelho de 

vacinas, mas não temos formulário especial, nem arquivo específico dos usuários 

idosos, DM, e HAS. Os profissionais de saúde sempre avaliam a Capacidade 

Funcional Global do idoso por ocasião do exame físico, explicamos a eles e seus 

familiares como reconhecer sinais de risco relacionados aos problemas de saúde de 

maior prevalência como são: Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e 

Depressão. 

Quanto à caderneta de saúde da pessoa idosa, às vezes, a equipe solicita, 

mas não é uma ação regular no serviço. Todavia, devemos corrigir esta falha na 

solicitação e atualização, passando a distribuir a caderneta em todas as consultas. 

A equipe de saúde da ESF realiza atividades com grupos de idosos, no 

âmbito da UBS, porém juntamente com os grupos dos hipertensos e diabéticos.  As 

reuniões são quinzenais e toda a equipe participa. Fazemos orientação nutricional 

para hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular e avaliação de saúde 

bucal. 

Realizamos cuidado domiciliar, porém não existe levantamento dos idosos 

moradores da área de abrangência que necessitam receber cuidado domiciliar. 

Então, fazemos visitas a usuários que consultam em nossa UBS, mas muitos outros 

que necessitam ainda não foram identificados pela equipe da UBS. Não existem 

profissionais que se dedicam a planejamento, gestão e coordenação nem avaliação 

e monitoramento da ação da pessoa idosa. A equipe está trabalhando para realizar 
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estas ações. Estamos refletindo a respeito de superar os problemas de déficits dos 

registros e assim fazer uma análise mais profunda do que está se realizando de 

ações na unidade, não somente para os idosos, mas para a população como um 

todo. Continuaremos tentando conseguir computador com acesso a internet 

esperamos a chegada de novos ACS para unir-se e somar ao nosso trabalho, 

melhorando a qualidade dele. 

Terminamos afirmando que o envelhecimento da população brasileira é uma 

conquista que resulta em demandas trazidas pela parcela idosa, no âmbito do SUS. 

Daí, a enorme importância da comunidade ser participativa na UBS, interatuando 

com os trabalhadores da saúde, para juntos continuar melhorando a assistência 

prestada na atenção básica. 

Em relação a saúde bucal o dentista oferece atendimento para problemas de 

saúde agudos, imediato/prioritário, no dia. Não há excesso de demanda, não oferece 

serviço de prótese dentária nem atendimento odontológico especializado. 

Nossa UBS tem muitos desafios a serem superados quanto a uma atenção 

adequada e de boa qualidade. Para isso precisamos de uma equipe integrada, com 

interesses comuns e qualificada. Com o auxilio dos questionários e do Caderno das 

Ações Programáticas, foi possível avaliar as dificuldades enfrentadas e buscar 

melhorias. Deles nos surpreenderam a forma fácil e prática de organização para 

mostrar estimativas, métodos e ações para o desenvolvimento de todos os 

programas preconizados pelo Ministério de Saúde. Diariamente estamos, enquanto 

equipe, buscar a qualificação do serviço, porém é muito cedo para  falar de 

mudanças mas ao longo de todo o trabalho as trocas serão mostradas com ótimos 

resultados de saúde. 

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

Situacional 

Depois de estudar, analisar, o trabalho na UBS, conhecer as ações prioritárias 

do MS, concluo que temos muito para fazer, mas temos uma equipe com 

engajamento com o SUS e protocolos do MS muito bem elaborados que deverão 

aprimorar sua aplicação em nossas comunidades. A comunidade defende seu direito 

a saúde, participa e controla as ações da equipe de saúde, havendo engajamento 

público satisfatório. 
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 As dificuldades certamente serão superadas, dialogando, planejando, 

conversando com a equipe, que atualmente fazemos a cada 15 dias. Devemos 

estabelecer metas, discutir condutas a aplicar nos usuários. Refletindo em forma 

horizontal, serão superadas essas dificuldades e outras que certamente aparecerão. 

A equipe está recebendo a reposição dos ACS que estavam pendentes. 

Então, conversaremos e planificaremos o trabalho comunitário, identificando, idosos, 

acamados, deficientes, gestantes faltosas, puerperais e RN. Assim, planificaremos 

as visitas domiciliares que são necessárias, e completaremos a atenção das ações 

prioritárias. 

Para superar as barreiras arquitetônicas e intervir nos padrões de produção 

saúde-doença devemos refletir junto com a SMS, Conselho Local de Saúde e 

usuários baseando-nos nas descobertas; ampliando a participação social e a defesa 

do direito do cidadão a deslocar-se livremente, direito básico que todos deverão 

defender. A união entre gestores, equipe de saúde e comunidade possibilitará a 

melhoria da qualidade da saúde da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

O Diabetes Melittus (DM) e a Hipertensão Arterial (HA) acometem, 

respectivamente, cerca de 6% e 23,3% dos adultos brasileiros (BRASIL, 2011a). No 

Brasil, essas doenças representam a primeira causa de mortalidade e de 

hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por mais da metade dos 

diagnósticos primários em pessoas com insuficiência renal crônica, submetidas à 

diálise no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro (OPAS, 2010). Além da 

mortalidade, as doenças crônicas apresentam forte carga de morbidades 

relacionadas, são responsáveis por grande número de internações, bem como estão 

entre as principais causas de amputações e de perdas de mobilidade e de outras 

funções neurológicas. Envolvem também perda significativa da qualidade de vida, 

que se aprofunda à medida que a doença se agrava. 

As doenças crônicas como a HAS e DM têm uma relação direta com os 

estilos de vida, condições de alimentação da população, prática de atividade física 

por parte da população saudável. No entanto, a população de risco ainda não possui 

o hábito de uma alimentação saudável, alimentam-se com gorduras, salgados, 

enlatados, frituras e carnes vermelhas, não praticam exercícios físicos, o que faz 

com que as pessoas tornem-se mais susceptíveis em desenvolver essas doenças. 

  A ESF Ivo Ferronato conta para o desenvolvimento deste trabalho uma 

estrutura composta por recepção, sala de reuniões,consultório médico, ginecológico, 

odontológico,sala de puericultura, sala de vacinas, sala de nebulizações, consultório 

de enfermagem,sala de esterilização,cozinha e banheiros. Quanto aos recursos 

humanos, conta com uma equipe constituída por um médico clínica geral, uma 

enfermeira, um técnico de enfermagem, um cirurgião dentista, uma recepcionista, 
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um técnico em serviços gerais, uma atendente de farmácia e três ACS que ainda 

não satisfaz as necessidades da população.  

A população da área adstrita da UBS é de 3100 pessoas.Conforme VIGITEL 

nossa área de abrangência tem 471 hipertensos e 116 diabéticos.Realizam-se, 

mensalmente , aproximadamente 70 atendimentos para pessoas portadoras de HAS 

(14,8%) e 20 atendimentos para pessoas portadoras de DM (17,2%) variando entre 

casos novos e seguimentos, sendo atendidas com crises hipertensivas até o 

momento 12 pessoas a cada mês. Por não possuirmos o cadastro desta população, 

não temos dados precisos, mas acredita-se que ainda há um número considerável 

de pessoas que não estão diagnosticadas porque não procuram o serviço de saúde, 

pois não apresentam sintomas. Assim, destaca-se a necessidade de realizar um 

trabalho de intervenção voltado para este grupo da população a fim de oferecer um 

atendimento de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.  

A Hipertensão e o Diabetes apresentam forte relação com o estilo de vida, 

hábitos alimentares e prática de atividade física. A falta de registros na UBS somado 

a elevada prevalência destas doenças na população, tornando-as usuários de risco 

para doenças cardiovasculares, faz com que seja imprescindível uma atenção a este 

grupo populacional.  

Pretende-se a partir dessa intervenção, realizar o monitoramento das ações 

e avaliação dos usuários após receberem os atendimentos necessários como os 

medicamentos, as consultas clínicas e as atividades de educação em saúde. 

Vislumbra-se, também, que essas ações perpetuem nas escolas de nossa 

comunidade através de palestras aos professores e alunos para orientar e estimular 

a mudança de hábitos nutricionais o mais precoce possível. 

Modificar estilos de vida não é tarefa que se concretiza em um dia, mas 

tarefa que pode levar alguns anos. Porém o trabalho precisa ser realizado de forma 

contínua e diária. O controle de peso e a realização de atividade física são 

premissas para cumprir nas comunidades, a fim de alcançar um melhor diagnóstico, 

tratamento e seguimento de ambas doenças crônicas que são responsáveis de um 

significativo número de mortes.  
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2.2 Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção à saúde dos portadores de hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus na ESF Ivo Ferronato, Bagé/RS. 

2.2.2 Objetivos específicos e metas 

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

Meta 1.1:Cadastrar 80% dos hipertensos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde 

Meta 1.2:Cadastrar 60% dos diabéticos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde. 

 Objetivo 2:Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou diabéticos 

Meta 2.1: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos hipertensos.  

Meta 2.2:Realizar exame clínico apropriado em 100% dos diabéticos.  

Meta 2.3:Garantir a 100% dos hipertensos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo.  

Meta 2.4:Garantir a 100% dos diabéticos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo. 

Meta 2.5:Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.6:Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.7:Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos hipertensos. 

Meta 2.8:Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos diabéticos. 

 Objetivo 3:Melhorar a adesão de hipertensos e/ou diabéticos ao programa 

Meta 3.1:Buscar 100% dos hipertensos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

Meta 3.2:Buscar 100% dos diabéticos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

Objetivo 4:Melhorar o registro das informações 
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Meta 4.1: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos hipertensos cadastrados 

na unidade de saúde.  

Meta 4.2: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos diabéticos cadastrados na 

unidade de saúde. 

Objetivo 5:Mapear hipertensos e diabéticos de risco para doença 

cardiovascular 

Meta 5.1:Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos hipertensos 

cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 5.2: Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos diabéticos 

cadastrados na unidade de saúde. 

Objetivo 6: Promover a saúde de hipertensos e diabéticos 

Meta 6.1: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

hipertensos. 

Meta 6.2: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

diabéticos. 

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

100% dos pacientes hipertensos. 

Meta 6.4: Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física a 

100% dos pacientes diabéticos. 

Meta 6.5: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

hipertensos. 

Meta 6.6: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

diabéticos. 

Meta 6.7:Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes hipertensos. 

Meta 6.8: Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes diabéticos. 

2.3 Metodologia 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de 16semanas 

na Unidade de Saúde da Família (USF) Ivo Ferronato, no município de Bagé/RS. 

Participarão da intervenção 471 pessoas portadoras de HAS e 116 pessoas 

portadoras de DM. 
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2.3.1 Detalhamento das ações 

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

Meta 1.1: Cadastrar 80% dos hipertensos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde 

Meta 1.2: Cadastrar 60% dos diabéticos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação:  

 Monitorar o número de hipertensos e diabéticos cadastrados no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde 

Detalhamento: Todas as semanas na Unidade Básica de Saúde o médico e 

a enfermeira revisarão as fichas espelho verificando o número de hipertensos e 

diabéticos que estão sendo acompanhados pela UBS através da ficha espelho e 

prontuários e os dados serão transcritos para a planilha de coletade dados.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: 

 Garantir o registro dos hipertensos e diabéticos cadastrados no Programa.  

 Melhorar o acolhimento para os pacientes portadores de HAS e DM.  

 Garantir material adequado para a tomada da medida da pressão arterial 

(esfigmomanômetro, manguitos, fita métrica) na unidade de saúde. 

 Garantir material adequado para realização do hemoglicoteste na unidade de 

saúde. 

Detalhamento:Todas as semanas serão acolhidos os hipertensos e 

diabéticos cadastrados pelos ACS e os mesmos que não possuem ACS, serão 

cadastrados pelos profissionais da UBS quando acessarem o serviço.Todos os 

hipertensos e diabéticos que acessarem a UBS sem terem sido cadastrados pelos 

ACS serão prontamente acolhidos pela recepcionista e será encaminhada a 

enfermeira para que suas demandas sejam atendidas. O técnico de enfermagem 

será responsável por garantir o material adequado para a tomada da medida da 

pressão arterial e a realização do hemoglicoteste.     

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ações:  

 Informar a comunidade sobre a existência do Programa de Atenção à 

Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde.  
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 Informar a comunidade sobre a importância de medir 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 comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de 

hipertensão e diabetes. 

Detalhamento:Os ACS serão os responsáveis de informar na comunidade 

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

anualmente assim como sobre a importância do rastreamento para DM em adultos 

com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg e os fatores de risco para 

estas doenças. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ações 

 Capacitar os ACS para o cadastramento de hipertensos de toda área de 

abrangência da unidade de saúde.  

 Capacitar a equipe da unidade de saúde para verificação da pressão arterial 

de forma criteriosa, incluindo uso adequado do manguito.  

 Capacitar a equipe da unidade de saúde para realização do hemoglicoteste 

em adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg 

Detalhamento:A capacitação dos ACSpara o cadastramento de hipertensos 

de toda área de abrangência da unidade de saúde será feita pela médica da 

ESF em reunião antes de começar o trabalho. A capacitação à equipe da 

unidade de saúde para verificação da pressão arterial de forma criteriosa, 

incluindo uso adequado do manguito assim como a realização do 

hemoglicoteste em adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 

mm/Hg será feito por o técnico de enfermagem com apoio da enfermeira.  

Objetivo 2 - Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou diabéticos 

Meta 2.1: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos hipertensos.  

Meta 2.2: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos diabéticos.  

Meta 2.3: Garantir a 100% dos hipertensos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo.  

Meta 2.4: Garantir a 100% dos diabéticos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo.    
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Meta 2.5: Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.6: Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos diabéticos cadastrados na unidade de saúde 

Meta 2.7: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos hipertensos. 

Meta 2.8: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos diabéticos.    

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ações: 

 Monitorar a realização de exame clínico apropriado dos pacientes hipertensos 

e diabéticos  

 Monitorar o número de hipertensos e diabéticos com exames laboratoriais 

solicitados de acordo como protocolo adotado na unidade de saúde.  

 Monitorar o número de hipertensos e diabéticos com exames laboratoriais 

solicitados de acordo com a periodicidade recomendada.  

 Monitorar o acesso aos medicamentos da Farmácia Popular/Hiperdia. 

 Monitorar os hipertensos e diabéticos que necessitam de atendimento 

odontológico. 

Detalhamento:Será monitorada a realização do exame clínico apropriado, exames 

de laboratório solicitados de acordo como protocolo do Ministério da Saúde 

(2013).Agendaremos três usuários hipertensos e diabéticos nas segundas feiras 

para fazer exames clínicos completos e mandar fazer avaliação bucal no dia 

seguinte, dado que temos maior disponibilidadede horário neste dia.Se orientará os 

usuários sobre as alternativas para obter acesso a medicamentos da farmácia 

popular/HIPERDIA, a responsável será a técnica de farmácia. 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ações: 

 Definir atribuições de cada membro da equipe no exame clínico de pacientes 

hipertensos e diabéticos. 

 Organizar a capacitação dos profissionais de acordo com os protocolos 

adotados pela unidade de saúde.  
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 Estabelecer periodicidade para atualização dos profissionais.  

 Dispor de versão atualizada do protocolo impressa na unidade de saúde. 

 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 os exames complementares preconizados. 

 Realizar controle de estoque (incluindo validade) de medicamentos.  

 Manter um registro das necessidades de medicamentos dos hipertensos e 

diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

 Organizar a ação para avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico dos hipertensos e diabéticos; 

 Organizar a agenda de saúde bucal (se possível) para a realização do 

atendimento dos hipertensos e diabéticos provenientes da avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico. 

 Detalhamento:O médico será responsável pela distribuição das atribuições de 

cada membro da equipe no exame clínico dos usuários hipertensos e diabéticos 

em cada consulta, a mesma organizará a capacitação dos profissionais de 

acordo com os protocolos adotados pela unidade de saúde. Se estabelecerá 

uma periodicidade semanal para atualização dos profissionais, dispondo da 

versão atualizada do protocolo impressa na unidade de saúde. Garantiremos 

com gestor municipal agilidade para a realização dos exames complementares 

definidos no protocolo. O controle de estoque (incluindo validade) de 

medicamentos será feito pela técnica em farmácia, assim como manter um 

registro das necessidades de medicamentos dos hipertensos e diabéticos 

cadastrados na unidade de saúde. A dentista organizará a agenda de saúde 

bucal para a realização do atendimento dos hipertensos e diabéticos 

provenientes da avaliação da necessidade de atendimento odontológico. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ações  

 Orientar os pacientes e a comunidade quanto aos riscos de doenças 

cardiovasculares e neurológicas decorrentes da hipertensão e diabetes sobre 

a importância de ter os pés, pulsos e sensibilidade de extremidades avaliadas 

periodicamente 
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 Orientar os pacientes e a comunidade quanto a necessidade de realização de 

exames complementares.  

 Orientar os pacientes e a comunidade quanto a periodicidade com que devem 

ser realizados exames complementares. 

 Orientar os pacientes 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 dos hipertensos e diabéticos. 

Detalhamento:Orientar os usuários e a comunidade quantoaos riscos de 

doenças cardiovasculares e neurológicas decorrentes da hipertensão e sobre a 

importância de ter os pés,pulsos e sensibilidade de extremidades avaliadas 

periodicamente se fará nas conversas no grupo que serão feitas pela médica e 

enfermeira. De 15 em 15 dias falaremos da importância do pé diabético e 

responderemos as dúvidas dos usuários. A técnica em farmácia orientaráos usuários 

e a comunidade quanto ao direito de ter acesso aos medicamentos Farmácia 

Popular/Hiperdia e possíveis alternativas para obter este acesso. A dentista 

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

especialmente dos hipertensos e diabéticos.   

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ações 

 Capacitar a equipe para a realização de exame clínico apropriado. 

 Capacitar a equipe para seguir o protocolo adotado na unidade de saúde para 

solicitação de exames complementares. 

 Realizar atualização do profissional no tratamento da hipertensão e 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 dos hipertensos e diabéticos. 

Detalhamento:O médico capacitará a equipe quanto a realização de exame 

clínico apropriado, para solicitação de exames complementares, e no 

tratamento da hipertensão e diabetes. A técnica em farmáciacapacitaraá a 

equipe para orientar os usuários sobre as alternativas para obter acesso a 
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medicamentos da Farmácia Popular/Hiperdia, a dentista capacitará a equipe 

para avaliação da necessidade de atendimento odontológico dos hipertensos 

e diabéticos. 

Objetivo 3 - Melhorar a adesão de hipertensos e/ou diabéticos ao programa 

Meta 3.1:Buscar 100% dos hipertensos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

Meta 3.2: Buscar 100% dos diabéticos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação:  

• Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no protocolo 

(consultas em dia).  

Detalhamento:Será monitorado a realização das consultas periódicas 

anuais dos hipertensos e diabéticos com o dentista,nutricionistas,a realização de 

atividade física individual e riscos do tabagismo.Devemos nos guiar pelos registros e 

arquivos específicos para monitorar e avaliar as consultas. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: 

 Organizar visitas domiciliares para buscar os faltosos  

 Organizar a agenda para acolher os hipertensos e diabéticos provenientes 

das buscas domiciliares. 

Detalhamento:A organização e planificação das visitas domiciliares para buscar os 

faltosos poderá ser feita por qualquer dos integrantes da equipe, se organizará a 

agenda para as terça e quinta feiras em horário da manhã paraacolher os 

hipertensos e diabéticos provenientes das buscas domiciliares. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação  

 Informar a comunidade sobre a importância de realização das consultas.  

 Ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer evasão dos 

portadores de hipertensão e diabéticos (se houver número excessivo de 

faltosos).  

 Esclarecer aos portadores de hipertensão, diabetes e à comunidade sobre a 

periodicidade preconizada para a realização das consultas.  
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Detalhamento:Se treinará os ACS para orientação de hipertensos e diabéticos 

quanto a realizar as consultas, sua importância e periodicidade. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação:  

 Capacitar os ACS para a orientação de hipertensos e diabéticos quanto a 

realizar as consultas e sua periodicidade.  

Detalhamento:A capacitação dos ACS para a orientação de hipertensos e 

diabéticos a realizar as consultas e sua periodicidade será feito pela enfermeira e o 

médico durante as reuniões de equipe.   

Objetivo 4 - Melhorar o registro das informações 

Meta 4.1: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos hipertensos cadastrados 

na unidade de saúde.  

Meta 4.2: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos diabéticos cadastrados na 

unidade de saúde. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: 

 Monitorar a qualidade dos registros de hipertensos e diabéticos 

acompanhados na unidade de saúde. 

Detalhamento:Deveráser feito pela enfermeira, auxiliar de enfermagem,e 

pela médica,será de utilidade o arquivo específico.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: 

 Manter as informações do SIAB 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. 

Detalhamento: Serão responsáveis por estas ações o médico e a 

enfermeira. Temos caderneta de acompanhamento para o registro de situações de 
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alerta, o qual a técnica de enfermagem preencherá os dados dos usuários e 

colocaremos a data do agendamento da próxima consulta. A médica será o 

responsável pelo monitoramento registros. 

Para monitorar a qualidade dos registros de hipertensos e diabéticos, o 

registro deverá ser feito pela enfermeira com letra legível,contemplando sintomas, 

diagnóstico,solicitação,resultado e interpretação de 

exames,tratamentos,encaminhamentos, e renovação de receitas. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: 

 Orientar os pacientes e a comunidade sobre seus direitos em relação a 

manutenção de seus registros de saúde e acesso a segunda via se 

necessário. 

Detalhamento:Se reforçará a intersetorialidade nas ações de promoção da saúde, 

assim como a mobilização da comunidade para demandar junto aos gestores 

municipais garantia da disponibilização do atendimento com todas as 

especializações. 

 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: 

 Capacitar a equipe no preenchimento de todos os registros necessário ao 

acompanhamento do hipertenso e diabético.  

 Capacitar a equipe da unidade de saúde para o registro adequado dos 

procedimentos clínicos em todas as consultas. 

 

Detalhamento:Acapacitação da equipe no preenchimento de todos os 

registros necessários ao acompanhamento do hipertenso e diabético, assim 

como a capacitação da equipe da unidade de saúde para o registro adequado 

dos procedimentos clínicos em todas as consultas será feito pela médica da 

equipe durante as reuniões. 

Objetivo 5 – Mapear hipertensos e diabéticos de risco para doença cardiovascular 

Meta 5.1:Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos hipertensos 

cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 5.2: Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos diabéticos 

cadastrados na unidade de saúde. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: 

 Monitorar o número de pacientes hipertensos e diabéticos com realização de 

pelo menos uma verificação da estratificação de risco por ano.  

Detalhamento:A médica fará a verificação da realização da estratificação de 

risco por ano de cada paciente hipertenso e diabético. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: 

 Priorizar o atendimento dos pacientes avaliados como de alto risco. 

 Organizar a agenda para o atendimento desta demanda. 

Detalhamento:Estabelecer prioridades de atendimento considerando a 

classificação de risco.Demandar junto ao gestor oferta de consultas com 

dentista,nutricionista, educadores físicos para estes usuários. Iremos organizar de 

15 em 15 dias atividades de nutrição, fazemos trocas de conhecimentos, 

experiências e dúvidas. Serão realizadas orientações para atividade 

física,priorizando a importância de caminhadas e exercícios em casa, adequados a 

idade dos usuários. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: 

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

acompanhamento regular.  

 Esclarecer os pacientes e a comunidade quanto à importância do adequado 

controle de fatores de risco modificáveis (como alimentação). 

 Detalhamento:A médica em cada consulta orientará os usuários quanto ao 

seu nível de risco e a importância do acompanhamento regular. A enfermeira 

e a médica esclarecerão aos usuários e a comunidade quanto à importância 

do adequado controle de fatores de risco modificáveis (como alimentação), 

nas consultas e atividades de promoção de saúde. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: 

 Capacitar a equipe para realizar estratificação de risco segundo o escore de 

Framingham ou de lesões em órgãos alvo.  
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 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:A capacitação da equipe para realizar estratificação de risco 

segundo o escore de Framingham ou de lesões em órgãos alvo será feita 

pela médica, assim como a capacitaçãoda equipe para a importância do 

registro desta avaliação e também quanto a estratégias para o controle de 

fatores de risco modificáveis. 

Objetivo 6 – Promover a saúde de hipertensos e diabéticos 

Meta 6.1: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

hipertensos. 

Meta 6.2: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

diabéticos. 

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

100% dos pacientes hipertensos. 

Meta 6.4: Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física a 

100% dos pacientes diabéticos. 

Meta 6.5: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

hipertensos. 

Meta 6.6: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

diabéticos. 

Meta 6.7:Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes hipertensos. 

Meta 6.8: Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes diabéticos. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ações: 

 Monitorar a realização de orientação nutricional aos hipertensos e diabéticos. 

 Monitorar a realização de orientação para atividade física regular aos 

hipertensos e diabéticos. 

 Monitorar realização de orientação sobre riscos do tabagismo aos hipertensos 

e diabéticos. 

 Monitorar a realização de orientação sobre higiene bucal aos hipertensos e 

diabéticos.  
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Detalhamento:Se estabelecerá prioridades de atendimento considerando a 

classificação do risco odontológico, demandar junto ao gestor oferta de consultas 

com dentista, nutricionista, educadores físicos para estes usuários.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ações: 

 Organizar práticas coletivas sobre alimentação saudável.  

 Demandar junto ao gestor parcerias institucionais para envolver nutricionistas 

nesta atividade. 

 Organizar práticas coletivas para orientação de atividade física.  

 Demandar junto ao gestor parcerias institucionais para envolver educadores 

físicos nesta atividade. 

 Demandar ao gestor a compra de medicamentos para o tratamento do 

"abandono ao tabagismo". 

 Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir orientações 

em nível individual. 

Detalhamento:Sedemandará junto ao gestor oferta de consultas com nutricionista 

que não temos no serviço, além de educadores físicos para estes usuários. Também 

se demandará ao gestor a compra de medicamentos para o tratamento do abandono 

ao tabagismo. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ações: 

 Orientar hipertensos, diabéticos e seus familiares sobre a importância da 

alimentação saudável. 

 Orientar hipertensos, diabéticos e a comunidade sobre a importância da 

prática de atividade física regular. 

 Orientar os hipertensos e diabéticos tabagistas sobre a existência de 

tratamento para abandonar o tabagismo. 

 Orientar os hipertensos, diabéticos e seus familiares sobre a importância da 

higiene bucal. 

Detalhamento:Seorientaráem cada consulta, nas visitas domiciliares, nas 

atividades de promoção de saúde tanto pelo médico, enfermeira, ACS, sobre a 

importância de uma alimentação saudável,a importância da prática de atividade 
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física regular, a existência de tratamento para abandonar o tabagismo, assim 

como, sobre a importância da higiene bucal. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ações: 

 Capacitar a equipe da unidade de saúde sobre práticas de alimentação 

saudável.  

 Capacitar a equipe da unidade de saúde sobre metodologias de educação em 

saúde.  

 Capacitar a equipe da unidade de saúde sobre a promoção da prática de 

atividade física regular.  

 Capacitar a equipe para o tratamento de pacientes tabagistas.  

 Capacitar a equipe para oferecer orientações de higiene bucal. 

Detalhamento:A médica fará com toda a equipe uma capacitação para 

orientar aos hipertensos e diabéticos e seus familiares sobre a importância de 

uma alimentação saudável, a importância da prática de atividade física 

regular, a existência de tratamento para abandonar o tabagismo assim como 

a importância da higiene bucal. 

2.3.2 Indicadores 

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

Meta 1.1: Cadastrar 80% dos hipertensos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde 

Indicador 1.1: Cobertura do programa de atenção ao hipertenso na unidade de 

saúde. 

Numerador: Número de hipertensos residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde cadastrados no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes 

Mellitus da unidade de saúde. 

Denominador: Número total de hipertensos residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde 

Meta 1.2:Cadastrar 60% dos diabéticos da área de abrangência no Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da unidade de saúde. 

Indicador 1.2: Cobertura do programa de atenção ao diabético na unidade de 

saúde. 
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Numerador: Número de diabéticos residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde cadastrados no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes 

Mellitus da unidade de saúde. 

Denominador: Número total de diabéticos residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde. 

 Objetivo 2:Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou diabéticos 

Meta 2.1: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos hipertensos.  

Indicador 2.1: Proporção de hipertensos com o exame clínico apropriado de acordo 

com o protocolo.  

Numerador: Número de hipertensos com exame clínico apropriado  

Denominador: Número total de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.2:Realizar exame clínico apropriado em 100% dos diabéticos.  

Indicador 2.2: Proporção de diabéticos com o exame clínico apropriado de acordo 

com o protocolo.   

Numerador: Número de diabéticos com exame clínico apropriado. 

Denominador: Número total de diabéticos cadastrados na unidade de saúde.  

Meta 2.3:Garantir a 100% dos hipertensos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo.  

Indicador 2.3: Proporção de hipertensos com os exames complementares em dia de 

acordo com o protocolo 

Numerador: Número total de hipertensos com exame complementar em dia. 

Denominador: Número total de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.4:Garantir a 100% dos diabéticos a realização de exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo. 

Indicador 2.4: Proporção de diabéticos com os exames complementares em dia de 

acordo com o protocolo. 

Numerador: Número total de diabéticos com exame complementar em dia. 

Denominador: Número total de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 2.5:Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos hipertensos cadastrados na unidade de saúde 

Indicador 2.5: Proporção de hipertensos com prescrição de medicamentos da 

Farmácia Popular/Hiperdia priorizada.   

Numerador: Número de hipertensos com prescrição de medicamentos da Farmácia 

Popular/Hiperdia.  
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Denominador: Número de hipertensos e diabéticos com prescrição de 

medicamentos. 

Meta 2.6:Priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular para 100% 

dos diabéticos cadastrados na unidade de saúde 

Indicador 2.6: Proporção de diabéticos com prescrição de medicamentos da 

Farmácia Popular/Hiperdia priorizada. 

Numerador: Número de diabéticos com prescrição de medicamentos da Farmácia 

Popular/Hiperdia 

Denominador: Número de diabéticos com prescrição de medicamentos. 

Meta 2.7:Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos hipertensos. 

Indicador 2.7: Proporção de hipertensos com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico 

Numerador: Número de hipertensos com avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico. 

Denominador: Número total de hipertensos inscritos no programa e pertencentes à 

área de abrangência da unidade de saúde. 

Meta 2.8:Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos diabéticos. 

Indicador 2.8: Proporção de diabéticos com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico.  

Numerador: Número de diabéticos com avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico.  

Denominador: Número total de diabéticos inscritos no programa e pertencentes à 

área de abrangência da unidade de saúde. 

 Objetivo 3: Melhorar a adesão de hipertensos e/ou diabéticos ao programa 

Meta 3.1:Buscar 100% dos hipertensos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

Indicador 3.1: Proporção de hipertensos faltosos às consultas médicas com busca 

ativa. 

Numerador: Número de hipertensos faltosos às consultas médicas com busca ativa     

Denominador: Número total de hipertensos cadastrados na unidade de saúde 

faltosos às consultas. 
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Meta 3.2:Buscar 100% dos diabéticos faltosos às consultas na unidade de saúde 

conforme a periodicidade recomendada. 

Indicador 3.2: Proporção de diabéticos faltosos às consultas médicas com busca 

ativa. 

Numerador: Número de diabéticos faltosos às consultas médicas com busca ativa 

Denominador: Número total de diabéticos cadastrados na unidade de saúde 

faltosos às consultas. 

Objetivo 4:Melhorar o registro das informações 

Meta 4.1: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos hipertensos cadastrados 

na unidade de saúde.  

Indicador 4.1: Proporção de hipertensos com registro adequado na ficha de 

acompanhamento.   

Numerador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde com registro 

adequado na ficha de acompanhamento. 

Denominador: Número total de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 4.2: Manter ficha de acompanhamento de 100% dos diabéticos cadastrados na 

unidade de saúde. 

Indicador 4.2: Proporção de diabéticos com registro adequado na ficha de 

acompanhamento. 

Numerador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde com registro 

adequado na ficha de acompanhamento 

Denominador: Número total de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Objetivo 5:Mapear hipertensos e diabéticos de risco para doença 

cardiovascular 

Meta 5.1:Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos hipertensos 

cadastrados na unidade de saúde. 

Indicador 5.1: Proporção de hipertensos com estratificação de risco cardiovascular.      

Numerador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde com 

estratificação do risco cardiovascular. 

Denominador: Número total de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 5.2: Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos diabéticos 

cadastrados na unidade de saúde. 

Indicador 5.2: Proporção de diabéticos com estratificação de risco cardiovascular.  
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Numerador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde com 

estratificação de risco cardiovascular.   

Denominador: 78 é o Número total de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Objetivo 6: Promover a saúde de hipertensos e diabéticos 

Meta 6.1: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

hipertensos. 

Indicador 6.1: Proporção de hipertensos com orientação nutricional sobre 

alimentação saudável.  

Numerador: Número de pacientes hipertensos que receberam orientação sobre 

alimentação saudável. 

Denominador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.2: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

diabéticos. 

Indicador 6.2: Proporção de diabéticos com orientação nutricional sobre 

alimentação saudável.   

Numerador: Número de pacientes diabéticos que receberam orientação sobre 

alimentação saudável. 

Denominador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

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

100% dos pacientes hipertensos. 

Indicador 6.3: Proporção de hipertensos com orientação sobre prática regular de 

atividade física. 

Numerador: Número de pacientes hipertensos que receberam orientação sobre 

prática regular de atividade física.   

Denominador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.4: Garantir orientação em relação à prática regular de atividade física a 

100% dos pacientes diabéticos. 

Indicador 6.4: Proporção de diabéticos com orientação sobre prática regular de 

atividade física. 

Numerador: Número de pacientes diabéticos que receberam orientação sobre 

prática regular de atividade física. 

Denominador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.5: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

hipertensos. 
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Indicador 6.5: Proporção de hipertensos com orientação sobre os riscos do 

tabagismo. 

Numerador: Número de pacientes hipertensos que receberam orientação sobre os 

riscos do tabagismo. 

Denominador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.6: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos pacientes 

diabéticos. 

Indicador 6.6: Proporção de diabéticos com orientação sobre os riscos do 

tabagismo. 

Numerador: Número de pacientes diabéticos que receberam orientação sobre os 

riscos do tabagismo.  

Denominador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.7:Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes hipertensos. 

Indicador 6.7: Proporção de hipertensos com orientação sobre higiene bucal.     

Numerador: Número de pacientes hipertensos que receberam orientação sobre 

higiene bucal. 

Denominador: Número de hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

Meta 6.8: Garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos pacientes diabéticos. 

Indicador 6.8: Proporção de diabéticos com orientação sobre higiene bucal.    

Numerador: Número de pacientes diabéticos que receberam orientação sobre 

higiene bucal.  

Denominador: Número de diabéticos cadastrados na unidade de saúde 

2.3.3 Logística 

O projeto de intervenção na UBS Ivo Ferronato terá como foco o Programa 

de Atenção a hipertensos e diabéticos. Dessa forma, adotaremos o Manual Técnico 

de Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica Hipertensão Arterial 

Sistêmica (2013) e Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica 

Diabetes Mellitus (2013), ambos do próprio Ministério da Saúde, que estão 

disponíveis na UBS. Estimamos alcançar com a intervenção 374 hipertensos e 70 

diabéticos. Cada membro da equipe cadastrará os usuários e deverão preencher as 

fichas-espelho. 

Para organizar o registro específico do programa, começaremos “do zero”, 

pois não temos registro dos dados e das ações realizadas. Assim, construiremos 
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arquivo específico, utilizando as fichas-espelho que o curso nos disponibiliza e 

começaremos a ter dados da comunidade. Desta forma, teremos como coletar 

dados para obter indicadores necessários ao monitoramento da intervenção. 

Destaca-se que toda a equipe terá acesso ao arquivo. 

O médico será o responsável por monitorar a ação programática, em que 

semanalmente deverá controlar os dados das fichas espelho. Faremos contato com 

o gestor municipal para dispor de fichas-espelho necessárias. Para o 

acompanhamento mensal da intervenção será utilizada a planilha eletrônica de 

coleta de dados disponibilizada pelo curso de pós-graduação à distancia da 

Universidade Aberta do SUS UNASUS/UFPEL. 

Os usuários com parâmetros em atraso serão notificados aos ACS que por 

meio de visita domiciliar realizarão busca ativa. Ao fazer as buscas, os usuários 

terão seu atendimento agendado para um horário de sua conveniência, conforme a 

disponibilidade do Serviço. Pela ficha B-HTA e B-DM será possível identificar os 

usuários de cada micro área. Mas, como contamos apenas com três ACS, faremos 

isto conforme a disponibilidade destes profissionais. O apoio dos ACS será 

importante na localização de usuários faltosos ou que nunca consultaram na UBS. 

Para agendar os usuários provenientes das buscas ativas utilizaremos o horário de 

demanda espontânea que temos todos os dias, dois turnos em princípio. Assim, não 

é necessário reservar consultas. Como limitação e desafio também, percebo que 

com o andar do projeto reavaliaremos este ponto. 

O médico ficará responsável por fazer a leitura dos exames, medicamentos 

e anotar o resultado na ficha espelho e no prontuário clínico. Toda a equipe terá 

acesso às fichas-espelho de hipertensos e diabéticos que consultaram na UBS e os 

ACS no domicílio. Mas, será o médico quem monitorará o arquivo, as fichas espelho, 

fará recomendações e modificações no tratamento. O usuário será orientado sobre a 

sequência do tratamento, sendo agendada a próxima consulta. Se necessário, 

encaminharemos a especialistas. Conversando com a enfermeira, acordamos em 

fazer juntas o monitoramento do arquivo específico. O odontólogo colaborará 

enviando dados dos usuários diabéticos e hipertensos para trabalhar na ação.O 

técnico de enfermagem também trabalhará junto a toda a equipe e irá colaborar com 

a intervenção que começará em breve. A aproximação com a equipe de odontologia 

irá colaborar com a intervenção ainda mais depois dessa aproximação com o 
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compartilhamento de informações sobre os usuários contemplados nessa 

intervenção. 

Ao final de cada semana as informações coletadas na ficha espelho serão 

consolidadas na planilha eletrônica, sendo avaliadas periodicamente e ao final de 

cada mês serão avaliados os indicadores. Fica reservado um momento mensal para 

emitir feedback à equipe quanto ao processo de monitoramento na intervenção, 

sendo oportuna a discussão de novas estratégias de melhoria do serviço, como a 

adesão dos usuários na ação. Será discutida na equipe a dificuldade que certamente 

teremos no cumprimento da consulta agendada, pois observamos que a maioria 

está acostumada só a renovar receitas ou fazer os exames laboratoriais. Depois, é 

difícil retornar para seguimento adequado. 

A análise situacional e a definição do foco para a intervenção foi discutida 

com a equipe da UBS. Após conversar com a equipe sobre o projeto desta 

intervenção, daremos início com a capacitação da equipe utilizando o Caderno de 

Atenção Básica n.14 e 15 do Ministério da Saúde para que todos usem 

harmoniosamente as mesmas referências na atenção de hipertensos e de 

diabéticos. 

Visando à organização do serviço, as capacitações da equipe ocorrerão na 

própria UBS. Cada membro utilizará os Cadernos de Atenção Básica (CAB) de 

Hipertensão e Diabetes Mellitus, que ficarão disponíveis na forma impressa para 

toda a equipe para orientação da prática clínica. 

O acolhimento dos usuários hipertensos e diabéticos que buscarem o 

serviço será realizado por toda a equipe que deverá preencher as fichas espelhos, 

guardá-las em arquivo específico de HAS e DM, aumentando os registros da ação e 

os cadastramentos realizados por toda a equipe. Todos os usuários, além de serem 

cadastrados, deverão ser agendados em consultas. Os ACS poderão junto à 

enfermeira cadastrar e agendar consultas na UBS ou visita domiciliar para usuários 

com dificuldade de locomoção que não saem facilmente dos domicílios. Os usuários 

faltosos serão incluídos na agenda diária, pois agendamos diariamente. Após a 

consulta com o médico, entregaremos um bilhete com data e horário da próxima 

consulta agendada, pregada na caderneta do idoso ou na caderneta de controle da 

pressão arterial (PA) e do hemoglicoteste (HGT), preenchida pela técnica de 

enfermagem; no controle de rotina de PA/HGT a técnica de enfermagem poderá 

antecipar a data da consulta agendada se os valores de PA/HGT forem muito além 
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do valor normal. O arquivo específico da ação HAS e DM terá como base as fichas-

espelho, o médico e a enfermeira ficarão responsáveis pelo monitoramento das 

fichas. Para acolher a demanda continuaremos com a agenda atual. Se necessário, 

reservaremos consultas por semana.  

Para sensibilizar a comunidade, solicitaremos apoio da mesma na área de 

abrangência, apresentando o projeto nos grupos de diabéticos e hipertensos, nas 

consultas médicas, odontológicas, com a equipe em geral, em toda a UBS e, 

também, na escola municipal do bairro. Eu ficarei responsável por esta atividade. Ela 

está programada para ocorrer no primeiro mês da intervenção. Esclarecendo a 

importância da promoção da saúde, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, 

controle e tratamento destas duas doenças crônicas, incluindo a importância de 

ampliar a captação e atendimento destes usuários, utilizaremos folhetos do MS e 

também multimídia. Oportunamente será solicitada a impressão de cópias das 

fichas-espelho, materiais informativos de HAS e DM. 

As reuniões dos grupos operativos de hipertensos e diabéticos, realizada na 

UBS, próximo à comunidade para que o grupo mais vulnerável seja alcançado a 

cada 15 dias, serão aproveitadas para divulgação da intervenção.  Toda a equipe 

participará, também as estagiárias universitárias da Universidade da Campanha dos 

cursos de Enfermagem, Nutrição e Farmácia, esclarecendo fatores de risco, 

promoção de hábitos saudáveis, esclarecimento quanto aos direitos dos usuários do 

SUS nas consultas e por meio de cartazes, fortalecimento do vínculo com a 

referência. Nesse sentido, será realizada roda de conversas, exposição de slides, 

multimídia. Também, usaremos o computador e os recursos da informática como 

mecanismos para iniciarmos as conversas, apresentando diferentes slides das 

dúvidas dos usuários e, com isso, construiremos os temas a trabalhar com a 

comunidade. 

Para que o trabalho de intervenção na UBS seja efetivado, a equipe entrará 

em contato com o gestor municipal, repassando uma cópia do projeto, solicitando 

apoio para a execução do mesmo, como diálogo sobre o fortalecimento da rede de 

atenção para aquisição de materiais para o projeto. Será solicitada a impressão de 

cópias das fichas-espelho específicas para o registro dos atendimentos do 

programa, bem como materiais informativos de prevenção da HAS e DM para serem 

entregues e discutidos na UBS, favorecendo assim o engajamento público. 

Solicitaremos junto ao gestor a agilização de exames complementares, pois alguns 
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deles o município têm cotas mensais, o que dificulta o controle de ambas as 

doenças.  

 



53 

 

2.3.4 Cronograma 

AÇÕES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Capacitação dos profissionais de saúde da UBS sobre o protocolo de 
Atenção à Saúde de Hipertensos e Diabéticos. 

x                

Capacitação dos ACS para realização de busca ativa de hipertensos e 
diabéticos faltosos. 

x                

Capacitação da equipe no preenchimento de todos os registros das ações. x                

Capacitação da equipe para realizar estratificação de risco segundo o 
escore de Framingham. 

x x               

Capacitar a equipe para avaliação e tratamento bucal, alimentação 
saudável, atividade física regular, riscos do tabagismo. 

x x               

Estabelecimento do papel de cada profissional na ação programática. x                

Cadastramento de todos os hipertensos e diabéticos da área adstrita do 
programa. 

x x x x x x X x x x x x x x x x 

Garantir material adequado para controle de PA\HGT. x       x        x 

Contato com a comunidade para falar sobre a importância da ação 
programática HAS e DM, solicitando seu apoio. 

   x    x    x    x 

Atendimento clínico, exames laboratoriais, farmácia popular. x x x x x x X x x x x x x x x x 

Orientações aos usuários quanto aos riscos de doenças cardiovasculares 
e neurológicas. 

x x x x x x X x x x x x x x x x 

Busca ativa de hipertensos e diabéticos faltosos das consultas. x x x x x x X x x x x x x x x x 

Monitoramanto ao acesso de medicamentos da farmácia popular. x x x x x x X x x x x x x x x x 

Buscar parcerias na comunidade, buscando a interssetorialidade da 
atenção primária à saúde. 

x x x x x x X x x x x x x x x x 

Monitorar as consultas anuais com dentista, orientação 
nutricional,atividade física e riscos de tabagismo 

x x x x x x X x x x x x x x x x 

Monitorar a agenda de trabalho que inclua consulta agendada e demanda 
espontânea.  

x x x x x x X x x x x x x x x x 

Monitoramanto das consultas previstas no protocolo x x x x x x X x x x x x x x x x 

  



 
 

 

3 Relatório da Intervenção 

3.1 Ações previstas e desenvolvidas 

Ao relatar sobre as ações desenvolvidas durante o período da intervenção 

na Unidade de Saúde, Ivo Ferronato, realizado no período de fevereiro a maio de 

2015, cabe ressaltar que, ao iniciarmos as atividades, foi programado um período de 

4 meses para a realização das mesmas, no entanto, este prazo precisou ser 

antecipado, de modo que todas as ações previstas foram realizadas em um período 

de 3 meses, o que de certa forma, influenciou para que algumas ações fossem 

realizadas parcialmente, principalmente o cadastramento de todos os usuários. Esta 

mudança se fez necessária para que fosse possível ajustar as defesas dos trabalhos 

de conclusão do curso ao calendário estabelecido com a Universidade. 

Dentre as ações previstas no cronograma do projeto de intervenção, 

conseguimos realizar a grande maioria de forma integral, sendo que a meta de 

cobertura dos hipertensos foi cumprida de forma parcial. Isso se deu principalmente 

por que durante o período da intervenção apresentamos dificuldades de recursos 

humanos, sendo que dos três  ACS, estavam presentes apenas dois para realizarem 

as ações previstas no cronograma que competiam a eles. Além disso, contribuiu a 

diminuição do período para a realização das ações conforme mencionado acima. 

Mesmo em número reduzido, os ACS foram o pilar importante neste trabalho, na 

medida em que eles identificavam os usuários com doenças crônicas, agendavam 

as consultas e faziam o cadastro dos mesmos. Isto contribuiu para o alcance das 

metas, apesar das dificuldades. Cabe salientar também que a ação do 

cadastramento continua, sendo realizada por estes profissionais na UBS.   

Conseguimos também avaliar todos os hipertensos e diabéticos quanto a 

necessidade de atendimento odontológico, em cada consulta. Não foi necessário 

fazer busca de usuários faltosos às consultas, pois todos compareceram conforme 
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os agendamentos feitos pelos ACS. Toda a equipe se esforçou para manter os 

registros em dia tanto dos hipertensos como dos diabéticos. Conseguimos 

acompanhar e manter todos os registros destes usuários durante todo o período da 

intervenção. Contribuíram para que os registros estivessem em dia o médico, a 

enfermeira e o técnico de enfermagem. Os exames clínicos foram feitos diariamente 

durante as consultas, assim como a tomada de peso e estatura dos usuários, tendo 

alcançado 100% dos diabéticos e hipertensos com exames clínicos realizados. 

Chama atenção no estudo a quantidade de pessoas hipertensas e diabéticas 

que se encontravam com sobrepeso e obesos quando fazíamos a avaliação de 

índice de massa corporal. Apenas uma pequena porcentagem estava com o índice 

normal ou baixo peso o que indica que ainda temos que seguir trabalhando em 

atividades de promoção da saúde com a população, como orientações sobre 

alimentação saudável e a prática de atividades físicas.  

É importante destacar que todos os usuários, tanto hipertensos como 

diabéticos fizeram os exames laboratoriais. Como dificuldade, destaca-se a demora 

a realização dos mesmos, levando mais ou menos um prazo de 30 dias. Muitos 

destes exames, representando aproximadamente 40% dos usuários, foram 

realizados por convênios ou particulares, já que existe uma cota mensal para a 

realização dos exames pelo SUS e que não atende às necessidades da população. 

Sendo assim, o resultado encontrado ao longo da intervenção pode mascarar a 

realidade da gestão municipal no que concerne à disponibilidade de exames 

complementares. 

A análise feita com a proporção de hipertensos e diabéticos com prescrição 

de medicamentos da farmácia popular demonstrou que quando começamos o 

estudo, muitos chegavam com as medicamentações indicadas por médicos 

particulares ou sem tratamentos. Na medida em que foram incorporando- se ao 

estudo foram adquirindo seus medicamentos pela farmácia popular e foram 

controlando as doenças. Cabe destacar que algumas medicações estiveram em falta 

por um período curto de tempo na farmácia do posto de saúde, mas isso foi 

resolvido de forma acertada já que os usuários adquiriam os medicamentos na rede 

de Farmácias Populares, ou eram encaminhados à farmácia municipal. Quando são 

medicamentos disponibilizados pelo Estado, fazemos o trâmite burocrático 

necessário.  
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Realizamos avaliação de risco cardiovascular para todos os hipertensos e 

diabéticos conforme orientado pelo Ministério da Saúde. Temos usuários com alto 

risco nas idades médias da vida, com cardiopatias isquêmicas que estão em 

tratamento com cardiologista. Cada usuário que foi identificado com risco moderado 

ou alto para as doenças cardiovasculares, foram encaminhados para avaliação 

cardiológica, outros com alterações nos exames de laboratórios como proteinúria de 

24 horas e microalbuminúria, foram indicado sua avaliação por especialidades de 

nefrologia. Procuramos também observar o usuário de forma integral, ou seja, não 

somente a doença cardiovascular, mas também outras especialidades chaves, como 

a nefrologia, oftalmologia e angiologia.   

Cumprimos também com todas as ações de promoção da saúde de forma 

integral. Geralmente tivemos uma participação de 58% em cada trabalho de 

educação. Dentro destas ações  estavam contempladas a orientação nutricional 

sobre alimentação saudável, a qual foi realizada de forma individual nas consultas, 

como nas palestras planejadas ao logo da intervenção.Temas como a importância 

do consumo de vegetais e frutas , assim como evitar alimentos com gorduras, 

salgados e sua repercussão nas complicações destas doenças, fez que a maioria 

dos usuários cadastrados em especial pessoas aposentadas e idosas, ficaram com 

uma boa experiência para o estudo. Infelizmente não contamos com uma 

nutricionista para nos ajudar na realização desta ação, que seria fundamental para 

aprimorar o atendimento. A prática de promoção da saúde contemplou também 

orientações sobre a realização de exercícios físicos, a qual não contamos com 

professores de educação física, mas orientamos a comunidade a fazer caminhadas 

no próprio bairro,  participar em esportes não competitivos. Já temos alguns usuários 

que participam de grupos de ginástica e a melhoria de sua saúde e o controle se 

suas taxas são significativas.  Realizamos orientações para todos os hipertensos e 

diabéticos sobre os riscos do tabagismo, a qual também foi feita de forma individual 

ou em grupos. Mostramos aos hipertensos e diabéticos RX de pessoas fumantes, os 

riscos para Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas que quase condena a pessoa 

a depender de oxigênio permanente, assim como os danos aos demais órgãos e às 

pessoas que convivem com eles que são fumantes passivos. Destacamos também a 

importância em fazer combate ao tabagismo, pois são atividades de promoção de 

saúde que podemos realizar com toda a equipe, em nossa comunidade, sem 

maiores gastos econômicos e com resultados positivos para sua saúde. Os 
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hipertensos e diabéticos foram orientados também quanto a higiene bucal, onde, em 

cada consulta realizada, orientamos sobre a maneira correta de escovação após 

cada refeição, assim como a importância para os  diabéticos, já que as infecções  

dentárias são consideradas potenciais riscos para a sua saúde. Salientamos que a 

dentista não se encontrava trabalhando já na unidade de saúde durante a 

intervenção, mas a orientação foi feita por mim em cada consulta.      

3.2 Ações previstas e não desenvolvidas 

Considero que, de forma geral, as ações previstas no cronograma foram 

desenvolvidas, apesar de algumas dificuldades como, por exemplo, não contar com 

um profissional odontológo na unidade. Mesmo assim foi avaliada a necessidade de 

atendimento odontológico de todos os hipertensos e diabéticos, mas as consultas 

com o odontólogo não foram realizadas, o que vai contra a realização de uma 

avaliação integral dos usuários. 

3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 

Nesta questão referente a coleta e sistematização dos dados, bem como das 

planilhas e cálculo dos indicadores,não tivemos dificuldade, pois a ficha espelho foi 

uma das ferramentas utilizadas na intervenção que estava bem completa e 

contemplava todas as informações para que pudéssemos preencher os dados na 

planilha de forma efetiva e assim gerando os indicadores corretamente.  

3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 

Este estudo serviu para organizar o trabalho na unidade e terá todas as ações 

realizadas inseridas na rotina do serviço, visto que sua continuidade trará bons 

resultados na melhora da atenção a saúde dos usuários de nossa comunidade, não 

somente hipertensos e diabéticos, mas também os demais membros da população 

adstrita à UBS. Estamos buscando a inserção do odontólogo em nossa unidade para 

a efetivação de um atendimento odontológico qualificado. Também estamos 

acordando com a secretaria de saúde a obtenção dos demais ACS e assim 

conseguir concluir o cadastramento de nossa área de abrangência.  

Dificuldades sempre existirão, o importante é a dedicação e esforço que cada 

um empenha para a realização de seu trabalho. Isto faz com que o impossível se 
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converta em novas possibilidades de melhorias e qualificação da assistência e a 

comprovação se dá através dos resultados obtidos. 

 



 
 

 

4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

No estudo feito na unidade de Saúde Ivo Ferronato sobre o Programa de 

Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, realizado em 12 semanas de 

intervenção podemos dizer que contamos com uma população aproximada de 3100 

pessoas e trabalhamos com uma estimativa de 471 hipertensos e 116 diabéticos. 

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

Para este objetivo, a proposta foi cadastrar 80% dos Hipertensos da área de 

abrangência, no entanto atingimos ao final da intervenção uma meta de cobertura de 

56,3 % para um total de 265 hipertensos.  No primeiro mês foram cadastrados 84 

(17,8%) hipertensos, já no segundo mês foram 163 (34,6 %) usuários hipertensos e 

no terceiro mês foram 265 (56,3 %), conforme ilustra a figura 1. 

. 
 Figura 1: Cobertura do programa de atenção ao hipertenso na unidade de saúde Ivo 

Ferronato, Bagé/RS. 

 

Considero que devido a alguns obstáculos como a falta de ACS e a redução 
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a meta estipulada inicialmente. No entanto a equipe trabalhou unida para superar as 

dificuldades. Os dois ACS que acompanharam a intervenção foram um pilar 

importante, na realização do trabalho de mapeamento da população. Na medida em 

que eles identificavam os usuários com doenças crônicas cadastravam os dados e 

orientavam para consulta, atividade que facilitou o cadastramento.Temos 

hipertensos e diabéticos que depois do fechamento da informação na semana 12 

continuam chegando ao serviço de saúde, além da divulgação do projeto na 

comunidade que surtiu efeitos positivos. Cada um dos integrantes da equipe se 

dedicou para que o trabalho tivesse resultados satisfatórios 

A proposta foi cadastrar 60 % de diabéticos, porém alcançamos uma meta 

de cobertura de 78,4 % para um total de 91 diabéticos. 

 No primeiro mês, dos 116 diabéticos da área de abrangência, cadastramos 

26 (22,4%), já no segundo mês foram cadastrados 47 (40,5 %) diabéticos e no 

terceiro mês, foram cadastrados 91 (78,4 %) diabéticos, ao final das 12 semanas de 

intervenção como observamos na figura 2. 

 
 Figura 2: Cobertura do programa de atenção ao diabético na unidade de saúdeIvoFerronato, 

Bagé/RS. 

 

Conseguimos superar a meta estipulada no último mês da intervenção. Para 

isso desenvolvemos várias ações com resultados positivos onde teve a participação 

de toda a equipe de saúde. O cadastramento foi realizado pelos ACS dentro e fora 

da UBS, palestras de promoção de saúde incentivou a participação dos usuários 

assim como a divulgação do projeto na área de saúde.  

Objetivo 2: Melhorar a qualidade de atenção a hipertensos e/ou diabéticos. 
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A meta para este objetivo foi de realizar exame clínico apropriado em 100% 

dos hipertensos e diabéticos. Na análise dos hipertensos com exame clínico em dia 

temos que todos os hipertensos cadastrados em todos os meses da intervenção 

receberam o exame clínico e com isso atingimos a meta em 100%. A mesma 

situação ocorreu para os diabéticos, ou seja, todos receberam o exame clínico 

conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde, atingindo também a meta em 

100%.Para isso, foram desenvolvidas ações que tanto a enfermeira, o técnico em 

enfermagem como a médica realizaram ao longo da intervenção, como a verificação 

de peso e estatura, avaliação da PA e HGT. Isto mostrou o alto índice de 

sobrepesos e obesos dentre os usuários estudados, fato que serviu para realizar 

ações de promoção de saúde intensa a fim de evitar complicações.  

Ainda dentro deste objetivo, estipulamos garantir a 100% dos hipertensos e 

diabéticos a realização de exames complementares em dia de acordo com o 

protocolo. Desta forma, todos os 84, 163 e 265 hipertensos cadastrados do primeiro 

ao terceiro mês da intervenção receberam os exames complementares. Assim como 

os 26, 47 e 91 usuários diabéticos cadastrados do primeiro ao terceiro mês, também 

realizaram os exames complementares em dia. É importante destacar que o 

indicador poderia ser mais baixo se os usuários ficassem no aguardo da realização 

de exames pelo SUS.Já existe uma cota mensal que não atende à necessidade da 

população. Sendo assim, o resultado encontrado ao longo da intervenção pode 

mascarar a realidade da gestão municipal no que concerne à disponibilidade de 

exames complementares. Sendo assim, em média 40% dos usuários foram a 

laboratórios particulares para fazer os exames, pois encontravam-se preocupados 

por suas taxas e queriam obter  os resultados rápido o que foi muito positivo  para o 

projeto. Para conseguir avaliar os exames dentro do prazo, colocamos que todas as 

quintas feiras na manha, antes das visitas domiciliares, eu atendia de 8 a 10 

usuários,  assim como os que chegavam por agendamento em consulta normal 

todos os dias, a demora em que eles ficaram com os exames foi de 7 a 15 dias, os 

que demoraram entre 15 dias e 1 mês foram a mínima quantidade.  Nestes 

resultados, encontramos que a maioria dos usuários tinham o colesterol e 

triglicérides aumentados e realizaram o tratamento na unidade ou na Secretaria de 

Saúde, a qual deu um apoio importante disponibilizando os modelos de exames 

laboratoriais.  
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Estipulamos priorizar a prescrição de medicamentos da farmácia popular 

para 100% dos hipertensos e diabéticos cadastrados na unidade de saúde.  

Também nesta meta conseguimos cumpri-la em 100% tanto para os hipertensos 

quanto para os diabéticos em todos os meses da intervenção. A técnica em 

Farmácia foi quem fez este trabalho, ela indicava aos usuários como deviam pegar 

os medicamentos. Caso a medicação não estivesse disponível na UBS, o usuário 

era encaminhado à farmácia municipal ou à farmácia popular. Como são 

medicamentos disponibilizados pelo Estado, fazemos o trâmite burocrático 

necessário. Na análise feita com a proporção de hipertensos e diabéticos com 

prescrição de medicamentos,quando começamos o estudo muitos chegavam com 

as medicamentações indicadas por médicos particulares ou sem tratamentos. Na 

medida em que foram incorporando-se ao estudo, foram adquirindo suas 

medicamentações na farmácia popular -HIPERDIA e assim conseguindo controlar as 

doenças. Considero que a aceitação dos usuários foi ótima, já que contam com os 

medicamentos na unidade sem necessidade de comprar os mesmos. 

Outra meta foi de realizar avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico em 100% dos hipertensos e diabéticos. Obtivemos em cada mês da 

intervenção, todos os hipertensos e diabéticos avaliados para esta necessidade, 

atingindo a meta em 100%. É importante destacar que não contamos com a dentista 

no serviço de saúde, isto fez que o atendimento integral ao usuário não fora 

desenvolvido da melhor forma. Considero que foi um ponto negativo do trabalho. 

Objetivo 3: Melhorar a adesão de hipertensos e/ou diabéticos ao programa 

Para este objetivo pactuamos buscar 100% dos hipertensos e diabéticos 

faltosos às consultas na unidade de saúde conforme a periodicidade recomendada. 

Quanto a esta meta, não houve necessidade de buscar faltosos a consultas, pois 

todos compareceram as consultas agendadas previamente. Isto foi resultado da 

integração da equipe de saúde, aqui devo ressaltar o trabalho dos ACS, graças a 

eles conseguimos fazer um cadastro adequado dos usuários. Os mesmos dividiram 

as 4 microareas em partes iguais para fazer um bom trabalho, além de que foram 

colocados avisos na unidade e lugares estratégicos de fácil divulgação para a 

população. Desta forma conseguimos agendar 65 usuários semanalmente e assim 

alcançar melhores resultados.      

Objetivo 4: Melhorar registros das informações. 
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Para este objetivo foi pactuado manter ficha de acompanhamento de 100% 

dos hipertensos e diabéticos cadastrados na unidade de saúde. Todos os usuários 

que participaram do estudo foram acompanhados, o que demonstra o esforço de 

todos da equipe no seguimento dos usuários com estas doenças, ação antes 

ausente na UBS.Em nossa unidade todos os usuários têm seu prontuário ou ficha de 

atendimento que os acompanha desde sua entrada no sistema até a entrega de 

medicamentações e saída do centro.Todos com um número de identificação e, 

armazenados nos arquivos da recepção, sendo utilizados tanto pelos médicos, 

quanto enfermeiras e técnico de enfermagem. 

Objetivo 5: Mapear hipertensos e diabéticos de risco para doença 

cardiovascular. 

Para este objetivo pactuamos realizar estratificação do risco cardiovascular 

em 100% dos hipertensos e diabéticos cadastrados na unidade de saúde. Esta meta 

foi atingida em sua totalidade para todos os hipertensos e diabéticos cadastrados e 

em todos os meses da intervenção. Com este objetivo podemos proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para os usuários com doenças crônicas, evitando assim 

complicações futuras. Cada usuário identificado com risco alto e moderado foi 

encaminhado para avaliação com os especialistas pertinentes. 

Objetivo 6: Promover a saúde de hipertensos e diabéticos. 

Para este objetivo pactuamos garantir orientação nutricional sobre 

alimentação saudável a 100% dos hipertensos e diabéticos.  A meta foi cumprida 

integralmente tanto para os hipertensos quanto para os diabéticos em todos os 

meses da intervenção. As ações foram desenvolvidas pela enfermeira, o técnico em 

enfermagem e a médica, tanto nas consultas individuaiscomo nas palestras de 

nutrição saudável feitas a cada 15 dias no serviço de saúde . Estas orientações 

foram acolhidas com muito entusiasmo por todos os usuários que participaram das 

atividades. 

Pactuamos também garantir orientação em relação à prática regular de 

atividade física a 100% dos usuários hipertensos e diabéticos, a qual também foi 

cumprida integralmente para todos os hipertensos e diabéticos em todos os meses 

da intervenção. Apesar de não contarmos com o apoio de um educador físico, 

orientamos a comunidade a fazer caminhadas no próprio bairro, participar em 

esportes não competitivos. Já temos alguns resultados positivos de alguns usuários 
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que estão conseguindo melhorar sua qualidade de vida a partir da realização destas 

atividades. 

Estipulamos garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos 

usuários hipertensos e diabéticos, meta que foi cumprida integralmente tanto para os 

hipertensos e diabéticos. Isso significa que todos esses usuários cadastrados foram 

orientados conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde. As orientações foram 

realizadas individualmente e em grupos, explicando e mostrando ao usuário RX de 

pessoas fumantes e os riscos de desenvolverem Doenças Pulmonares Obstrutivas 

Crônica que quase condena á pessoa depender de oxigênio de por vida , assim 

como os danos aos demais órgãos e as pessoas que convivem com eles que são 

fumantes passivos . Assim, destaco a importância em fazer combate ao tabagismo, 

pois são atividades de promoção à saúde que podem ter a participação de toda a 

equipe de saúde, sem maiores gastos econômicos e com resultados satisfatórios na 

promoção de saúde e prevenção de doenças. 

Por fim, pactuamos garantir orientação sobre higiene bucal a 100% dos 

usuários hipertensos e diabéticos. Tal meta se consolidou em sua totalidade em 

todos os meses da intervenção, sendo que obtivemos um alcance de 100% dos 

usuários orientados para a higiene bucal desde o primeiro mês da intervenção até o 

ultimo mês. A orientação sobre higiene bucal foi realizada em cada consulta aos 

hipertensos e diabéticos de forma individual e também coletiva durante os grupos. 

Frisamos tais orientações para a população diabética, principalmente porque as 

infecções bucais se constituem como um fator de risco para o descontrole da 

doença.  

4.2 Discussão 

A intervenção em minha Unidade Básica de Saúde Ivo Ferronato teve como 

um de seus objetivos propiciar a ampliação da cobertura de atenção aos hipertensos 

e diabéticos; um maior controle dos usuários já cadastrados; a melhoria dos 

registros feitos em comparação aos já existentes  de acordo com  a qualificação da 

atenção, com destaque para ampliação do exame dos pés diabéticos; a identificação 

das polineuropatias para a prevenção do pé diabético (embora não tivéssemos 

ninguém com pé diabético, houveram pacientes com polineuropatias diabéticas). 

Implementamos a classificação de risco de ambos os grupos assim como os 
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encaminhamentos às especialidades de cardiologia,nefrologia, oftalmologia e 

angiologia para avaliação por especialistas . 

Para a realização do projeto de intervenção a equipe teve que receber 

capacitação para seguir as recomendações do Ministério de Saúde relativas ao 

rastreamento, diagnóstico e tratamento dos hipertensos e diabéticos.Estas 

atividades foram feitas através de palestras educativas, da promoção e trabalho 

integrado entre a médica, a enfermeira, o técnico de enfermagem, a recepção e 

ACS. Essa integração foi definitiva para a consolidação da intervenção. Foi uma 

experiência importante fazer atenção integral aos hipertensos e diabéticos, com 

atendimento clínico das ações programáticas.  

As ações de educação para saúde continuam sendo feitas todas as quintas 

de 15 em 15 dias, todos os meses na UBS, o que faz com que possamos seguir 

trabalhando nos riscos de saúde de colesterol alto,triglicérides altos, assim como 

odiabetes e hipertensão descompensada. O controle é o mais importante, pois o 

foco é trabalhar não só com o usuário doente, mas também com aquele que pode 

chegar a ficar doente, ou seja, o mais importante é o usuário saudável. Para isso, 

faz-se necessário, modificar os estilos de vida da população com as palestras na 

comunidade, mas acredito que podemos fazer extensão destas palestras às escolas 

da comunidades e fazer maior integração da comunidade  as mudanças em estilos 

de vida e hábitos alimentares saudáveis. Uma ação que ainda precisa ser 

organizada é referente as orientações sobre saúde bucal nas escolas. Poréma 

dificuldade em nosso serviço é que não contamos com o dentista para fazer as 

mesmas. 

Também adotamos a utilização dos espaços de palestras com eles para 

assim aproveitar e renovar as receitas médicas. Esta foi uma estratégia para que 

eles aderissem as atividades educativas, que foram realizadas por todos os 

membros da equipe e em conformidade com o protocolo do Ministério de Saúde.É 

importante sinalizar que a maioria dos usuários apresenta índice de massa corpórea 

elevado, acima de 25%, o que fez com que houvesse um número elevado de 

usuários com classificação de sobrepeso e obesos, o que é um problema de saúde 

que precisamos destacar nestas atividades educativas.  

Foi de utilidade a aplicação da estratificação de risco por ano,isto é, o escore 

de Framingham para o seguimento da classificação de risco para priorização de 

atendimentos, ademais conhecer aqueles com risco cardiovascular. Os 
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encaminhamentos a outras especialidades como Cardiologia, Nefrologia, 

Oftalmologia, Angiologia e Endócrino foi feita na unidade e os atendimentos feitos 

pelo especialista com ótima qualidade e acompanhamento. Assim foi que pudemos 

identificar dois usuários já com insuficiência renal.  

Outro aspecto bem sucedido é a melhoria da qualidade dos registros nos 

prontuários. A implantação de registros, fichas-espelhos com o nome e uma base de 

dados com a totalidade dos usuários cadastrados nestas 12 semanas foi um 

processo importante para a UBS. Vamos continuar utilizando essa base de dados 

até ter a totalidade de usuários hipertensos e diabéticos cadastrados.Essas eram 

ações ausentes em nossa UBS antes da intervenção. Percebemos que a falta de 

registros era uma falha que impedia concluir dados como número de diabéticos e 

hipertensos na comunidade e características da atenção que a equipe ofertava a 

estes usuários. 

As consultas dos idosos podem ser agendadas por telefone, já a dos demais 

usuários é na própria UBS. Continuamos com agenda diária e demanda espontânea. 

Crianças e idosos sempre são atendidos e a comunidade é acolhida diariamente por 

toda a equipe. Para aprimorar a assistência no serviço, é importante olhar também 

para os problemas relacionados a realização dos exames complementares, já que 

podem demorar até um mês a obtenção dos resultados, o que faz com que muitos 

usuáriosutilizem laboratórios conveniados de saúdeou vão à clinicas particulares 

pela preocupação em obter os resultados e assim ter o controle de suas doenças.  

O impacto da intervenção para a comunidade foi uma experiência muito 

positiva , eles apreciaram que o atendimento proporcionou avaliação integral de 

suas doenças, tanto os hipertensos como diabéticos demostraram satisfação com o 

trabalho realizado.Temos que destacar ainda que temos muitos usuários com essas  

doenças sem cobertura e precisamos de mais ACS para fazer um trabalho completo.   

Antes de nossa presença na UBS, ficava difícil agendar consultas 

rapidamente. Agora, com a permanência dos médicos do programa Mais Médicos 

com 32 horas trabalhadas semanalmente, há muita estabilidade, o que faz com que 

o usuário encontre atendimento médico, coisa que não acontecia anteriormente. A 

apresentação de exames antigos, sem a medição de pressão arterial, nas consultas 

antigas, foi um fato encontrado nos prontuários. Agora, com a pesquisa dos agentes 

na comunidade e pelo acompanhamento de cada usuário, consegue-se realizar uma 

atenção integral por todos com melhor qualidade, assim como as atividades de 



67 

 

promoção de saúde. As pessoas acamadas são atendidas em visita domiciliar 

integralmente . Caso a intervenção fosse reiniciada neste momento, com a 

experiência adquirida, faria algumas modificações. A primeira seria que a 

capacitação da equipe, sobre tudo dos ACS, faria muito antes de começar a 

intervenção. Desta forma, eles conseguiriam realizar um trabalho com mais 

qualidade e com mais rendimento, principalmente para o cadastramento da 

comunidade adscrita. Outro aspecto a ser melhorado seria realizar mais ações 

educativas de forma coletiva com a comunidade. 

A intervenção já está incorporada à rotina do serviço e dessa forma, 

continuará, pois evidenciamos a importância dos registros, que muitas vezes não era 

realizado. O trabalho ficou mais organizado e monitorado, melhorando o controle 

dos usuários crônicos. Este é um legado que ficará na unidade para os próximos 

profissionais, que poderão, com maior facilidade, conhecer a população adscrita e 

as ações que estão sendo desenvolvidas no serviço. Os próximos passos serão 

para alcançar a meta estipulada de cobertura, dando seguimento aos cadastros da 

população alvo. Acredito que com a incorporação de três ACS que ainda faltam para 

completar o quadro de profissionais, conseguiremos cadastrar a totalidade de 

hipertensos que faltam. Também planejamos levar esta mudança para os demais 

programas como na atenção ao pré-natal que contribuiria para diminuir o índice de 

mortalidade infantil em nosso município



 
 

 

5 Relatório da intervenção para gestores 

Entre os meses de fevereiro a maio do ano 2015, os profissionais de saúde 

da Unidade de SaúdeIvo Ferronato desenvolveram um trabalho de intervenção 

voltado para a atenção aos usuários portadores de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e vamos aqui relatar os benefícios alcançados com 

este feito, bem como as dificuldades que enfrentamos para qualificar a assistência 

prestada a esta população.  

A estimativa de usuários portadores de hipertensão com mais de 20 anos 

era de 471 pessoas, mas estavam sendo acompanhados neste serviço somente 

22,7% deste total. E a estimativa de usuários diabéticos com mais de 20 anos era de 

116pessoas, com uma cobertura de apenas 5,6 % do total. Com a realização deste 

trabalho conseguimos elevar a cobertura, tendo agora 265 (56,3%) hipertensos e 91 

(78,4%) diabéticos em acompanhamento em nosso serviço.   

 A atenção qualificada a esses usuários se deu por uma série de fatores: 

primeiro pela atenção de toda a equipe de saúde que recebeu uma capacitação 

contínua, de acordo ao cronograma feito para o estudo, envolvendo o recepcionista, 

a enfermeira, técnico em enfermagem, técnica em farmácia e ACS (agentes 

comunitários de saúde). Todos, de uma forma ou de outra, apoiaram o trabalho que 

teve como objetivo principal melhorar a atenção ao usuário diabético e hipertenso da 

área de abrangência da unidade. As atividades feitas dentro e fora da unidade, por 

toda a equipe, tiveram um resultado ótimo, com o esforço de todos, trabalhando de 

forma contínua e em muitas vezes, substituindo o trabalho do colega que se 

encontrava de férias ou faltavam por outro motivo. Toda a equipe se esforçou para 

obter resultados e dar resposta aos objetivos traçados. 

É importante ressaltar que a falta de profissionais (Agentes Comunitários de 

Saúde) em nosso serviço, influenciou para que algumas metas não fossem 
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cumpridas integralmente. Para melhorar a qualidade da atenção a esta população 

foco deste trabalho, realizamos exame clínico apropriado em 100% dos hipertensos 

e diabéticos cadastrados. Todos os usuários cadastrados têm em seu prontuário o 

exame clínico e temos nas fichas-espelho, a aferição da pressão arterial, o Índice de 

Massa Corporal (IMC) e, assim, com todas as informações, chegamos a conclusões 

importantes capazes de fornecer subsídios para traçar estratégias de saúde a longo 

prazo. Precisamos de nutricionista, ademais de professores de educação física, para 

exercitar aos diferentes grupos de hipertensos e diabéticos, idosos e demais grupos 

vulneráveis. 

Ao final da intervenção conseguimos que 100% dos hipertensos e diabéticos 

realizassem os exames complementares em dia de acordo com o protocolo (alguns 

fizeram pelo SUS e outros que fizeram por convênios de saúde). Desta forma, 

salientamos a necessidade de informar aos gestores tais irregularidades, pois muitos 

dos usuários pagam seus exames por falta de suporte da rede, colocando em 

evidência o difícil acesso aos exames complementares, sendo necessário melhorar 

o período de tempo que está levando para a realização destes exames pelo SUS. 

Todos os usuários cumprem seus tratamentos com medicamentos da rede 

municipal, estadual ou federal. Tivemos semanas com falta de medicamentos no 

serviço de saúde, mas foram tomadas estratégias para que o usuário não 

permanecesse com esta falta, por exemplo, foram trocadas medicações por outros 

derivados que tenhamos na rede o que deu bom resultado. Agora temos 

medicamentações suficientes nas unidades para suprir a demanda, assim como 

para tratamentos de urgência quando as pessoas procuram o serviço com 

descontrole da pressão arterial.  

Realizamos avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% 

dos hipertensos e diabéticos. Destacamos também que o registro nas fichas de 

acompanhamentodos usuários melhorou graças ao esforço de toda a equipe, que 

também aprimorou os registros no SIAB, prontuários clínicos, fichas-espelho e no 

arquivo específico da população foco do trabalho. 

Também se constata que, anterior a intervenção, usuários hipertensos e 

diabéticos sem um controle efetivo de suas doenças se constituíam em maioria em 

nossa área de abrangência. Não chegavam a realizar tratamento, alguns faziam 

meses e até anos com exames laboratoriais antigos. Não tinham o controle de sua 

dieta,não eram encaminhados aos especialistas. Na medida em que foram 
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incorporando-seà intervenção, começaram a obter o controle de suas doenças, 

aderiram a um estilo de vida mais saudável, resultado da realização das atividades 

educativas realizadas quinzenalmente com a população, onde eram feitas 

orientações sobre alimentação saudável e prática de atividade física regular. O 

trabalho individual com cada um dos usuários, por toda a equipe, assim como o 

trabalho coletivo nas palestras em grupos, teve o efeito desejado, com orientação 

nutricional sobre alimentação saudável, atividade física e riscos do tabagismo.Os 

colegas ficaram motivados por este trabalho, já que observaram os resultados 

positivos, graças a dedicação de todos. 

Nossa equipe está integrada pela enfermeira, técnico de enfermagem, três 

ACS, recepcionista, técnica de farmácia e auxiliar de serviços gerais. Não contamos 

com a dentista, coisa esta que incide de forma negativa para uma avaliação integral 

ao paciente. Todos nós temos a pretensão de melhorar a atenção de nossos 

usuários, aperfeiçoando as ações programáticas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde e promovendo o relacionamento entre serviço de saúde e a 

comunidade.Essa é e será nossa principal tarefa,trabalhar a promoção e prevenção 

de saúdeem nossa comunidade que tanto precisa de nossos serviços. 

Desta forma, saliento a importância da gestão estar atuante conosco neste 

trabalho e também na expansão do mesmo para as demais ações programáticas. 

Para que possamos realizar um atendimento integral, necessitamos contar com a 

intersetorialidade de todas as esferas governamentais, incluindo gestão, 

profissionais e comunidade.  

 

 

 

 

. 



 
 

 

6 Relatório da Intervenção para a comunidade 

Em nossa unidade Ivo Ferronato a equipe de saúde desenvolveu um 

trabalho sobre a melhoria da saúde para pessoas portadoras de hipertensão e 

diabetes que será apresentado para a comunidade. Assim, informarei a todos sobre 

o que foi alcançado e modificado no nosso serviço de saúde no período de três 

meses em que foi desenvolvido este trabalho. 

Desde nossa chegada à UBS, em 12 de novembro de 2013, observamos 

uma grande quantidade de pessoas com problemas de hipertensão e diabetes, que, 

em sua maioria, chegavam a unidade descompensados,sem tratamento, com 

exames de sangue antigos, não tinham acompanhamentopor especialistas (quando 

necessário) e os prontuários desatualizados, não demonstrando o estado de saúde 

anterior destas pessoas. Então, chegamos à conclusão, que precisávamos realizar 

um trabalho para modificar esta realidade. Foi a partir destas observações que 

desenvolvemos um projeto, juntamente com a Universidade Federal de Pelotas, 

através da modalidade a distância, para atuar junto a estas pessoas e melhorar a 

assistência prestada as mesmas.  

A estimativa de usuários portadores de hipertensão com mais de 20 anos 

era de 471 pessoas, mas estavam sendo acompanhados neste serviço somente 

22,7% deste total. E a estimativa de usuários diabéticos com mais de 20 anos era de 

116pessoas, e em acompanhamento no serviço apenas 5,6 % do total. Com a 

realização deste trabalho conseguimos elevar estes dados, tendo agora 265 (56,3%) 

hipertensos e 91 (78,4%) diabéticos em acompanhamento em nosso serviço. Este 

resultado evidencia que há um maior número de pessoas com estas doenças 

consultando em nosso serviço de saúde.   

A equipe como um todo esteve envolvida neste trabalho, no entanto, 

enfrentamos a ausência de agentes comunitários de saúde - ACS (do total de 

seisprofissionais que deveriam ter na área, estamos com apenas três atuantes) 
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destes três, participaram do cadastramento da população da área de abrangência do 

serviço, apenas dois agentes, os quais fizeram um grande esforço para o 

cadastramento de toda área.Os ACS foram um pilar importante no trabalho de 

mapeamento da população, pois eles identificavam as pessoas com doenças 

crônicas, cadastravam os dados e encaminhavam para a consulta. Nas áreas 

descobertas, ou seja, que não há agentes comunitários, eles se dividiram ederam 

cobertura para atenderem todas as áreas. O trabalho rendeu bons resultados, pois 

temos muitas pessoas com hipertensão e diabetes que estão procurando o serviço 

para atualizarem seus cadastros e realizarem o tratamento de suas doenças.  

Dentre esta população atendida temos o agravante de que grande parte 

encontra-se com sobrebeso, ou seja, obesos. Então estamos encaminhando muitos 

deles para consultar com a nutricionista e sendo orientados a praticarem algum tipo 

de atividade física e manter uma alimentação saudável. Também realizamos 

atividades educativas com a comunidade nas quintas-feiras a cada 15 dias. Estamos 

programando também de realizar uma mostra de arte culinária feita com alimentos 

saudáveis, mas para isso, precisamos contar com o apoio da comunidade como um 

todo nos apoiando nestas ações. Além disso, pretendemos solicitar a secretaria de 

saúde de nosso município o apoio de educadores físicos para realizar atividades 

físicas comunitárias, e assim promover a qualidade de vida das pessoas portadoras 

de hipertensão e diabetes. A solicitação de uma nutricionista fazendo parte de nossa 

equipe também está na nossa lista de prioridades, pois a modificação dos hábitos 

alimentares e a atividade física são fatores fundamentais para o controle e 

prevenção destas doenças.  

Temos como propósito que este trabalho tenha continuidade no serviço de 

saúde e não somente beneficiando o atendimento de pessoas portadoras de 

hipertensão e diabetes, mas também para outros grupos como gestantes, crianças, 

idosos, enfim abrangendo a população de nossa área de abrangência como um 

todo. No entanto ainda temos uma longa caminhada pela frente para atingirmos tal 

propósito e para isso precisamos contar com o apoio de todos da comunidade a fim 

de conseguirmos melhorar o atendimento prestado neste serviço de saúde. Para 

isso é muito importante a participação nos conselhos de saúde do bairro, pois é por 

meio deles que a população consegue mobilizar-se para reivindicar seus direitos e 

praticar seus deveres no que tange a situação de saúde local.  

Contamos com o apoio de todos para seguirmos em frente. Obrigada! 



 
 

 

7 Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

Minhas expectativas sobre o processo de aprendizagem no Curso de 

Especialização foram na realidade uma surpresa, curiosidade, e desejos de 

conhecer sobre as diretrizes de saúde no Brasil. Quando fui informada em 

Guarapari, Espírito Santo, do curso de especialização senti preocupação já que o 

domínio do idioma atrapalhava com os erros que poderiam acontecer. Também por 

ser um curso a distância e contarmos em um primeiro momento, com a tablet para 

fazer o cadastramento. Os primeiros meses foram difíceis, as tarefas tinham que ser 

feitas manualmente e depois levar os manuscritos ao Posto de Saúde para passar 

em um computador e copiar no pendrive e então levar para as galerias onde tem 

computadores e postar as informações das tarefas. Quando recebíamos o feedback 

das tarefas tínhamos que arrumá-las nos computadores do posto e voltar a enviar a 

informação. Ademais foi difícil fazer a pesquisa de muitas tarefas relacionadas com 

o serviço que nós não conhecíamos nesse momento. Tive o apoio dos trabalhadores 

que ajudavam a passar as tarefas.  

Quando fazemos uma comparação com o sistema de saúde de nosso país, 

achamos que no Brasil há uma estrutura bem organizada, assim como as diretrizes 

e princípios, faltando o recurso humano que foi integrado com a chegada do 

Programa Mais Médicos, com um trabalho estável de 40 horas de segunda a sexta-

feira, assim como facilitando o acesso ao médico para os setores mais pobres da 

população. Acredito que ainda temos muito que aprender no tempo que ainda temos 

de contrato, mas é uma experiência única. Avaliando os quatro pilares da APS 

(promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde) acho que em um primeiro 

momento só estávamos realizando a recuperação. Devagar começamos as ações 

de promoção e prevenção de saúde e acho que temos muito que caminhar. Mas já 

começamos, que é o mais importante, e assim, como a sensibilização das demais 
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esferas (falo dos conselhos nas comunidades) que devem apoiar nosso trabalho, 

que acredito ser fundamental para a continuidade e aperfeiçoamento do mesmo.  

O Curso de especialização foi importante para compreender as diretrizes e 

princípios da universalidade, integralidade, equidade e descentralização do SUS, 

assim como as tarefas que a Universidade indicava, se constituíam em constantes 

momentos de aprendizagem. Compreendi como podia qualificar a atenção e o 

processo de trabalho, o acolhimento dos usuários, as reuniões de equipe. O curso 

nos permitiu também fazer uma análise do diagnóstico das principais doenças que 

chegavam a nós. 

Achei os casos interativos e as práticas clínicas muito propícias para o 

aprimoramento do conhecimento, já que nos obrigava a estudar quase diariamente. 

Tive dificuldades com a acessibilidade ao fórum, principalmente nas primeiras 

unidades, primeiro por não ter computador e no tablet não podia acessar. Mas não 

deixo de compreender o grande valor que o mesmo possui para interagir entre os 

colegas dos diversos lugares cujas realidades não são semelhantes a nossa. 

Também para esclarecer dúvidas, considero que utilizar mais esta ferramenta foi de 

muita utilidade para minha aprendizagem. 

É importante esclarecer que com a aprendizagem do curso o trabalho na ESF 

ficou mais organizado, a interação entre os colegas foi melhor já que tínhamos um 

guia para fazer todas as atividades. Algumas delas já implementadas na ESF. 

Acredito que este ensino é fundamental para todo médico que se dedica a 

medicina familiar, a aprendizagem do funcionamento do SUS, as Estratégias de 

Saúde de Família, assim como a integração das ações de promoção e prevenção de 

saúde em APS é vital. Foi uma experiência inesquecível que ajudou para que nosso 

trabalho seja cada dia melhor.  
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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 

 

 

 


