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RESUMO 
 
 

As doenças crônico-degenerativas vêm sofrendo um aumento expressivo com o 
passar dos anos. O perfil de mortalidade por doenças infectocontagiosas cedeu 
lugar a estas doenças, contribuindo para uma elevada prevalência, acarretando um 
alto custo para os serviços de saúde, em esfera primária, secundária, terciária e 
quaternária. Diante deste contexto, os serviços de saúde têm enfatizado a 
importância do acolhimento e atendimento a essa clientela, seja no âmbito da 
atenção individual, com consultas, seja no âmbito da atenção coletiva, como é o 
caso dos grupos operativos. Desta forma, o presente estudo descreve a importância 
da realização destes grupos, no intuito de informar a população acerca de suas 
comorbidades (prevenção, diagnóstico, tratamento e complicações) e por 
consequência reduzir o número de óbitos devido a estas, como ocorre na população 
da Estratégia de Saúde da Família São Paulo. O objetivo deste trabalho é elaborar 
um plano de ação, para o auxílio do tratamento das comorbidades crônicas, por 
meio da educação continuada, comprovando sua eficácia, na adesão ao tratamento, 
na Unidade Básica de Saúde São Paulo. Para a elaboração do plano de ação, foi 
realizada uma revisão de literatura nas principais revistas científicas e, além disto, foi 
utilizado o método de Planejamento Estratégico Situacional, por meio do qual, após 
processados os problemas identificados no diagnóstico situacional foram propostas 
ações para o enfrentamento do problema prioritário. 
 
  

 
 

Palavras-chave: Educação em saúde. Doença Crônica. Indicadores de 

Morbimortalidade. Fatores de Risco.



 

 

ABSTRACT 
 

 
Chronic-degenerative diseases have undergone a significant increase over the 
years. The profile of mortality from infectious diseases has given way to these 
diseases, contributing to a high prevalence, resulting in a high cost for health 
services, in the primary, secondary, tertiary and quarterly spheres. In this context, 
health services have emphasized the importance of welcoming and serving this 
clientele, either in the scope of individual care, with consultations, or in the scope of 
collective care, as is the case with operative groups. Thus, the present study 
describes the importance of carrying out these groups, in order to inform the 
population about their comorbidities (prevention, diagnosis, treatment and 
complications) and consequently reduce the number of deaths due to these, as 
occurs in the population of the Family Health Strategy São Paulo. The objective of 
this work is to develop an action plan to help treat chronic comorbidities, through 
continuing education, proving its effectiveness, in adhering to treatment, at the São 
Paulo Basic Health Unit. To prepare the action plan, a literature review was carried 
out in the main scientific journals and, in addition, the Situational Strategic Planning 
method was used, through which, after processing the problems identified in the 
situational diagnosis, actions were proposed to face the priority problem. 
 
 

 
 
 
 
Keywords: Health education. Chronic disease. Morbidity and mortality indicators. 

Risk factors.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Pará de Minas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. Pertence a região metropolitana de Belo Horizonte e localiza-se a 

oeste da capital do estado, distando desta cerca de 90 km. Sua população estimada 

em 2018 era de 93,101 habitantes. O esgotamento sanitário adequado está presente 

em 94,4%, urbanização das vias públicas contabilizaram 36,5%. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Pará de Minas é considerado 

elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo 

que seu valor é de 0,725 o 1154º maior do Brasil. No Produto Interno Bruto (PIB) de 

Pará de Minas, destacam-se a agropecuária, associada ao agronegócio, e a área 

de prestação de serviços. A mortalidade infantil em 2014 somou um índice de 9,9 

óbitos para mil nascidos vivos. As internações por diarreia representavam 0,2 

internações por mil habitantes neste mesmo ano. Com relação à educação, a taxa 

de escolarização de 6 a 14 anos de idade, representavam 99,1%, tendo nota 

estabelecida pelo IDEP de 6,6 correspondendo aos anos iniciais do ensino 

fundamental, e cinco correspondendo aos anos finais do ensino fundamental 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade do bairro São Paulo, localizado em Pará de Minas, conta com 

cerca de 6,401 habitantes, sendo que a Unidade Básica de Saúde Seringueiras 

possui duas equipes: a equipe São Paulo e a equipe Seringueiras, sendo que a 

equipe São Paulo contabiliza 2,405 usuários, em sua área adscrita. 

A criação do bairro ocorreu a partir da migração populacional em busca de 

oportunidade de trabalho e melhoria da qualidade de vida. No entanto, por ser um 

bairro tido como distante, afastado da cidade, a assistência deixa a desejar. 

Os índices de violência no local são altos, contabilizando furtos e 

principalmente assassinatos por tráfico de drogas. A maioria da população se 

encontra desempregada ou realizando serviços temporários, sendo que o 

rendimento médio mensal é cerca de um salário-mínimo.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Município
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/População
https://pt.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Nações_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terciário
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É uma população muito carente com relação à assistência social e serviços. A 

estrutura de saneamento básico é insuficiente no que se refere a coleta de lixo. O 

número de lotes vagos no bairro é grande, e as pessoas depositam o lixo no local, o 

que representa um grande problema de saúde pública.  Não são vistos esgotos a 

céu aberto e número de casos de notificações de casos de diarreia ainda se constitui 

de enorme importância no local. 

As condições de moradia são precárias, isso pode ser presenciado a partir das 

visitas domiciliares, com residências sem higienização básica, com grande número 

de animais, em contato próximo com estes moradores. O analfabetismo é alto, 

principalmente naqueles com mais de 50 anos. 

No bairro, são realizadas ações sociais filantrópicas como aulas de futebol, 

natação, capoeira, com o objetivo de retirar as crianças e adolescentes das ruas, 

para que estes não se comprometam com o tráfico de drogas, roubos, dentre outros 

problemas como já citados acima. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O município possui 23 equipes de Saúde da Família, sendo estas divididas em 

regionais: norte, sul, leste e oeste. Além disso, o município conta também com um 

centro de especialidades odontológicas, e Núcleos de Atenção à Saúde da Família 

(NASF) que são compostos por psicóloga, educador físico, nutricionista, assistente 

social, farmacêutico e fonoaudiólogo. Além disso, o município possui um Centro de 

Convivência e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS- AD), com 

permanência dia. 

Como atenção secundária, o município possui uma policlínica, responsável 

pelo atendimento por especialistas. Com relação ao atendimento terciário, possui 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um hospital e uma maternidade. 

Exames complexos são realizados com acordo firmado entre a prefeitura e cidades 

aptas para a realização destes. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Seringueiras que conta com a Equipe de 

Saúde da Família São Paulo, foi inaugurada em 2017, no bairro Seringueiras que se 
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situa próximo a BR de saída da cidade. Possui estrutura própria, relativamente 

ampla, com muitos espaços que poderiam ser melhores aproveitados. Em horários 

de pico como pela manhã, e após o almoço, principalmente nas segundas e terças-

feiras, a UBS fica superlotada, causando insatisfação dos usuários e dos servidores. 

As reuniões com a comunidade são realizadas na sala de reuniões, que é, também, 

o espaço destinado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para realização de 

cadastros. 

A UBS possui aparelhagem como otoscópios, estetoscópios, sonar, materiais 

para pequenos procedimentos e curativos. Possui medicação para quadros de 

emergência, medicamentos básicos para urgências hipertensivas e para quadros de 

diabetes descompensado. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde 

 

 A equipe de Saúde da Família da UBS Seringueiras / São Paulo é composta 

por uma enfermeira chefe, uma médica, cinco técnicas de enfermagem, quatro ACS, 

duas psicólogas, um farmacêutico, um assistente social, uma nutricionista, uma 

fisioterapeuta e uma recepcionista. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 

 

A UBS São Paulo funciona de 07:00 as 16:00 de segunda a sexta feira, sendo 

que duas vezes ao mês, se tem o horário do trabalhador, com horário estendido até 

as 20:00. 

 

1.7 O dia a dia da equipe 

 

 O dia a dia na Equipe São Paulo é composto por consultas agendadas e 

demanda espontânea, sendo que estas últimas ocupam cerca de um terço dos 

atendimentos diários. Entre as consultas agendadas, se tem aquelas que são 

designadas aos cuidados continuados (onde são atendidos pacientes com 

comorbidades crônicas como diabetes, hipertensão arterial e obesidade) e cuidado 

programado (que são os outros pacientes, que não possuem nenhuma das 

comorbidade citadas acima). A cada 15 dias, ocorrem às visitas domiciliares com a 
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presença da médica, enfermeiro, agente comunitário de saúde e técnico em 

enfermagem. 

São oferecidos para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 

recepcionistas atualizações (educação continuada) pelo município a cada dois 

meses, que ocorrem na primeira terça- feira dos meses designados para tal. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

A equipe de saúde realizou o diagnostico situacional utilizando o método da 

estimativa rápida que permitiu o levantamento dos problemas que acometem a 

população. Dentre os problemas de saúde encontrados na ESF São Paulo, estão as 

doenças crônicas dependentes de estilo de vida, principalmente, a hipertensão 

arterial sistêmica e a diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças 

renais, transtornos mentais, tabagismo, alcoolismo, usuários de drogas e 

desemprego. Sendo estes, os principais problemas encontrados no diagnóstico 

situacional do local. 

Como a equipe não tem condições de resolver todos os problemas de uma só 

vez por motivos financeiros e recursos humanos resolveu priorizar os problemas. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Cerca de 70% da população atendida na ESF São Paulo que possuem mais de 

65 anos, possui alguma comorbidade dentre hipertensão e diabetes. A maioria é 

paciente do sexo feminino. São pacientes que já convivem com o diagnóstico há 

mais tempo, e se mantém displicente ao tratamento. 

No entanto, muitos usuários estão tendo seus diagnósticos estabelecidos 

recentemente. Estes pacientes apresentam altos índices de risco cardiovascular e 

são resistentes as mudanças de hábitos de vida, fundamental para que tais 

comorbidades sejam de fato controladas. 

Além disto, problemas como o uso de drogas lícitas e ilícitas se faz muito 

presente, visto que grande parte de população se encontra desempregada e 

encontra nestes vícios uma forma de escapismo. 
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O número de pacientes, que se encontram com doenças cardíacas, 

pulmonares e renais, também, se faz alto, devido ao grande número de idosos 

portadores de comorbidades que, possuem tais órgãos, como alvo de lesões. Além 

disto, na área de abrangência da Equipe de Saúde São Paulo, existe grande número 

de pacientes com transtornos mentais, que necessitam de um cuidado contínuo e 

acompanhamento multidisciplinar. Devido ao número elevado de problemas foi 

necessário analisamos os problemas de acordo com os critérios abordados por 

Campos, Faria e Santos (2018) que são: 

• A importância do problema atribuindo valores “alto, médio ou baixo”, 

• Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, de 1 e no máximo 

30 pontos) 

• Capacidade de enfrentamento. Definindo se a solução do problema está 

dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da 

equipe. 

• Seleção numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do 

resultado da aplicação dos critérios. 

A equipe trabalhou na seleção ou priorização daquele problema que será 

enfrentado e que a equipe tem governabilidade sobre ele, portanto é viável. 
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Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde São Paulo, Unidade 

Básica de Saúde Seringueiras, município de Pará de Minas, estado de Minas 

Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Doenças crô-
nicas depen-
dente do estilo 
de vida 

alta 5 total 1 

Tabagismo alta 4 parcial 2 

Desemprego alta 3 parcial 3 

Alcoolismo alta 4 parcial 2 

Usuários de 
drogas 

alta 3 parcial 2 

Doenças 
pulmonares 

alta 3 parcial 4 

Doenças 
cardíacas 

alta 3 parcial 4 

Doenças 
renais 

alta 3 parcial 4 

Transtornos 
mentais 

alta 2 parcial 5 

 
Fonte: autoria própria 
 
Legenda 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis pela maior carga de 

morbimortalidade no Brasil. Do total de óbitos em 2008, 63% foram relacionados a 

estas, sendo representadas por doenças cardiovasculares, câncer, doenças 

respiratórias crônica e diabetes (DUNCAN, et al, 2012). 

Em 2005, a OMS mostrou que a maioria destes óbitos (cerca de 80%) 

ocorreram em países de baixa ou média renda, sendo 29% destes óbitos em adultos 

com menos de 60 anos. Já nos países de renda mais alta, este percentual foi 

apenas de 13%. Desta forma, o impacto socioeconômico das DCNT, atrasa o 

cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio que incluem estabilidade 

econômica, equidade, segurança e estabilidade econômica (DUNCAN, et al, 2012). 

No Brasil em 2017, as quatro doenças – cardiovasculares, neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes – responderam por mais de 185 mil óbitos 

(DATASUS, 2017). 

De acordo com Fernández e Regules (1994, p. 27) o conceito de promoção da 

saúde “aponta para uma visão holística do processo saúde doença e da forma de 

intervir nesse processo”. Desta forma, a abordagem do indivíduo portador de doença 

crônica retoma este conceito, reconhecendo a complexidade do seu sistema 

psíquico e somático, necessitando de informações complementares dos 

profissionais de saúde sobre o controle, a prevenção e as complicações da sua 

doença. 

“Por outro lado, o compartilhamento da responsabilidade terapêutica vem 

contribuindo para o sucesso, principalmente quando a equipe trabalha de forma 

integrada e dinâmica” (TORRES; HORTALE; SHALL, 2013, p. 1040). 

Desta forma, é importante o estabelecimento de ações que visem a redução 

das complicações causadas por tais comorbidades, além da redução da 

mortalidade. Neste contexto, se faz presente os grupos operativos, que tem como 

intuito principal a divulgação de informações, o esclarecimento de dúvidas e o 

estímulo a população para aderência ao tratamento de fato (SOARES; FERRAZ, 

2007). 

Sendo assim, esta ação é de suma importância na Unidade Básica de Saúde 

São Paulo, visto que a maioria dos pacientes não adere ao tratamento de forma 

regular, muitas vezes devido ao conhecimento restrito que possuem.
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação, para o auxílio do tratamento das comorbidades 

crônicas, por meio do auxílio de grupos operativos, comprovando sua eficácia, na 

adesão ao tratamento, na unidade básica de saúde São Paulo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar uma revisão de literatura sobre o tema; 

• Elaborar com toda equipe multidisciplinar, cartazes, panfletos e aulas 

sobre as dúvidas estabelecidas; 

• Convidar toda população a comparecer nas reuniões, realizando estas 

em horários mais flexíveis para aumentar a adesão. 
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4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi utilizado o diagnóstico situacional utilizando o método da 

estimativa rápida que permitiu o levantamento dos problemas vivenciados pela 

população da área de abrangência. Foi empregado o método de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), de autoria Faria, Campos e Santos (2017), para a 

elaboração do plano de intervenção por meio do qual foram propostas ações para o 

enfrentamento do problema prioritário. 

Para a elaboração do referencial teórico foi realizada uma revisão de literatura 

sobre o tema, com base nas revistas eletrônicas Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), utilizando os seguintes 

descritores: doenças crônicas, educação em saúde, indicadores de 

morbimortalidade e fatores de risco. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Doenças crônicas 

 

As doenças crônicas compõem o conjunto de comorbidades crônicas. Em 

geral, relacionadas a causas múltiplas e caracterizadas por início gradual, de 

prognóstico incerto, com longa duração. Apresentam curso clínico passível de 

mudança “ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo 

gerar incapacidades” importantes. “Requerem intervenções com o uso de 

tecnologias, associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado 

contínuo que nem sempre levará à cura” (BRASIL, 2013, p.5). 

 

   [...] As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
(cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres e diabetes) 
são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no 
mundo, estimando-se 38 milhões de mortes anuais. Desses 
óbitos, 16 milhões ocorrem prematuramente (menores de 70 
anos de idade) e quase 28 milhões, em países de baixa e 
média renda (MALTA et al., 2017, p. 2). 
 

   Em consequência do uso de tabaco, ingestão de álcool e alimentação não 

saudável e ociosidade ocorre um crescente das DCT. Portanto é recomendado 

intervir nesses fatores de riscos para a redução significante no número de óbitos em 

todo mundo (MALTA et al., 2017). 

 Estudos apontam que as DCNT afetam mais populações de baixa renda, por 

estarem mais vulneráveis, devido a maior exposição aos riscos, além de 

encontrarem maior dificuldade no acesso a saúde, quando comparados a população 

de melhor renda. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que as pessoas 

com DCNT têm sua situação de pobreza ainda mais agravada, pelos maiores gastos 

familiares com doença e pela procura de serviços” (MALTA et al., 2017, p.2). 

  

 

5.1.2 Doenças Cardiovasculares 

 

Na América Latina e no Brasil, foi observada, nas últimas décadas, “uma 

mudança da mortalidade da população, caracterizado pelo aumento dos óbitos 

causados por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Dentre estas, destacam-
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se as doenças cardiovasculares (DCV)”, caracterizadas por afetarem o sistema 

circulatório, resultando em distúrbios no coração e vasos sanguíneos (RIBEIRO; 

COTTA; 2012, p. 8). 

Dessa forma, esta crescente incidência, originou uma busca pelos fatores de 

risco (FR) relacionados ao seu desenvolvimento e complicações (CARLUCCI et al., 

2013). 

Alguns dos principais FR para DCV podem ser passíveis de modificações, 

como é o caso do tabagismo, pressão arterial elevada, inatividade física, 

dislipidemia, diabetes e obesidade. Dentre os nãos modificáveis, se pode citar: 

idade, sexo, raça e hereditariedade. Estudos epidemiológicos confirmam que na 

ausência dos FR, as DCV seriam uma causa rara de morte. Por isso, a prevenção 

primária é a grande intervenção necessária para evitar ou reduzir a progressão das 

DCV e suas complicações (COELHO et al., 2014). 

 

5.1.2.2 Hipertensão Arterial 

 

“A HAS é uma condição clínica caracterizada por elevação dos níveis 

pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg em duas ou mais ocasiões diferentes”. Está 

associada à presença de diversos fatores de risco modificáveis ou não, como idade 

avançada, hereditariedade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, ingestão elevada de 

sal e obesidade. Além disso, mantém associação com quadros ‘de infarto agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral. 

(MALACHIAS et al., 2016.p.12). 

“No Brasil, a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 

60% dos idosos, contribuindo para cerca de 50% das mortes por doença 

cardiovascular” (MALACHIAS et al., 2016, p.12). 

        Sua abordagem terapêutica é baseada no controle dos valores pressóricos, por 

meio “das medidas não medicamentosas (mudanças de estilo de vida) e 

medicamentosas (fármacos anti-hipertensivos). O principal objetivo desta 

abordagem é proteger o paciente de danos em órgãos-alvo e prevenir complicações 

cardiovasculares” cursando com a redução da morbimortalidade (CORRÊA et al, 

2016, p. 59). 

O controle e diagnóstico da HAS tem sido atribuído a Rede de Atenção 

Primária a Saúde, de forma prioritária (RABETTI; FREITAS, 2011). A capacidade do 
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profissional de saúde em diagnosticar, acompanhar, e principalmente instruir os 

pacientes, está diretamente relacionada ao controle desta comorbidade. Atividades 

educacionais voltadas para o autocuidado e o trabalho em grupos de pacientes 

envolvendo a equipe multidisciplinar, podem ser úteis por propiciar troca de 

informações, esclarecer dúvidas, atenuar anseios, além de propiciar a convivência 

com outras pessoas que apresentam problema semelhante (ARAÚJO et al., 2016). 

 

5.1.2.3 Diabetes Mellitus 

 

     O termo “diabetes mellitus” (DM) representa um transtorno crônico, caracterizado 

por altas taxas de glicemia e distúrbios relacionados ao metabolismo de proteínas, 

gorduras e carboidratos, resultantes de defeitos na ação ou na produção de insulina 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999) 

O DM possui “uma crescente prevalência e está associado à dislipidemia, à 

hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado 

Condição Sensível à Atenção Primária,” ou seja, o bom manejo na atenção básica 

de saúde consegue conter a morbimortalidade acarretada pela doença 

(ALFRADIQUE et al., 2009, p. 1346). 

[...] É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com 
prevalência de 4,6%, em 2000, para a 6ª posição, 11,3%, em 
2030. Os fatores de risco somados aos hábitos alimentares 
irregulares e estilo de vida sedentário da população estão 
associados a esse incremento na carga de diabetes 
globalmente (OMS, 2003 citado por BRASIL, 2013, p. 19). 
 

O Diabetes mellitus (DM) descompensado pode ocasionar a longo prazo 

“disfunção e falência de diversos órgãos”, sendo “rins, olhos, nervos, coração e 

vasos sanguíneos”, os mais acometidos. Estudos sustentam a hipótese de uma 

“relação direta e não correlacionada entre os níveis de glicose e a doença 

cardiovascular” (BRASIL, 2013). 

“A doença também está associada ao aumento da mortalidade e ao alto risco 

de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem como de 

neuropatias.” “Desta forma, o DM é considerado causa de diversas complicações 

como, por exemplo cegueira, insuficiência renal e amputações de membros, sendo 

responsável por gastos expressivos em saúde, além de substancial redução da 

capacidade de trabalho e da expectativa de vida.” Por isso, a detecção de 
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retinopatia, nefropatia, neuropatia e pé diabético deve ser realizada em tempo 

oportuno, atuando em conjunto a atenção básica e outros setores da saúde 

responsáveis, como a atenção secundária. (BRASIL, 2013, p. 67) 

O acompanhamento nutricional é de suma importância na prevenção do 

diabetes mellitus (DM) e no retardo de suas possíveis complicações a longo prazo 

(KIRSTEN et al., 2010). Os hábitos alimentares estão correlacionados a diversos 

fatores que influenciam diretamente tanto no controle do DM, quanto na sua 

prevenção. Dentre entres, podem ser citados: consumo em grande quantidade de 

gordura saturada, excesso de peso, baixo consumo de frutas e vegetais, dentre 

outros. (BRASIL, 2001; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

Desta forma, modificações do estilo de vida são de suma importância. Tais 

modificações podem ser apresentadas em grupos operativos, objetivando a 

instrução da população e uma melhor aderência a hábitos saudáveis (SOARES; 

FERRAZ, 2007). 

  

5.1.3 Neoplasias 

 

“A Organização Mundial da Saúde prioriza as ações de prevenção no cuidado 

com as condições crônicas, enfatizando que é possível prevenir a maioria destas, e 

que, assim, toda a interação de saúde deve incluir a prevenção” (OMS, 2003, p. 5). 

Entretanto, se é possível perceber a dificuldade de adesão dos indivíduos aos 

comportamentos preventivos preconizados pelo modelo biomédico, principalmente 

aqueles com condições socioeconômicas mais carentes (CESTARI; ZAGO, 2005). 

 

“A palavra prevenção tem origem no Latim praeventione e 
traduz-se pelo ato de prevenir-se, premeditar, dispor-se 
previamente ou ter opinião antecipada. A prevenção é 
composta por ações de caráter primário e genérico, tais como a 
melhoria das condições de vida, redução da suscetibilidade das 
pessoas às doenças e educação sanitária. A prevenção se dá 
também através da detecção precoce das doenças, do seu 
tratamento adequado e nas ações destinadas a minimizar as 
suas consequências” (SILVEIRA, 2003, p. 219). 
 

O termo prevenção tem sido intensamente utilizado no âmbito da saúde, no 

entanto, na prática, ainda apresenta importantes limitações. Qualquer ação de 

prevenção deveria estar atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos sociais a 
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quem a ação se dirige, ou seja, aos seus aspectos culturais, o que, na maioria das 

vezes, não ocorre (CERTARI; ZAGO, 2005). 

 

Assim, o câncer é indubitavelmente um problema de saúde 
pública, incluído entre as primeiras causas de morte nas 
diferentes regiões do nosso país. As maiores taxas de 
incidência entre os homens foram provavelmente devidas ao 
câncer de pele não melanoma, próstata, pulmão, estômago e 
cólon e reto enquanto nas mulheres, destacam-se as 
neoplasias malignas da pele não melanoma, mama, colo do 
útero, cólon, reto e estômago (BRASIL, 2004, p.220). 
 

        Em conceito, a prevenção do câncer está ligada a redução de exposição aos 

agentes carcinogênicos além da redução da suscetibilidade individual a estes (OMS, 

2003). No entanto, este conceito não leva em conta os aspectos sociais, econômicos 

e cultural da população, que deveria ser informada sobre os fatores de risco, 

prevenção e sinais de alerta, o que na maioria das vezes, não ocorre de fato, 

comprometendo a busca por auxílio precoce (CERTARI; ZAGO, 2005). 

 

 

5.1.4 Doenças Respiratórias Crônicas 

 

As Doenças respiratórias crônicas (DRC) incluem acometimentos tanto de via 

aérea superior, quanto de via aérea inferior. Dentre os exemplos, podem ser citados: 

rinite alérgica, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, que juntas, representam 

um importante problema de saúde mundial (BRASIL, 2010). 

 As DRC ocasionam incapacidade nos indivíduos acometidos, principalmente a 

longo prazo, acarretando importante impacto econômico. Estão em crescimento, 

principalmente entre crianças e idosos (CAMARGOS; KHALTAEV, 2006). 

     A rinite alérgica, apesar de seu caráter menos agressivo e sintomático, é 

responsável pela maior prevalência entre as DRC, acometendo até 20% a 25% da 

população em geral, sendo uma das principais queixas de atendimento em Unidades 

Básicas de Saúde (IBIAPINA et al., 2008). 

A asma acomete cerca de 150 milhões de indivíduos no mundo. Apresenta alta 

prevalência em crianças e tende a sofrer um aumento expressivo, se não houver a 

adoção de medidas preventivas. No Brasil, esta prevalência está entre 20% da 
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população, dependendo da idade e região. Seus custos superam os da tuberculose 

e HIV/AIDS somados (OMS, 2008). 

A DPOC representa cerca de 4,8% dos óbitos por doenças respiratórias. 

Mesmo sendo uma doença que é subnotificada, a morbimortalidade tem se elevado 

consideravelmente no país ao longo do tempo. No Brasil, estima- se que a 

prevalência seja de cerca de 7,5 milhões (5 a 10%) de pessoas (OMS, 2020). 

 

5.1.5 Grupos operativos 

Grupo operativo pode ser definido como um conjunto de pessoas que 

apresentam uma mesma meta, e usam do vínculo entre si para atingir este objetivo. 

O processo da criação do grupo operativo é feito em três etapas: a pré tarefa que é 

o momento onde são expostas as dificuldades e frustrações, a tarefa que é a etapa 

em que é elaborada a pré-tarefa e os objetivos são sistematizados e o projeto, que 

representa a última etapa e o grupo pode se planejar (SOARES; FERRAZ, 2007).     

Atualmente, no Brasil, estes grupos têm sido utilizados em diversas áreas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente na atenção básica. Eles podem ser 

usados para promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidados especiais. 

Também podem promover programas educacionais, que podem melhorar a 

qualidade de vida e saúde da população. Esses grupos têm como hábito o 

questionamento e a discussão coletiva, resultando em um processo de 

aprendizagem em constante evolução, para que as pessoas tenham um melhor 

entendimento de suas comorbidades de longa ou curta duração, métodos de 

tratamento e complicações. (MENEZES; AVELINO, 2016)    .
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado, “doenças crônicas 

dependente do estilo de vida” para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

         Para que um problema seja descrito, é necessário que se faça uma 

caracterização do mesmo, para que se tenha uma ideia de sua profundidade. É 

necessário avançar mais na compreensão e explicação de cada problema 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

Cerca de 70% da população atendida na ESF São Paulo que possuem mais de 

65 anos, possui alguma comorbidade dentre hipertensão e diabetes. A maioria é 

paciente com mais de 50 anos, e principalmente do sexo feminino. São pacientes 

que já convivem com o diagnóstico há mais tempo, e se mantém displicente ao 

tratamento, mas muitos usuários estão tendo seus diagnósticos estabelecidos 

recentemente. Estes pacientes apresentam altos índices de risco cardiovascular e 

são resistentes as mudanças de hábitos de vida, fundamental para que tais 

comorbidades sejam de fato controladas. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
         É preciso entender qual a origem do problema, e quais outros problemas 

anteriormente existentes, foram capazes de dar origem ao problema central.  

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

Como já citado anteriormente, a maioria da população se mantém displicente 

com relação ao tratamento destas comorbidades. Grande parte não entende a 

necessidade de continuar as medicações ao longo prazo, visto que não apresentam 

sintomas caso cessem a medicação, e mesmo que sejam explicadas as possíveis 

complicações em longo prazo, ainda existe resistência por parte destes. Pacientes 

deixam de usar a medicação de forma correta, muitas vezes por esquecimento, 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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devido a polifarmácia que muitos destes usuários se encontram inseridos, mesmo 

mediante a orientação médica e farmacêutica, etc. Além disso, grande parte dos 

usuários se encontra resistente à prática de atividade física e restrição dietética, 

para ambas as doenças. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Nós críticos são aquelas causas ou situações que são consideradas as mais 

importantes na origem do problema priorizado sua resolução consequentemente 

gera também impacto na resolução do problema. Os nós críticos devem estar dentro 

do espaço de governabilidade do ator conforme Campos; Faria; Santos (2017). 

 

Dentre os nós críticos podemos citar: 

• Ausência de mudança de estilo de vida, 

• Baixo nível de conhecimento 

• Dificuldade de administração diária de medicamentos. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Após priorização do problema “doenças crônicas dependente do estilo de 

vida” e a identificação dos nós críticos é necessário pensar em soluções e 

estratégias de enfrentamento desses nós. Para cada um dos “nós críticos”, são 

desenhadas operações definindo o plano de ação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017). 

Os autores definem as operações como sendo conjuntos de ações para 

serem desenvolvidas durante a operacionalização do plano. A operacionalização 

das necessitam de recursos econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder. 

Elas dão suporte ao enfretamento dos nós críticos, identificação dos produtos e 

resultados para cada operação definida e identificação dos recursos necessários.   

As operações para o enfrentamento dos “nós críticos” selecionados estão 

desenhadas nos quadros apresentados a seguir. Neles estão descritos: operações, 

projetos, resultados e produtos esperados, recursos necessários e os críticos, ações 

estratégicas, prazo, responsáveis pelo acompanhamento das ações e o processo de 

monitoramento e avaliação das ações.  
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” “dificuldade de administração 

diária de medicamentos”, relacionado ao problema “doenças crônicas 

dependente do estilo de vida” na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família São Paulo, do município de Pará de minas, estado de 

Minas Gerais, (2020). 

 

Nó crítico 1 Dificuldade de administração diária de medicamentos 

Operação 
(operações) 

Fornecer individualmente o conhecimento da população sobre os 
medicamentos que fazem uso. Seu horário correto de administração e 
via utilizada, durante as consultas   e visitas domiciliares. Discutir a 
importância do uso contínuo dos medicamentos conforme prescrição 
médica. 
Promover um seminário interno sobre os medicamentos mais 
utilizados pelos pacientes para nivelar o conhecimento da equipe. 

Projeto  Prevenir é remediar 
Resultados 
esperados 

Aumento da adesão da população ao tratamento medicamentoso, seja 
este medicamento via oral ou subcutânea. 
Melhoria nas orientações fornecidas pela a equipe sobre os 
medicamentos. 

Produtos 
esperados 

Visitas domiciliares no intuito de organizar as medicações 
administradas, orientar sua forma de conservação, horários de 
administração e monitoramento do seu uso. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissionais de saúde, principalmente farmacêuticos, 
médicos e enfermeiros que tenham conhecimento sobre todas as 
medicações administradas. 

Cognitivo: Informações sobre medicações utilizadas, horários de 
administração. 

Financeiro: Gasto com deslocamento, construção de caixas 
organizacionais para os medicamentos. 
Político: Direcionar carros para transporte dos funcionários. 

Recursos críticos 
Estrutural: Profissionais de saúde, principalmente farmacêuticos, 
médicos e enfermeiros que tenham conhecimento sobre todas as 
medicações administradas. 

Cognitivo: Informações sobre medicações utilizadas, horários de 
administração. 

Financeiro: Gasto com deslocamento, construção de caixas 
organizacionais para os medicamentos. 

Político: Direcionar carros para transporte dos funcionários 

Financeiro: Gasto com deslocamento, construção de caixas 
organizacionais para os medicamentos. 

Controle dos 
recursos críticos 

 
Secretaria de transportes, indiferente 
Secretaria de saúde, indiferente 
Médica, enfermeira e farmacêutica estão motivados. 
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Ações 
estratégicas 

 Apresentação e discussão do projeto com os responsáveis pelos 
recursos críticos 

Prazo  6 meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, enfermeira, farmacêutico, técnicas de enfermagem   

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Será realizado pela médica e enfermeira e farmaceutica. Será 
desenvolvido e estruturado um sistema de gestão que dê conta de 
coordenar e avaliar a execução das operações. 

 
Fonte: autoria própria 
 
 
 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” “ausência de mudança de estilo 

de vida”, relacionado ao problema “doenças crônicas dependente do estilo de 

vida” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São 

Paulo, do município de Pará de minas, estado de Minas Gerais, (2020). 

 
Nó crítico 2 Ausência de mudança de estilo de vida 
Operação 
(operações) 

Em grupos e individualmente esclarecer a importância da qualidade 
de vida na manutenção de uma vida saudável. 
Programar atividades ao ar livre com o profissional de educação 
física, realizar grupos com as nutricionistas e incentivar hábitos 
saudáveis na população. 

Projeto Bem viver 
Resultados 
esperados 

Redução do número de obesos, controle dos níveis glicêmicos e 
pressóricos dos pacientes descompensados, adesão a mudança do 
estilo de vida. 

Produtos 
esperados 

Programa de atividade física ao ar livre. Orientação da população por 
meio de panfletos, palestras, cartazes. Criação de grupo com 
nutricionistas para maior orientação dietética. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Para realizar as atividades físicas e os grupos 
nutricionais. 

Cognitivo: Informações sobre o tema e capacidade de fácil 
comunicação e entendimento 

Financeiro: Recursos audiovisuais como panfletos, cartazes, etc... 
Político: Autorização para a realização de atividades físicas em 
praças da cidade. 

Recursos críticos 
Estrutural: espaço adequado peri domicílio para praticar as 
atividades 

Cognitivo: repasse de informações para os pacientes de modo mais 
claro e compreensível.  

Político: Apoio do Gestor  
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Financeiro:  Recursos audiovisuais como panfletos e cartazes. 
 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de esportes e lazer 
Secretaria de saúde 
Profissional de educação física e nutricionista 

Ações estratégicas Apresentação do projeto 
Prazo De 3 a 6 meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Educador físico, nutricionista  e ACS. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 
Educador físico, nutricionista e ACS. 
Por meio do diálogo com a população e avaliando as ações.  
 

Fonte: autoria própria 
 

 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” “nível de conhecimento 

reduzido”, relacionado ao problema “doenças crônicas dependente do estilo 

de vida” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

São Paulo, do município de Pará de minas, estado de Minas Gerais. (2020) 

 

Nó crítico 3 Baixo nível de conhecimento  

Operação 

(operações) 

Aumentar o nível de informação da população sobre as doenças 
crônicas (principalmente hipertensão e diabetes) seus os fatores de 
risco, complicações, tratamento e prevenção. 
 Utilizar metodologias que facilitem o aprendizado: discussão em 
grupos, rodas de conversas informativas. 
 Palestras educativas com a realização de gincanas interativas para 
maior conhecimento da população sobre o seu problema de saúde 

Projeto Saber legal 

Resultados 

esperados 

Aumentar o conhecimento da população sobre as possíveis 
complicações de doenças crônicas, visto que estas se apresentam 
na maioria das vezes de forma assintomática. 
Orientar sobre o uso correto da medicação e importância da real 
adesão ao tratamento 

Produtos 

esperados 

 
Aumento do nível se conhecimento dos pacientes 
 

Recursos 

necessários 
Estrutural: elaboração de material didático. 

Cognitivo: Informações sobre o tema e capacidade de fácil 
comunicação e entendimento. 

Financeiro: Recursos audiovisuais como panfletos, cartazes e outros 
Político: Não necessário 
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Recursos críticos 
Estrutural: elaboração de material didático 

Cognitivo: repasse de conhecimento pelos profissionais 

Político: adesão do gestor 
Financeiro: Recursos audiovisuais como panfletos, cartazes.  

Controle dos 

recursos críticos 

Enfermeira chefe da equipe de Saúde São Paulo está motivada 
Secretaria de Saúde está motivada 

Ações estratégicas Não necessita de utilizar ações estratégicas motivacionais 

Prazo 2 a 3 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica, enfermeira, técnicas  de enfermagem e ACS 

Processo de 

monitora-mento e 

avaliação das 

ações 

 
Médica, enfermeira, técnicas  de enfermagem e ACS 
 
Realização de reuniões mensais com a equipe de saúde, a fim de 
avaliar o processo, para verificar dificuldades, realizar correções e 
novos prazos se necessário. 
 

Fonte: autoria própria 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

As doenças crônicas se fazem cada vez mais presentes na sociedade, devido 

ao estilo de vida sedentário, dietas irregulares, más hábitos (tabagismo, alcoolismo), 

dentre outros. São responsáveis pela grande maioria dos números de 

morbimortalidade na população em geral, e por altos custos para o sistema de 

saúde. Desta forma, é de suma importância que os profissionais de saúde abordem 

tais comorbidades em grupo operativos, compreendendo o fundamento destes sua 

dinâmica e seus objetivos. 

Desta forma, objetivando uma maior compreensão dos pacientes sobre suas 

comorbidades (fatores de risco, tratamento, complicações, dentre outros) se faz 

necessário que a Atenção Primária a Saúde, realize cada vez mais atividades em 

conjunto, objetivando a redução das taxas de morbidade e mortalidade de doenças 

crônicas, como as discutidas acima. 
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