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RESUMO 
 
 

A asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica são doenças que interferem no 
cotidiano dos pacientes e podem até matar. Enquanto a primeira prevalece entre as 
crianças, a outra incide sobre o adulto, sobretudo a partir da quinta década de vida. 
Em Ipatinga, a equipe de saúde da família Laranja da Unidade Básica de Saúde 
Esperança II lida com alta prevalência de pacientes portadores de DPOC/Asma que 
não possuem diagnóstico prévio ou não realizam acompanhamento, o que vem 
acarretando vários episódios de descompensação e necessidade de comparecer à 
Unidade de Pronto Atendimento para cuidados imediatos. O presente trabalho teve 
como objetivo desenvolver um plano de intervenção para identificação, 
acompanhamento e tratamento eficiente de todos os portadores de DPOC / Asma, 
para que diminuam os episódios de descompensação, na área de abrangência da 
Equipe Laranja. Para sua elaboração, inicialmente foi feito um diagnóstico situacional 
pelo método da estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e 
priorização dos problemas. Após isso, fez-se uma revisão de literatura acerca do tema 
tratado na Biblioteca Virtual em Saúde  com os descritores:  asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica e educação em saúde. Também fizeram parte do acervo, artigos da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Cadernos do Ministério da Saúde. 
A seguir, foi proposto um plano de ação para intervenção do problema na comunidade, 
seguindo o método do Planejamento Estratégico Situacional. Este trabalho incluiu 
ações de promoção e mobilização social que permitirão a mudança do problema 
identificado, conseguindo uma população mais informada e comprometida com a 
saúde. Espera-se, assim, tornar possível o controle das crises asmáticas em 
pacientes por meio da  aquisição de hábitos de vida mais saudáveis, o controle 
ambiental e melhoria da qualidade de vida. 

 
 

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma. Educação em Saúde. 

 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease  are diseases that can interfere 
with patients' daily lives and can even kill. While the former prevails among children, 
another focuses on adults, mainly from the fifth decade of life. In Ipatinga, a health 
team from the Orange family of the Basic Health Unit Esperança II, with a high 
prevalence of patients with COPD / Asthma who do not have a previous diagnosis or 
do not undergo follow-up, or who suffer from several decompensations and the need 
for comparison Emergency Unit for immediate care. The present study aimed to 
develop an intervention plan for the identification, monitoring and efficient treatment of 
all COPD / Asthma patients in order to decrease the levels of decompensation in the 
area covered by the Orange Team. For its elaboration, a situational diagnosis was 
made using the rapid estimation method, or made it possible to collect information and 
prioritize problems. After that, he did a literature review on the topic treated at the 
Virtual Health Library (VHL) with the following descriptors: asthma, chronic obstructive 
pulmonary disease and health education. It was also part of the collection of articles of 
the Brazilian Society of Pulmonology and Tisiology and Notebooks of the Ministry of 
Health. Next, an action plan was planned for the intervention of the problem in the 
community, following the method of Situational Strategic Planning. This work includes 
promotion and social mobilization actions that allow changing an identified problem, 
achieving a more informed and committed population to health. It is hoped, therefore, 
to make it possible to control asthma attacks in patients through the acquisition of 
healthier lifestyle habits and environmental control and improvement of the quality 

required. 
 
 
Keywords:Pulmonary Disease, Chronic Obstructive. Asthma. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Aspectos gerais do município 
 

Ipatinga está situada no Vale do Aço, região Leste de Minas Gerais e dista  217 km 

de Belo Horizonte, tem grande  área verde, uma das maiores do Brasil e preserva uma 

das últimas reservas de Mata Atlântica com grande  biodiversidade. Recebe vários 

turistas de negócios, atraídos pelas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A 

(Usiminas) que integra o maior complexo siderúrgico de aços planos da América 

Latina e um dos 20 maiores do mundo. Conta, também, com diferentes empresas do 

setor industrial (IPATINGA, 2019).  

 

Ipatinga ocupa uma área de pouco mais de 164,8 km², sendo aproximadamente 54 

km² em área urbana. O censo de 2010 mostrou que a cidade tinha 239.468 pessoas  

e sua população estimada para 2019 contabilizou 263 410 habitantes, posicionando-

se, então, como o décimo mais populoso do estado mineiro (IBGE, 2019). 

 

A região de Ipatinga era habitada por índios e a cidade teve origem a partir do 

momento em que o Imperador D. Pedro I sentiu necessidade e propôs catequizá-los. 

Outros historiadores afirmam que Ipatinga surgiu quando a estrada de ferro Vitória-

Minas procurava ligar Itabira a Vitória, no Espírito Santo. “Sabe-se, entretanto, que em 

1934, uma comissão da Companhia Belgo Mineira, liderada” por dois engenheiros, 

“chegou à estação de Ipatinga com a finalidade de explorar a região, objetivando a 

extração de carvão vegetal para o abastecimento dos altos fornos da usina de 

Monlevade”. Tendo em vista o crescimento da população fundou-se, em  1934, uma 

escola de alfabetização para atender o grande número de crianças, filhos dos 

trabalhadores. Em meados de 1957, Ipatinga limitava-se à pequena estação da 

estrada de ferro, pouco frequentada e quase desconhecida, e pequeno núcleo 

populacional. O topônimo Ipatinga é de origem indígena (tupi), e significa “Pouso de 

Água Limpa” (IPATINGA, 2019).  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Ipatinga é considerado 

alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/turistas-de-negocios/95200
https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/usiminas/95201
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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corresponde ao valor de 0,771 e em 2016  seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

era de R$ 32.711,16 (IBGE, 2019). 

 

Na área da educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

médio entre as escolas públicas de Ipatinga era, no ano de 2017, para as séries iniciais 

foi de 6,7 e nos anos finais do ensino fundamental foi de 5,3. A cidade, em 2018, tinha 

76 escolas de ensino fundamental e 21 escolas de ensino médio (IBGE, 2019). 

 

Quanto ao trabalho e rendimento, em 2017, o salário médio mensal era de 2.4 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

27.1%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 33.8% da população nessas condições, colocando Ipatinga 

na posição 593 de 853 dentre as cidades de Minas Gerais (IBGE,2019). 

 

 

1.2  Aspectos gerais da comunidade Esperança II 

 

A área de abrangência da equipe é de 4.564 usuários sendo 2.178 do sexo masculino 

e 2.386 do sexo feminino. 

 

Esperança é o bairro que atuo profissionalmente.  Localiza-se no distrito Barra Alegre, 

estando situado na Regional VII de Ipatinga. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011), sua população no ano de 2010 era de 16 608 

habitantes, sendo 8 047 homens e 8 561 mulheres, possuindo um total de 5 290 

domicílios particulares distribuídos em uma área de 1,9 km², o que inclui as extensões 

Nova Esperança e Esperança II. 

 

Mais de 60% da população do bairro possuem saneamento básico e água tratada. A 

região tem uma escola estadual e uma municipal, voltada para a educação de jovens 

e adultos do bairro e imediações. Não existem creches no Bairro Esperança; as 

crianças que frequentam creches se deslocam até o bairro vizinho. Trata-se de um 

bairro de classe média a baixa. 

 

No quadro 1 apresentamos os aspectos demográficos da Comunidade Esperança II 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Quadro 1: Aspectos demográficos da Comunidade Esperança II-Laranja  relativos ao 

sexo e número de pessoas conforme fixa etária, 2018. 

Comunidade sexo Faixa etária números 

Esperança II - Laranja Feminino   02 -   1- 4 anos 102 

Esperança II - Laranja Feminino   03 -   5-14 anos 208 

Esperança II - Laranja Feminino   04 - 15-19 anos 136 

Esperança II - Laranja Feminino   05 - 20-29 anos 264 

Esperança II - Laranja Feminino   06 - 30-39 anos 269 

Esperança II - Laranja Feminino   07 - 40-49 anos 276 

Esperança II - Laranja Feminino   08 - 50-59 anos 264 

Esperança II - Laranja Feminino   09 - 60-69 anos 193 

Esperança II - Laranja Feminino   10 - 70-79 anos 95 

Esperança II - Laranja Feminino   11 -   >=80 anos 63 

Esperança II - Laranja Masculino 01 - Menor 1 ano 31 

Esperança II - Laranja Masculino 02 -   1- 4 anos 80 

Esperança II - Laranja Masculino 03 -   5-14 anos 223 

Esperança II - Laranja Masculino 04 - 15-19 anos 121 

Esperança II - Laranja Masculino 05 - 20-29 anos 288 

Esperança II - Laranja Masculino 06 - 30-39 anos 260 

Esperança II - Laranja Masculino 07 - 40-49 anos 229 

Esperança II - Laranja Masculino 08 - 50-59 anos 198 

Esperança II - Laranja Masculino 09 - 60-69 anos 189 

Esperança II - Laranja Masculino 10 - 70-79 anos 71 

Esperança II - Laranja Masculino 11 -   >=80 anos 48 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga, 2019 

 

A Comunidade Esperança II  tem as seguintes doenças mais  prevalentes conforme 

apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Aspectos epidemiológicos da Comunidade Esperança II -Laranja relativos 

às doenças em 2018. 

 Esperança II - Laranja Alcoolismo 3 

 Esperança II - Laranja Anemia Falciforme 1 

 Esperança II - Laranja Bronquite/Asma,    62 

 Esperança II - Laranja Câncer                                   8 

 Esperança II - Laranja Cardiopatia (Doenças do Coração) 17 

 Esperança II - Laranja Deficiência Aparelho Locomotor           9 

 Esperança II - Laranja Deficiência Auditiva                     11 

 Esperança II - Laranja Deficiência Fala 4 

 Esperança II - Laranja Deficiência Renal Critica 7 
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 Esperança II - Laranja Deficiência Visual                       29 

 Esperança II - Laranja Doença Cárie                             1 

 Esperança II - Laranja Doença Periodontal                       1 

 Esperança II - Laranja Incapacitado                             4 

 Esperança II - Laranja Incapacitado Trabalho Acidente Auto      3 

 Esperança II - Laranja Incapacitado Trabalho Acidente Trab.     1 

 Esperança II - Laranja Obesidade 7 

 Esperança II - Laranja Osteoporose 1 

 Esperança II - Laranja Portador de Sofrimento Mental            50 

 Esperança II - Laranja Sequela de AVC                           5 

 Esperança II - Laranja Tabagismo 16 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga, 2019 

 

Os dados do quadro 2 revelam que as doenças ligadas ao aparelho respiratório são 

mais altas com destaque para as bronquites e asma, seguidas de pessoas com 

sofrimento mental e deficiência visual.   

 

1.3  O sistema municipal de saúde 
 
O sistema de saúde de Ipatinga funciona em três níveis de atenção:  primário, 

secundário e terciário. 

 

O município conta com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA ) e a Prefeitura 

possui acesso ao principal hospital particular da cidade (Hospital Márcio Cunha). 

Alguns casos como tratamento de neoplasias são referenciados a esse hospital. O 

outro é o Hospital Municipal de Ipatinga, que possui uma boa estrutura física e 

consegue absorver grande parte da demanda do município.  

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são as portas de entrada dos usuários no 

sistema de saúde e, quando necessário, são referenciados para a Policlínica 

Municipal, que conta com diversos especialistas e aparato moderno.  

 

O sistema de prontuário eletrônico (SANITAS) só é acessado entre as UBS, portanto, 

causa falha de comunicação entre o atendimento primário e os demais serviços, 

consequentemente, levando a prejuízo na continuidade do tratamento e 

acompanhamento dos pacientes. O Prontuário eletrônico por ser compartilhado 

apenas  pelas UBS, os atendimentos que ocorrem na UPA e no Hospital Municipal 
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não são acessados pela UBS e isso, muitas vezes, dificulta o acompanhamento do 

casos. 

 

Por se tratar de um município de médio porte, Ipatinga é referência para muitas 

cidades vizinhas tanto em relação ao Pronto Atendimento (UPA) quanto atendimentos 

especializados.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Esperança II 
 

A Unidade Básica de Saúde do Esperança II é composta por três equipes (verde, azul, 

laranja). Foi inaugurada há cerca de 8 anos e está situada no início do bairro, em uma 

das avenidas principais. Trata-se de uma casa alugada e adaptada para ser uma 

Unidade de Saúde. O local não é o ideal, mas cumpre com as necessidades. Em 

determinados dias o posto fica muito cheio, atrapalhando o trânsito de pacientes e 

funcionários pelas dependências. 

 

Não existe espaço e cadeiras para todos, no verão o posto fica muito quente, 

causando certa ansiedade e descontentamento da população. Não existe sala de 

reunião, as reuniões da equipe ocorrem dentro dos consultórios ou em uma área 

externa do posto, nos fundos. Segundo a população e funcionários, o objetivo inicial 

era que a unidade funcionaria de forma provisória e em seguida mudaria para um local 

mais adequado, porém isso não ocorreu até o momento. 

 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Laranja, da UBS Esperança II 
 

A Equipe Laranja é composta por um médico, uma enfermeira, três técnicos de 

enfermagem e seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Esperança 
 

A Unidade de Saúde funciona de 7 às 17 horas, de segunda à sexta feira e em finais 

de semana esporádicos, quando há alguma programação (Vacinas, campanhas, etc). 

A equipe é bem dividida em relação às funções assistenciais. A UBS tem a seguinte 

composição de trabalhadores: uma gerente, uma recepcionista, três técnicos de 
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enfermagem, seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma enfermeira, uma 

auxiliar de serviços gerais, um médico. Quando a unidade não está funcionando, os 

usuários buscam assistência na UPA. 

 

 

1.7 O dia a dia da equipe Esperança II 
 

 Na UBS, na qual estou lotado, a agenda é dividida entre atendimentos de demanda 

espontânea, puericultura, pré-natal, grupos operativos (hipertensos, diabéticos, 

tabagistas, saúde mental, etc), consultas de retorno e visita domiciliar.  O atendimento 

de demanda espontânea ocorre todos os dias no período da manhã e tem como 

objetivo atender os pacientes que apresentam alguma patologia aguda, oferecendo 

agilidade e resolução de acordo com a necessidade do enfermo.  

 

Nas segundas-feiras à tarde, o atendimento é voltado para realização de puericultura, 

visando à avaliação e acompanhamento do desenvolvimento de recém-nascidos e 

crianças, assim como orientações e elucidação de dúvidas dos pais. Durante o 

período vespertino da terça-feira são realizados os pré-natais, buscando acompanhar 

a gestante e a gestação para que no futuro seja possível um parto adequado e o 

nascimento de uma criança saudável. Os casos de gestação de risco são 

referenciados para a obstetra responsável.  

 

Na quarta-feira são alternados os grupos operativos (HAS, Saúde Mental, etc) e 

quando há necessidade/solicitação são realizadas as visitas domiciliares. No período 

da tarde de sexta-feira são agendados os pacientes que foram atendidos por mim 

previamente e que considerei importante o retorno para receber o feedback em 

relação a tratamentos, condutas, mudanças/adequação de prescrição, estado clinico, 

etc. 

 

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

(primeiro passo) 

Os problemas de uma determinada comunidade são vários sendo, portanto, 

necessário identificar aqueles principais na população assistida e a partir daí buscar 

formas de resolver ou até mesmo amenizar os problemas a fim de melhorar a 
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qualidade de vida e saúde dos usuários. Para que as intervenções sejam realizadas, 

todos os membros da equipe devem ter conhecimento da realidade da população alvo 

e a partir daí elaborarem diferentes planos de ação. Esse conhecimento pode ser 

adquirido através de dados da prefeitura, IBGE, informações de moradores da região, 

história do local, etc. É importante nos manter sempre atualizado já que o panorama 

das regiões está em constante mudanças. 

 

Na nossa UBS, a partir do diagnóstico situacional feito  segundo Faria, Campos e 

Santos (2018) foram identificados diversos  problemas: espaço físico inadequado, 

dificuldade em manter grupos operativos em constante atividade, pouco suporte em 

relação ao transporte para que sejam realizadas visitas domiciliares, dificuldade em 

convencer os pacientes a respeito da importância do uso correto de medicações e 

mudança no estilo de vida, falta de determinados insumos, dificuldade em realizar 

consulta com especialista; alta prevalência de pacientes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), asma. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas, a equipe de saúde da família Laranja realizou a 

priorização dos problemas mais identificados na comunidade, conforme pode ser visto 

no quadro 3, pois dificilmente todos serão resolvidos ao mesmo tempo. 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Laranja, Unidade Básica de Saúde 

Esperança, município de Ipatinga, estado de Minas Gerais, 2018 

Principais Problemas Importância* Urgência*
* 

Capacidade de 
Enfretamento**

* 

Seleção***** 

Alta prevalência de 
pacientes com DPOC / 
Asma 

Alta 7 Parcial 1 

Espaço físico 
inadequado 

Média 3 Fora 6 

Dificuldade em 
transporte para visitas 
domiciliares 

Alta 3 Parcial 3 

Falta de insumos Alta 5 Fora 4 
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*Alto, médio ou baixo 
** Total de pontos distribuídos de no máximo 30 
*** Total, parcial ou fora 
**** Ordenação considerando os três itens 

 

São inúmeros os problemas da comunidade identificados na comunidade da UBS 

Esperança II; porém, alguns não estão ao alcance de serem solucionados em curto 

período de tempo e apenas com o engajamento dos funcionários, sendo que muitos 

deles dependem de questões políticas e financeiras do município. No quadro 3 

apresentamos os problemas que mais afetam a comunidade e impactam a qualidade 

de vida de muitos pacientes.  

 

O principal problema é a alta prevalência de pacientes portadores de DPOS/ASMA 

que não possuem diagnostico prévio ou não realizam acompanhamento próximo, 

ocorrendo, portanto, vários episódios de descompensação e necessidade de 

comparecer à Unidade de Pronto Atendimento para cuidados imediatos.  É importante 

salientar o prejuízo e limitação das atividades diárias nesse tipo de paciente, 

dificultando a prática de exercício físico, bom padrão de sono e facilitando o 

surgimento de outras patologias respiratórias.  

 

Por se tratar de uma doença multifatorial, deve-se conscientizar pacientes e familiares 

em relação aos cuidados tomados, a fim de diminuir ou até mesmo excluir episódios 

de crises. A dificuldade em realizar consulta com Médico Especialista não deve ser 

um impedimento para a prática das mudanças no estilo de vida / ambiental, tratamento 

e acompanhamento dos portadores da patologia descrita

HAS e dificuldade em 
mudar estilo de vida da 
população 

Alta 5 Parcial 5 

Dificuldade em 
encaminhar para 
especialista 

Alta 3 Fora 5 

Alta incidência de 
Diabetes Mellitus 

Alta 4  5 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Acredita-se tratar de grande relevância o monitoramento de pessoas com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica e Asma sem acompanhamento na UBS, para que sejam 

tratados efetivamente, orientados acerca dos tratamentos prescritos e tenham melhor 

qualidade de vida, se conscientes dos tratamentos necessários ao quadro que 

apresentam.  

 

Reforça-se que a opção por esse problema é devido ser muito comum pacientes 

buscarem atendimento na UPA do Município devido à descompensação da doença e, 

muitas vezes, não temos conhecimento que esse indivíduo é portador de Asma / 

DPOC já que o sistema informatizado não está presente no Pronto Atendimento.  

 

Além disso, é comum recebermos pacientes descompensados na UBS e que não 

fazem controle adequado. Atualmente, apenas são incluídos menores de 18 anos 

portadores de Asma no programa Respirar. Suspeitamos que muitas outras não têm 

conhecimento da doença e muitos adultos não fazem parte do programa. 

 

Para o Ministério da Saúde, em relação a DPOC relata no seu Art 3º que: “Os gestores 

estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme sua competência e pactuações, 

deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer 

os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a doença [...]” (BRASIL, 2013a). 

 

Ainda nessa mesma Portaria, O Ministério da Saúde ainda alerta a respeito do 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica:  

O Protocolo, objeto desta portaria, que contém o conceito geral da 
doença pulmonar obstrutiva crônica, critérios de diagnóstico, critérios 
de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, 
controle e avaliação, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro 
e ressarcimento dos procedimentos correspondentes (BRASIL, 
2013a, s/p) 
 

É, portanto, relevante realizar intervenções educativas a respeito da DPOC/Asma.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Apresentar um plano de intervenção para identificação, acompanhamento e 

tratamento eficiente de todos os portadores de DPOC / Asma para que diminuam os 

episódios de descompensação, na área de abrangência da Equipe Laranja da UBS 

Esperança II, Ipatinga, Minas Gerais.  

 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar os portadores de ASMA / DPOC e cadastrá-los; 

 Iniciar tratamento e acompanhamento periódico; 

 Diminuir a frequência de descompensação; 

 Orientar mudanças ambientais a fim de contribuir no tratamento; 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para este plano de intervenção, foram utilizados, inicialmente, para elaboração do 

diagnóstico situacional, os bancos de informação da Prefeitura Municipal de Ipatinga 

e a identificação, na área de abrangência da equipe Laranja, dos problemas mais 

prevalentes na região.  

 

Posteriormente, a equipe se reuniu e elegeu o problema prioritário a ser trabalhado 

no momento atual; “Alta prevalência de pacientes com DPOC / Asma” na comunidade.  

 

Para fundamentar o plano de intervenção que seguiu os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), segundo Faria, Campos e Santos (2018) foi feita 

pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores:  asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica e educação em saúde.  

 
Compuseram também o acervo estudado artigos da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia e do Ministério da Saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
O Ministério da Saúde já alerta, desde 2010, que a Atenção Primária se constitui no 

primeiro contato dos usuários com o sistema de saúde, o que demanda que esta seja  

capaz de não só atender às demandas surgidas e trazidas pelos usuários  mas que 

também saiba resolver os problemas mais prevalentes na comunidade. Par tal, os 

profissionais das equipes de Saúde da Família devem ser aptos para atender os  

princípios do Sistema Único de saúde como universalidade,  equidade e integralidade 

do cuidado, conforme as necessidades da população adscrita ( BRASIL, 2010). 

 

Ainda, segundo o Ministério da Saúde,  

No que se refere às doenças respiratórias crônicas, os serviços de 
saúde, frequentemente, realizam abordagens restritas ao tratamento 
sintomático das exarcebações. Como consequência temos elevado 
número de internações desnecessárias, alta morbidade, visitas 
frequentes a serviços de urgência, além de recorrentes faltas ao 
trabalho e à escola, resultando em um enorme custo econômico e 
social. Associa-se a isso o subdiagnóstico e a falta de controle dos 
sintomas (BRASIL, 2010, p.7). 

 
 

Neste trabalho daremos prioridade ao estudo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

e da Asma tendo em vista serem duas doenças de alto incidência na nossa área de 

abrangência, isto é, da Equipe Laranja da UBS Esperança II 

 

 

5.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 
 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é considerada um problema de saúde pública 

devido ao seu índice de morbidade e mortalidade apesar de ser previnível. 

 

A DPOC é definida como uma doença respiratória prevenível e 
tratável, caracterizada pela obstrução crônica do fluxo aéreo, 
geralmente progressiva e não totalmente reversível, manifestada por 
sinais e sintomas como dispneia, tosse e expectoração. O diagnóstico 
da DPOC é baseado em achados clínicos e confirmado pelo teste de 
função pulmonar. O principal fator de risco para o desenvolvimento da 
DPOC é o tabagismo, responsável por 80 a 90% dos casos (VESTBO 
et al., 2013 apud TORRES; CUNHA; VALENTE, 2018, p.2). 
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Pessoa e Pessoa (2009) afirmam que a DPOC está ligada, na maioria dos casos, ao 

tabagismo e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o 

mundo.  

 

A fisiopatologia da DPOC se relaciona com bronquite crônica e enfisema pulmonar, e 

a pessoa pode apresentar diferentes graus de comprometimento. “Os principais sinais 

e sintomas são tosse, dispneia, sibilância e expectoração crônicos.” Ocorre, ainda, 

falta de ar, em geral persistente e que piora com esforço físico. A espirometria é o 

exame indicado para diagnosticar DPOC (BRASIL, 2013a, s/p). 

 

Entretanto, conforme explicitam Barbosa et al. (2017, p. 70), mesmo na vigência dos 

sintomas clássicos da DPOC ainda se tem subdiagnóstico que tem “como 

consequência direta o não tratamento, aumentando morbidade e riscos de 

complicações, uma vez que a redução da capacidade ao exercício implicada na 

diminuição da capacidade para atividades da vida diária, piora da qualidade de vida”. 

Os pacientes com DPOC, apesar da interrupção do tabagismo, 
apresentam ciclo contínuo de inflamação com níveis elevados de 
apoptose, que conduzem continuadamente ao declínio da função 
pulmonar e muscular periférica. O conhecimento atual do tabagismo e 
das vias apoptóticas envolvidas na patogênese da DPOC e suas 
interações com outros fatores podem constituir importante instrumento 
para a prevenção e a reabilitação desses pacientes [...]fatores 
potencialmente envolvidos na patogênese da DPOC fornecem 
subsídios para o estudo e o desenvolvimento de novas terapias, 
levando-se em conta que, até o momento, a terapêutica tem obtido 
resultados apenas paliativos (JACOBSEN et al., 2011, p.66). 

 

Em relação ao tratamento da DPOC, este é individualizado pois depende de cada 

caso. No Quadro 4 tem-se as características da DPOC para a prescrição de  condutas, 

orientações e tratamento. 

Quadro 4- Classificação da gravidade da DPOC 

Estágio  Características  Observações 

Estágio I 

Leve 

Leve limitação ao fluxo aéreo 

(VEF1/CVF inferior a 70%, com 

VEF1 igual ou superior a 80% do 

previsto) e sintomas 

compatíveis,  

O indivíduo pode não ter percepção de que 

sua função pulmonar está anormal. 

 Não deve ser perdida a oportunidade para 

o diagnóstico precoce, devendo todo 

tabagista ser questionado sobre sintomas 
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principalmente produção crônica 

de expectoração e tosse. 

e orientado a parar de fumar. Na presença 

de sintomas, solicitar  

espirometria 

Estágio II 

Moderada 

Limitação média ao fluxo aéreo 

(VEF1 inferior a 80% do previsto 

e igual ou  

superior a 50%). 

Ocorre maior percepção dos sintomas em 

relação ao estágio I. 

Estágio III  

Grave 

Grave limitação ao fluxo aéreo 

(VEF1 

 inferior a 50% do previsto e igual 

ou 

 superior a 30%) ou hipoxemia 

(PaO2 

 inferior a 60 mmHg, com PaCO2 

igual 

ou inferior a 45mmHg) ou 

dispneia grau 2 

 ou 3 na fase estável (mesmo 

com 

VEF1superior a30% do 

previsto), na presença de VEF1 

reduzido. 

A qualidade de vida está bastante afetada 

e as exacerbações são mais frequentes e 

graves. Hipoxemia ou dispneia na 

ausência de distúrbio obstrutivo à 

espirometria apontam para diagnósticos 

alternativos. 

Estágio IV 

Muito 

grave 

VEF1 inferior a 30% do previsto 

ou hipercapnia, ou sinais clínicos 

de cor pulmonale (insuficiência  

cardíaca direita). 

Sintomas contínuos, geralmente  

com incapacidade para tarefas da vida 

diária, acarretando dependência e dispneia  

grau 4. 

Fonte:(JARDIM; OLIVEIRA; NASCIMENTO,2004). 

 

O tipo e as doses das medicações dependem da gravidade da doença, medida por 

um conjunto de fatores: histórico clínico, exames físicos, espirometria, radiografia de 

tórax e saturação de oxigênio. “A base do tratamento medicamentoso são os 

broncodilatadores por via inalatória, os quais proporcionam alívio sintomático” 

(BRASIL, 2013a, s/p). 

 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em 2012, aprovou a Resolução nº 

3203 de 03 de abril de 2012 que dispõe sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC 

Estável e dá outras providências (MINAS GERAIS, 2012). 
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Os objetivos do tratamento medicamentoso da DPOC são: “reduzir sintomas; diminuir 

as exacerbações; melhorar a qualidade de vida; melhorar a tolerância ao exercício” 

(MINAS GERAIS, 2012, p.6). 

 

“A via inalatória deve ser a preferida para a administração de broncodilatadores e 

corticosteroides em longo prazo, sendo fundamental a instrução do paciente para o 

uso correto dos dispositivos inalatórios” (BRASIL, 2013b, s/p). A prescrição de 

antibióticos deve ser criteriosa e indicada no agravamento dos sintomas infecciosos e 

baseado no risco do paciente (DANIELS et al., 2010 apud BRASIL, 2013b).  

 

Quanto ao tratamento não medicamentoso recomenda-se: cessação do tabagismo, 

reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória, com atividades educativas e 

exercícios (BRASIL, 2013b) A Secretaria de Saúde de Minas Gerais, reforça o quesito 

educação: 

 

A educação individualizada ou em grupo do paciente e a orientação 
sobre a cessação do tabagismo tem a maior capacidade de influenciar 
a história natural da DPOC. As diretrizes para o tratamento da DPOC 
concordam que a educação melhora a resposta do paciente a 
exacerbações e, a discussão sobre as perspectivas de vida ajudam os 
pacientes a entender o papel das terapias avançadas e das paliativas 
(MINAS GERAIS, 2012, p. 7). 

 
Apreende-se, portanto, que não basta apenas o tratamento medicamentoso. Para se 

obter êxito no tratamento da DPOC a educação é essencial e grande coadjuvante para 

que o paciente tenha melhor qualidade de vida. 

 

 
5.3 Asma 
 
 

De acordo com Fernandes et al. (2013), a asma é um sério problema de saúde pública 

mundial, pois a morbimortalidade por esta enfermidade é elevada e o impacto desta 

doença para pacientes, familiares, governos e sistemas de saúde tem crescido 

mundialmente.  
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Estima-se que ocorram 250.000 mortes em decorrência da asma a cada ano e que 

muitos fatores de risco têm sido associados aos óbitos desses pacientes, como 

tabagismo, baixa condição socioeconômica, número de ciclos de corticoides 

utilizados, necessidade de intubação prévia, história de exacerbação grave súbita, 

internação em unidades de terapia intensiva (UTI), hospitalizações e atendimentos em 

unidades de emergência decorrentes da asma (MASOLI et al., 2004; OMACHI et al., 

2008 apud FERNANDES et al., 2013). 

 

Campos (2007, p. 48) define asma como: 

 

[...] é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, cuja causa 
ainda não está completamente compreendida. Como resultado da 
inflamação, as vias aéreas são hiperresponsivas e contraem-se 
facilmente em resposta a uma ampla gama de estímulos. Essa 
alteração pode causar tosse, sibilos, dispnéia e opressão torácica. O 
estreitamento das vias aéreas é usualmente reversível, mas, em 
alguns asmáticos, a obstrução ao fluxo aéreo pode ser irreversível.  

 

Já Elias et al. (2019, p.407) afirmam que a “asma é uma doença crônica multifatorial 

caracterizada pela limitação variável do fluxo de ar e inflamação das vias aéreas 

inferiores, que acarretam sintomas respiratórios como tosse, chiado e falta de ar”. No 

que tange às características multifatoriais, encontram-se as “socioeconômicas, 

demográficas, alimentares, ambientais, comportamentais e de saúde.” 

 

O Ministério da Saúde assegura que a asma é marcada por hiperresponsividade das 

vias aéreas inferiores e por obstáculos ao fluxo aéreo, podendo responder 

espontaneamente ou por meio de tratamento (BRASIL, 2010). 

 

A Figura 1 mostra a diferença das vias aéreas de uma pessoa saudável, com asma e 

com crise asmática. 
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Figura 1- Vias aéreas saudáveis e com asma 

 

Fonte: Sumi (2011) 
 

Entre os principiais sintomas da asma encontram-se vigilância, dispneia, desconforto 

torácico e tosse (episódios de ‘’chiado’’ e dor no peito) que, normalmente, pioram à 

noite ou na parte da manhã. Portanto, o diagnóstico da asma é basicamente clínico e 

recomenda-se a prova de função pulmonar com vistas à confirmação do diagnóstico 

e classificação da gravidade da asma (BRASIL, 2010) 

 

A Sociedade do Estado do Rio de Janeiro alerta que o tratamento da asma objetiva 

controlar a doença e para tal, busca controlar os sintomas e alertar sobre medidas que 

reduzam riscos futuros (RIO DE JANEIRO, 2018). 

 

O controle da asma deve ser avaliado pelo menos a cada 3 meses. 
Para pacientes controlados pode-se avaliar a possibilidade de redução 
da quantidade ou da dose das medicações prescritas, desde que se 
considere que o risco de exacerbação com esta redução seja baixo. 
Para pacientes parcialmente controlados ou não controlados deve-se 
considerar o aumento da dose da medicação de controle ou a adição 
de outra medicação de outra classe (RIO DE JANEIRO, 2018, s/p). 

 

Além do mais, deve se atentar para os diversos fatores que intervêm negativamente 

no tratamento da asma, principalmente, aqueles de cunho cultural e educacional.  

Portanto, programas educativos efetivos devem fazer parte da capacitação dos 

profissionais para que o tratamento da doença da asma e assente ao espaço 
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geográfico e cultural (incluindo os mitos populares) da comunidade adscrita e, assim, 

se alcance a adesão ao tratamento (RONCADA et al., 2016). 

 
5.4 Importância da adesão aos tratamentos 
 
 

A asma e a DPOC são exemplos de doenças frequentes que interferem no cotidiano 

e podem matar. Enquanto a primeira prevalece entre as crianças, a outra incide sobre 

o adulto, sobretudo a partir da quinta década de vida. O tratamento é feito à base de 

medicamentos, mas também de cuidados com os ambientes, vestuários, clima e 

outros. Assim, a educação em saúde se constitui em instrumento de conscientização 

e transformação que tem a cultura e o pensar e agir da comunidade como o centro do 

processo educacional delegando aos profissionais de saúde e aos usuários recursos 

para compreensão e ação sobre si, o ambiente e a comunidade (CORIOLANO et al., 

2012). 

 

Apesar dos avanços alcançados no tratamento ao longo dos anos, ainda estamos 

longe do controle das doenças em grande parte dos pacientes. Como em toda doença 

crônica, o tratamento contínuo é o indicado para a asma e DPOC. Assim, para 

conseguir controlar as doenças e evitar maiores riscos, a adesão do paciente ao 

tratamento é primordial (CAMPOS, 2007). 

 

Asma mal controlada e exacerbações da DPOC custam caro. Investimentos em 

medicação preventiva economizam gastos com emergência e internações, além de 

reduzir o impacto social e econômico do não controle das doenças. Medidas que 

resultam em sucesso em melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento sempre 

devem ser planejadas a partir de uma perspectiva que leve em consideração todos os 

envolvidos, mas – acima de tudo – o paciente, cujo sofrimento pode e deve ser 

diminuído com o tratamento da sua condição. 
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6 PLANODE INTERVENÇÃO 
 
 
Este plano de intervenção refere-se ao problema priorizado “Alta prevalência de 

pacientes com DPOC / Asma” para o qual se apresenta uma descrição do problema 

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

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado(PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O tema que escolhido para ser abordado é a alta prevalência de pacientes moradores 

na área de abrangência da Equipe Laranja da UBS Esperança II com Doença 

Obstrutiva Crônica e Asma sem acompanhamento efetivo. 

 

Decidiu-se optar por esse tema, pois é muito comum pacientes buscarem atendimento 

na UPA do Município devido à descompensação e, muitas vezes, não temos 

conhecimento que esse usuário é portador de Asma / DPOC já que o sistema 

informatizado não está presente no Pronto Atendimento. Além disso, é comum 

recebermos pacientes descompensados na UBS e que não fazem controle adequado. 

 

Atualmente apenas são incluídos menores de 18 anos portadores de Asma no 

Programa Respirar. Suspeitamos que muitas outras pessoas não têm conhecimento 

da doença e muitos adultos não fazem parte do programa. 

 

6.2  Explicação do problema (quarto passo) 
 

De acordo com as IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma (2006) fatores 

genéticos + Fatores Ambientais (Animais de estimação, ambiente precário, falta de 

higiene, etc.) + Fatores Culturais (pouca instrução)  Asma  Falta de aderência ao 

tratamento + Ambiente inapropriado + Mudanças climáticas  Asma descompensada 

/ Crises levando à: aumento de risco de morte, dispneia, perda na qualidade de vida, 

infecções respiratórias frequentes, aumento de custos para o sistema de saúde e 

aumento de internações. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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No que diz respeito ao DPOC, Sousa et al. (2011) dizem tratar-se de uma doença que 

confere altos custos para a pessoa com DPOC e para  o sistema de saúde. Estes 

custos se relacionam às despesas médicas além de despesas ligadas ao transporte 

e aluguel/compra de equipamentos domiciliares.  

 
Todo esse contexto convoca para que equipes de saúde que trabalham na Atenção 

Básica promovam ações/estratégias para que esses pacientes sejam diagnosticados 

precocemente e tenham tratamento adequado. 

 

 

6.3 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 
 

Os nós críticos identificados para o problema da alta prevalência de pacientes com 

DPOC / Asma são: 

 

 Fatores Climáticos 

 Falta de acompanhamento e adesão do tratamento. 

 Fatores Ambientais 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
Depois da explicação e identificação das causas consideradas mais importantes, é 

necessário criar soluções e estratégias para o enfretamento do problema. A partir da 

elaboração de um plano de ação. As operações para o enfrentamento dos “nós 

críticos” devem ser descritas e os produtos e resultados identificados para cada 

operação definida e os recursos necessários para a concretização das operações 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um 

instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar a 

viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 

fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das operações que 

compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; qual a motivação 

de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. E então, definir 
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operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano ou 

motivar o ator que controla os recursos críticos (FARIA;CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

Nos quadros 5, 6 e 7 encontram-se apresentadas, para cada nó crítico, as 

operações/projetos e respectivas ações que lhes competem.  

 

 Quadro 5- Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alta incidência 

da Asma / DPOC”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Laranja II, do município Ipatinga, estado de Minas Gerais, 2019 

 

Nó crítico 1 Fatores Climáticos 

Operação 

(operações) 

Orientar em relação as consequências trazidas por variação 

climática 

Projeto 
‘’ O TEMPO PASSA’’ 

 

Resultados 

esperados 

Usuários sabendo se cuidar de acordo com a variação da 

temperatura. 

Diminuir / Abolir crises em 50% 

Produtos esperados Grupos operativos para: Orientar em relação a não exposição dos 

pacientes em locais frios e úmidos para diminuir o impacto na 

saúde dos mesmos 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre medidas adequadas 

Político: Mobilização Social 

Recursos críticos Político: Adesão da administração 

 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenador da UBS 

Ações estratégicas Apresentar o projeto para os profissionais – Favorável  

 

 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Pacientes e Familiares 

Médico 

Enfermeiro 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 6- Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “alta incidência 

da Asma / DPOC”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Laranja, do município Ipatinga, estado de Minas Gerais, 2019 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Acompanhamento realizado com consultas agendadas mais 

frequentes na UBS em determinadas estações do ano 

Nó crítico 2 Falta de acompanhamento e adesão no tratamento 

Operação (operações) Organizar e cadastrar  todos os usuários com asma e DPOC na 

nossa área de abrangência. 

Orientar acerca da importância de seguir os tratamentos 

medicamentoso e não medicamentoso 

Projeto 
‘’ RESPIRANDO BEM’’ 

 

Resultados esperados Pacientes com tratamento efetivo e sendo acompanhados pela 

equipe regularmente. 

Produtos esperados Oferecer consultas agendadas para controle de crises e uso 

correto de medicações 

Recursos necessários Cognitivo: Informação sobre medidas adequadas 

Financeiro: Verba para compra de medicações 

Político: Mobilização Social 

Recursos críticos Financeiro: Verba para compra de medicações 

Político: Mobilização Social 

Controle dos recursos 
críticos 

Gerente da UBS 

 

Ações estratégicas Apresentar o projeto à equipe de saúde e gerente da UBS 

Sensibilizar a equipe para seguir religiosamente as ações para 

adesão dos pacientes ao tratamento 

 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

 

Profissionais da área de saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Acompanhamento realizado com consultas agendadas 
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  Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “alta 

incidência da Asma / DPOC”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Laranja, do município Ipatinga, estado de Minas Gerais, 2019 

 

Nó crítico 3 Fatores Ambientais 

 

Operação (operações) 
Orientar em relação aos cuidados com alérgenos, ao próprio 

ambiente no que diz respeito a : cortinas, brinquedos de 

pelúcia, poeira, cigarro e fumaças. 

 

Projeto ADEUS ‘’CHIEIRA’’ 

Resultados esperados Diminuir / Abolir as crises em pelo menos 50% 

Produtos esperados   Grupos educativos formados. Orientar em relação à retirada 

de alérgenos nos ambientes frequentados e demais fatores 

ambientais que desencadeiam a asma/DPOC 

Recursos necessários Cognitivo: Educação  sobre a importância do tema 

Financeiro: Recurso para impressão de panfletos informativos 

Político: Mobilização Social 

Recursos críticos Estrutural: espaço para grupos operativos 

Político: Mobilização Social 

Financeiro: aquisição de recursos 

Controle dos recursos 
críticos 

 Gerente da UBS 

 Secretaria de saúde  

Ações estratégicas  Informar aos usuários com asma e DPOC sobre as reuniões  

Incentivar a população a seguir as medidas propostas 

Prazo 12 meses 

 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

 

Pacientes e Familiares 

Médico  

Enfermeiro 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

 

Acompanhamento realizado com consultas agendadas na 
UBS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ainda que existam diversos tratamentos para o controle adequado da asma, a prática 

mostra que essa doença ainda impõe limitações ao cotidiano do doente. Ela interfere 

no lazer, no trabalho, motiva atendimentos repetidos em Prontos-socorros e em 

ambulatórios; provoca hospitalizações e pode matar. A DPOC, por sua vez, é causa 

de desânimo entre parcela significativa dos profissionais de saúde. Trata-se de uma 

doença contra a qual pouco de efetivo pode ser oferecido. 

 

Tendo em vista o mencionado acima, o desenvolvimento deste plano de intervenção 

é de extrema importância tendo em vista o fato de, por meio dele, a Equipe de Saúde 

da Família se torna capaz de criar estratégias de Intervenção, Prevenção e controle 

das DPOC e asma buscando uma melhor qualidade de vida para os pacientes e 

contenção de gastos na saúde pública.  

 

Sendo assim, cabe à equipe de saúde da família realizar este trabalho conjunto com 

a comunidade buscando formas de controlar a exacerbação das crises por meio da 

aquisição de hábitos de vida mais saudáveis e o controle ambiental ensinado para 

melhorar a qualidade de vida da população alvo. 
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