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Introdução  

Desenvolvimento – Plano de ação 

Trata-se de estudo propositivo, antecedido de revisão 
bibliográfica narrativa. (CORREA, 2013). Os passos para seu 
desenvolvimento constaram de diagnóstico, seleção de 
prioridade, planejamento de ação, cientificamente 
fundamentado. 

 

Metodologia  
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Objetivo  

Considerações finais 
 Na atuação da equipe e força de vontade para mudanças benéficas, houve um bom empenho para realização do passo a passo do 
planejamento, bem como estímulo para desenvolvimento do processo de trabalho. Fica evidenciado de forma notória que as ações cabíveis á 
equipe foram desenvolvidas com eficiência e eficácia. Entretanto, as ações realizadas onde não se conseguiu resolutividade, não dependiam 
somente dos atores componentes da equipe, mas sim da gestão municipal por depender de recursos financeiros, administrativos e também 
por ser necessário seguir uma hierarquia da qual todos fazem parte.  
 

Elaboração de um plano de ação especifico de cuidados na atenção 
básica, para os moradores de Joaquim Felício, para os portadores 
de doenças cardiovasculares associadas à doença de Chagas, 
visando o auto-cuidado e a promoção de hábitos e estilos de vida 
saudáveis. 

 
 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas 

Chagas e HAS quem tem cuide 
para controlar, quem não tem 
cuide para evitar. 

Diminuição do tabagismo, 
sedentários e obesos 

Capacitação sobre a doença; 
Atividade física avaliada por 
cardiologista; Caça ao parasita;  
Reeducação alimentar feita por 
nutricionista.  

Organizar projetos específicos 

Fique por dentro 
 

Conhecimento da população sobre 
evolução da doença 

Capacitação dos profissionais 
envolvidos; Eventos realizados pela 
zoonose e veterinário municipal. 

Apresentação do projeto 

Inovação do cuidar 
 

Novo processo de trabalho   Compra de medicamentos e 
exames específicos; Contratação 
de profissionais especializados. 

Apresentação do projeto para o 
gestor de saúde. 

Lapidação de vida Diminuição do desemprego Criação de feiras artesanais e 
cursos técnicos para geração de 
emprego e renda. 

Apresentar o projeto e apoio para 
ás associações 

Corte e remenda do protocolo  Cobertura de 80% dos acometidos Implantação de novo protocolo 

O município de Joaquim Felício situa-se na porção centro-norte do 
Estado de Minas Gerais.  Devido  á elaboração do diagnóstico 
situacional do município  através dos dados obtidos observou-se 
que a principal causa das internações de adultos, foi a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) e Doença de Chagas. (SIAB 2011).  
 O enfoque escolhido para esse trabalho foi estudar estratégias de 
promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis para portadores de 
doenças cardiovasculares associadas à doença de Chagas, no intuito 
de construir planos de ação de promoção à saúde e contribuir para 
evitar as complicações clínicas, proporcionando melhorias na 
qualidade de vida dessas pessoas. 
  

 


