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RESUMO 

 

A adesão terapêutica consiste na cooperação do indivíduo no manejo clínico de suas 

patologias, podendo ser farmacológica ou comportamental. A baixa adesão 

terapêutica constituiu-se como principal problema encontrado após diagnóstico 

situacional da Unidade Básica de Saúde, em Pará de Minas, Minas Gerais. O baixo 

seguimento das propostas terapêuticas pelos usuários pode desdobrar em 

complicações, inclusive fatais, como infarto agudo, acidente vascular encefálico, entre 

outras. Sua gênese se relaciona com diversos fatores, como nível de entendimento 

da população adscrita, condição socioeconômica, abuso de álcool e outras drogas, 

sedentarismo e linguagem dos profissionais. Por meio desse diagnóstico situacional 

utilizando a estimativa rápida, advindo do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

pode-se traçar um plano de intervenção com o objetivo geral de elaborar um plano de 

intervenção que vise educação em saúde do usuário, tornando a adesão ao 

tratamento (farmacológico e não-farmacológico) mais efetiva. Para subsidiar a revisão 

de literatura foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica nas utilizando-se nas 

bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Com a implantação desse projeto espera-se uma diminuição nos 

indicadores de comorbidades, de complicações e, assim, o aumento da qualidade e 

da expectativa de vida dos indivíduos por meio da prevenção de agravo, obtendo, 

assim, diminuição dos índices de internação hospitalar, controle dos níveis da pressão 

arterial, melhora dos parâmetros laboratoriais para diabetes mellitus e diminuição dos 

índices de massa corpórea (IMC) por meio da melhoria da adesão terapêutica com o 

plano de intervenção proposto.  

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 

Hipertensão. Diabetes Mellitus. Planejamento Estratégico Situacional  

 



 

ABSTRACT 
 

Therapeutic adherence consists of the individual's cooperation in the clinical 

management of their pathologies, which may be pharmacological or behavioral. Low 

therapeutic adherence was the main problem found after a situational diagnosis at the 

Basic Health Unit, in Pará de Minas, Minas Gerais. The low follow-up of therapeutic 

proposals by users can result in complications, including fatal ones, such as acute 

infarction, stroke, among others. Its genesis is related to several factors, such as the 

level of understanding of the enrolled population, socioeconomic status, alcohol and 

other drug abuse, physical inactivity and the professionals' language. Through this 

situational diagnosis using the quick estimate, derived from the Situational Strategic 

Planning (PES), an intervention plan can be drawn up with the general objective of 

developing an intervention plan aimed at health education of the user, making 

treatment adherence (pharmacological and non-pharmacological) more effective. To 

support the literature review, it was necessary to carry out a bibliographic search using 

the databases of the Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). 

With the implementation of this project, a reduction in the indicators of comorbidities 

and complications is expected and, thus, an increase in the quality and life expectancy 

of individuals through the prevention of health problems, thus obtaining a decrease in 

hospitalization rates, control of blood pressure levels, improvement of laboratory 

parameters for diabetes mellitus and reduction of body mass indexes (BMI) by 

improving therapeutic adherence with the proposed intervention plan. 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension. Diabetes 

Mellitus. Situational Strategic Planning 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 A cidade de Pará de Minas está localizada na região sudeste do país e centro 

oeste de Minas Gerais, distante 90 km da capital do Estado, tendo 93.969 habitantes, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) Possui uma 

predominância da religião católica apostólica romana, sendo aproximadamente 90% 

do total. A economia da cidade se baseia no setor agropecuário e no comércio, com 

a avicultura como principal fonte no PIB local. Seu PIB per capita é de R$ 27.044,16.  

Desenvolve-se pela rota da estrada real de Pitangui, cidade circunvizinha. No quesito 

educação, apresenta uma taxa de escolarização de 99,1%, nas crianças de 6-14 anos, 

estando entre as 80 primeiras do estado de Minas Gerais. Além disso, possui Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2010) dos estudantes nos períodos 

finais de 5. Na área da saúde, os serviços oferecidos englobam 37 estabelecimentos, 

dos quais 25 são Estratégia de Saúde da Família, 3 de Atenção Secundária, entre 

outros de apoio. 

Acrescentar meios de comunicação, transporte, saneamento básico: agua, esgoto. 

Rede escolar, industrias e outros dados relevantes. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 A comunidade correspondente à área de abrangência da ESF Belvedere são 

os bairros Belvedere, Vila Sinhô e Morro do Caneco. Apresenta particularidades bem 

distintas, variando desde pessoas com vulnerabilidade elevada àquelas com alto 

poder aquisitivo. O território é marcado por muitas discrepâncias, como o Morro do 

Caneco, o qual apresenta baixa condição socioeconômica e conflitos envolvendo 

tráfico de drogas e prostituição. A unidade se encontra espacialmente próxima a esse 

local, tendo, dessa forma, uma visão de equidade. Apresenta diversas indústrias na 

região que absorvem a mão de obra local nas atividades de produção. Possui uma 

população adscrita de 2.907 pessoas, cuja faixa etária predominante está entre 20-39 

anos. E, assim, conta com apenas com uma Equipe de Saúde da Família.  
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1.2.1 Aspectos demográficos na área adscrita pela ESF Belvedere 

Quadro1- Distribuição da população da área de abrangência da ESF Belvedere 

segundo faixa etária e gênero.2020  

 FAIXA 
ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 19 14 33 

1-4 83 72 155 

5-14 162 167 329 

15-19 97 106 203 

20-29 263 264 627 

30-39 211 239 450 

40-49 199 199 398 

50-59 177 200 377 

60-69 141 128 269 

70-79 38 64 102 

≥ 80 20 44 64 

TOTAL 1410 1497 2907 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2020. 
 

O quadro 1 demonstra que a população predominante é adulta e do sexo feminino 

seguida de crianças e adolescentes e depois pessoas idosas. 

1.2.2 Aspectos epidemiológicos da área adscrita pela ESF Belvedere 

Quadro 2- Condições de saúde da população assistida pela ESF Belvedere 2020 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 9 

Hipertensos 451 

Diabéticos 167 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 
outras) 

37 

Pessoas que tiveram AVC 23 

Pessoas que tiveram infarto 18 

Pessoas com doença cardíaca 46 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 35 

Pessoas com hanseníase 19 

Pessoas com tuberculose 1 

Pessoas com câncer 35 

Pessoas com sofrimento mental 206 

Acamados 6 

Fumantes 60 

Pessoas que fazem uso de álcool 207 

Usuários de drogas 56 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2020.  
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As doenças predominantes na área de abrangência são hipertensão arterial, diabetes, 

pessoas com sofrimento mental e usuário de álcool. 

1.2.3 Principais causas de óbito, causas de internação e doenças de notificação 

compulsória referentes à área de abrangência. 

 Com base no cadastro da população na área de abrangência, podemos 

destacar que as principais causas de óbito e internação são as doenças 

cardiovasculares: AVC e IAM. Em seguida temos as neoplasias, como segunda causa 

de morte ou internação. 

 

1.2.4 Principais problemas relacionados à situação de saúde da população adscrita à 

área de abrangência. 

 Também pelo cadastro da população adscrita e por levantamento de estimativa 

rápida, temos como principais problemas referentes à situação de saúde as seguintes 

causas: complicações de doenças crônicas, abuso de álcool e outras drogas, 

obesidade, depressão, desemprego e negligência do idoso e da criança. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 O município de Pará de Minas, no que se refere à Atenção Primária à Saúde, 

apresenta os seguintes serviços: 25 Estratégias de Saúde da Família, 14 Equipes de 

Saúde Básica e quatro Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Quanto aos 

pontos de Atenção à Saúde Secundários, tem-se uma Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), uma Policlínica,  um Centro de Assistência à Saúde da Mulher e da Criança e 

Adolescente (CASMUC), um Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I), um Centro 

de Atenção Psicossocial II (CAPS II), um Ambulatório de Psicologia e Psiquiatria 

Infanto-juvenil e Adulto, um Centro de Fisioterapia e Reabilitação, um Serviço de 

Atenção Domiciliar, um Centro de Especialidade Odontológica, um Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).   

No setor terciário, conta com apenas uma unidade de serviço hospitalar, de maneira 

filantrópica. Ainda sobre os pontos de atenção à saúde, existem outros serviços de 

apoio para diagnóstico, terapêutica e assistência farmacêutica, como: cinco  unidades 
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de dispensação de medicamentos (Farmácia Central e demais polos), Vigilância em 

Saúde (epidemiologia e controle de notificações), além de Residência Terapêutica 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Conta também com sistemas de 

apoio logístico para transporte sanitário para Tratamento Fora do Domicilio (TFM) e 

serviço de regulação para os diversos níveis de atenção. 

 

1.3.1 Organização dos pontos de atenção à saúde 

 Uma das formas para gerenciar o fluxo nos níveis de atenção é pela sistemática 

de referência e contra referência, de maneira manual e não eletrônica. Após consulta 

com profissional de saúde da Atenção Básica, havendo a demanda e a indicação de 

progressão para a atenção secundária, a ficha do paciente é encaminhada para que 

a regulação agende a consulta ou os exames complementares solicitados no primeiro 

nível de atenção. Ao ser realizado o procedimento solicitado, é destinado espaço para 

serem anotadas as considerações e condições do seguimento da pessoa atendida. 

Outra possibilidade de referência e contra referência é a ligação telefônica para 

diretores clínicos das unidades de atendimento. 

 

1.3.2 Modelo de atenção à saúde predominante no município 

 O modelo de atenção é pautado pela divisão entre condições agudas e 

crônicas, sendo que nas unidades básicas as agendas de atendimento atendem as 

condições de agravo e as condições crônicas. Como possui a organização em níveis 

de complexidade, cada ponto de atenção fica responsável por determinado agravo em 

específico. Na APS, o foco são as prevenções e as promoções de saúde. Já a UPA, 

o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

- são destinados ao atendimento das urgências. 

 

 

1.3.3. Principais problemas relacionados ao sistema municipal de saúde 

 No município, as articulações entre os pontos de atenção são pouco 

fortalecidas, fragilizando, assim, o cuidado longitudinal. A ficha de referência/ contra 

referência, por exemplo, ainda é realizada de forma manuscrita e, com frequência, 
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não é registrada de maneira adequada e concisa. Essa recorrência prejudica o 

acompanhamento do indivíduo nos diversos pontos de atenção. Desse modo, uma 

vez que a contra referência estabelece papel importante para a adesão terapêutica e 

para o seguimento dos atendimentos de todos os profissionais de saúde, a 

inexistência do prontuário eletrônico afeta todo o processo de trabalho. 

 A cultura institucional médico-centrada se configura também como outro 

entrave à gestão dos recursos, pois a alta demanda pelo atendimento médico faz com 

que a população se sinta pouco assistida, com longos intervalos entre as consultas 

agendadas. Vale ressaltar a importância de uma Equipe de Saúde da Família 

integralizada e não somente focada na atuação exclusiva do profissional médico, visto 

que isso favorece a solução de demandas através do adequado acolhimento e do 

direcionamento promovido por todos os profissionais da equipe. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Belvedere 

 A Unidade de Saúde Belvedere é instalada em uma propriedade municipal, há 

aproximadamente 15 anos. Mais recentemente foi reformada (há 3 anos), sendo 

considerada adequada para o funcionamento. Apresenta em sua estrutura: uma sala 

de vacina, uma sala de procedimentos, uma de curativo, uma de sala de espera, uma 

de rouparia, uma recepção, uma esterilização, um expurgo, cinco banheiros, uma de 

arquivos, uma sala de materiais contaminados, dois consultórios, um consultório para 

exame ginecológico, uma sala de saúde bucal e uma cozinha. Apresenta uma área 

para reuniões de equipe e realização de auriculoterapia; além de conter uma área 

arborizada. Um ponto a se destacar da estrutura é a acessibilidade existente na 

unidade, a qual conta com rampas de acesso, portas amplas, corrimão, portas de 

acordo a ABNT, dentre outras.  Além disso, é possível realizar medicações para 

situações de urgência e emergência, bem como testes rápidos de infecções sexual 

transmissíveis, teste de gravidez e imunização de crianças, adultos e idosos. 

 

1.4.1 Funcionamento da Unidade de Saúde 

 A unidade apresenta um horário padrão de funcionamento, de 07h00 às 16h00, 

ocorrendo duas vezes por mês, um prolongamento do horário para 20h00, devido à 
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adequação da população que trabalha durante esse horário, para atender a designada 

Saúde do trabalhador. 

 

1.4.2 Principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde 

 Em alguns pontos sobre as instalações da unidade são verificados alguns 

problemas que interferem no processo de trabalho da equipe e no conforto dos 

usuários. Entre eles, podemos elencar: 

➢ Ausência de um ambiente confortável e acolhedor na recepção, com 

televisores e cadeiras suficientes em momentos de pico; 

➢ Falta de estacionamento para usuários e profissionais; 

➢ Devido à alta demanda por atendimentos individuais e recursos humanos 

disponíveis não proporcionais, o número de consulta marcadas acaba sendo 

um pouco maior, com isso, o tempo do atendimento acaba sendo menor. 

➢ Dificuldade na marcação de consultas médicas de rotinas, devido a 

necessidade de maior programação para grupos prioritários, levando a 

população a se sentir “pouco” atendida. 

Todos estes problemas levantados estão fora da governabilidade da equipe porque 

sua resolução depende de terceiros. 

 

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

 Conforme destacada anteriormente, a equipe é composta dos seguintes 

profissionais: um enfermeiro, um dentista, uma auxiliar de saúde bucal, quatro agentes 

comunitários de saúde, dois técnicos de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, 

um técnico administrativo, uma auxiliar administrativo, um médico, um psicólogo. Além 

desses profissionais que estão presentes diariamente na unidade, a equipe possui 

vínculo com Núcleo de Apoio à saúde da Família (NASF). Por meio desse núcleo, é 

possível realizar atendimentos com profissionais das áreas de fonoaudiologia, 

fisioterapia, nutrição, educação física e psicologia (BRASIL, 2017).  
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Belvedere 

 O processo de trabalho da unidade é pautado pelas programações estipuladas 

e pactuados, consoante as diretrizes do Ministério da Saúde. São divididas as ações 

de atendimento individuais, sendo as demandas espontâneas e as programadas de 

cuidado continuado, pela agenda médica e de enfermagem. Em todos os turnos dos 

dias de atendimentos, são disponibilizados atendimentos para condições agudas 

(espontâneas), facilitando assim, a acessibilidade do usuário conforme sua demanda. 

 Nessa abordagem inicial da demanda é realizado o acolhimento do indivíduo 

na recepção, ao perceber sua necessidade e direcionando sua solicitação para o 

profissional responsável ou até mesmo orientando o fluxo (BRASIL, 2008 a).  

As condições crônicas que necessitam de cuidado continuado são feitas por 

meio de busca ativa dos agentes comunitários de saúde, de aconselhamento durante 

renovação presencial de receituários, triagens na demanda espontânea ou marcação 

manifesta pelo indivíduo. Os usuários que não possuem condições físicas de 

comparecer à unidade são agendadas para visitas domiciliares, como atendimentos 

médicos, de enfermagem, fisioterapia, e, compartilhadas de maneira multidisciplinar, 

logo, sendo responsável por pelo menos dois turnos semanais. Além das atividades 

realizadas com atendimentos individuais, a unidade também realiza atividades 

coletivas em grupos, para diabéticos, gestantes, hipertensos (FARIA et al.  2009).  

Porém, essas atividades são um grande desafio para equipe, visto que a 

população não considera essa atividade uma importante ferramenta, mesmo sendo 

informados da importância, efetividade e da dinâmica em si. Essa baixa adesão, traz 

impactos nas ações programadas da equipe, visto que gera aumento na demanda por 

atendimentos individuais, sobretudo na condução dos agravos crônicos. No tocante à 

educação permanente, são disponibilizados encontros periódicos, conforme 

categoria, sendo bimestrais para médicos e mensais para os demais profissionais. 

 A Unidade se organiza em:  condições agudas de saúde, as quais 

correspondem a 40% das ações desenvolvidas e outros 60%, são de condições 

crônicas. Um ponto diferencial do funcionamento da unidade é a distribuição das 

agendas de forma diversificada, consistindo na distribuição de vagas nas agendas 

profissionais de maneira ampla, sem turnos específicos para gestantes, hipertensos, 

pois todos os dias existem horários para esses grupos, facilitando, assim, o acesso 

da população. Outro instrumento essencial na formação de vínculo, é a visita 
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domiciliar. Por meio desta, é possível conhecer melhor o contexto do indivíduo, com 

melhor percepção dos determinantes de saúde e doença.  

 

1.6.1 Planejamento e Avaliação das Ações a serem ofertadas à população 

 O planejamento e avaliação das ações, na unidade, ocorre por meio das 

seguintes ações: puericultura, vacinação, orientação sobre aleitamento materno, 

saúde da mulher (coleta de exame preventivo de câncer do colo de útero/solicitação 

e análise de mamografia), grupo de gestante, vaga reservada para idoso e 

adolescente, escovação na escola, ginástica, consultas médico/enfermagem para 

diabéticos e hipertensos. 

 

1.6.2. Principais problemas relacionados à organização do processo de trabalho da 

equipe 

No que se refere aos problemas do processo de trabalho, destacam-se: 

• Dificuldade para participação do médico na agenda de ações coletivas, visto 

que os usuários entendem que somente o atendimento individual é efetivo;   

• Dificuldade no processo de classificação de risco médico-centrado, colocando 

sempre as demandas espontâneas para finalização com médico. Muitas 

queixas poderiam ser resolutivas ao primeiro contato, com melhor utilização de 

demais profissionais de saúde, como fisioterapeutas, nutricionistas. 

• Pouco tempo para visita domiciliar, gerando uma grande lista de espera; 

• Falta de contra referência de médicos, como também não-médicos; 

• Sobrecarga dos profissionais devido surtos sazonais, como a dengue; 

 

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

 A equipe realizou o diagnóstico situacional da área de abrangência utilizando o 

método de estimativa rápida, foram elencadas as seguintes situações/problemas 

abaixo. Os principais problemas foram retratados, havendo outros não citados, devido 

o grau de prioridade nas implicações dos processos de saúde e doença e processo 

de trabalho da equipe. Assim, destacam-se: 

• Baixa adesão ao tratamento farmacológico e estilo de vida 
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• Depressão e ansiedade 

• Obesidade 

• Alcoolismo/tabagismo 

• Desemprego e baixo poder aquisitivo 

• Prostituição e tráfico de drogas 

 

1.8 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

A equipe não tem disponibilidade de enfrentar de uma só vez todos os problemas 

levantados devido não só a recursos humanos como também financeiros, diante 

desse fato todos os problemas foram bem discutidos e analisados e foi consenso da 

equipe fazer a priorização, empregando os critérios preconizados por  Campos, Faria 

e Santos (2018). 

➢ 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 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
situacional da comunidade adscrita à equipe de Saúde Belvedere, Unidade Básica de 
Saúde Belvedere, município de Pará de Minas, estado de Minas Gerais .2020 
 

Problemas Importância Urgência Capacidade 
de 

enfrentamento 

Seleção/Priorização 

Abuso de 
Drogas 

Alta 5 Parcial 4 

Depressão e 
ansiedade 

Média 5 Parcial 2 

Baixa desão ao 
tratamento 

Alta 7 Parcial 1 

Obesidade Alta 5 Parcial 3 

Desemprego e 
Vulnerabilidade 
Social 

Alta 5 Fora 5 

Prostituição e 
tráfico de 
drogas  

Média 3 Fora 6 

         Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

 Um dos problemas elencados como prioritário do diagnóstico situacional é a 

baixa adesão ao tratamento proposto pelos profissionais. Isso ocorre por diversos 

motivos, inclusive relacionam-se com demais constatações da própria realidade da 

área, como vulnerabilidade social, sedentarismo, abuso de álcool e outras drogas. 

Essa baixa adesão ao tratamento tem como consequência, a ocorrência de 

complicações, com diversos desfechos. 

 O seguimento de comorbidades crônicas depende de diversos fatores, entre 

eles o entendimento e corresponsabilização da pessoa, rede de serviços em relação 

ao cuidado interdisciplinar e intersetorial, suporte para prática de atividades físicas 

regulares, condições socioeconômicas e ambientais. Dessa forma, o principal 

problema colocado como prioritário nessa Unidade da Estratégia de Saúde da Família 

é a baixa adesão ao tratamento, seja ele farmacológico ou mudança no estilo de vida. 

No entanto, esse problema possui parcial capacidade de enfrentamento pela equipe, 

visto que uma terapêutica efetiva é multifatorial. Por exemplo, o baixo índice de 

instrução do usuário influencia muito. Os termos técnicos muitas vezes não são 

traduzidos para a linguagem leiga e o usuário, por vergonha em admitir, muitas vezes 

não compreendeu de forma correta as informações que lhe foi passada. Dessa forma, 

advém a parcial capacidade de enfrentamento da equipe, já que esta pode 

desenvolver formas diferentes de repassar a informação, como por exemplo, por meio 
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de desenhos e pedir ao paciente para repetir o que lhe foi dito a fim de detectar a real 

compreensão da terapêutica passada.  

 Concomitantes, e como causas desse problema central, percebe-se demais 

problemas relacionados, como o desemprego e baixo poder aquisitivo da população, 

abuso de álcool e outras drogas, sedentarismo e até mesmo descompensações em 

nível da saúde mental, e que estão presentes na população. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 O presente trabalho, que se configura como projeto de intervenção, foi 

resultado de um processo de levantamento dos principais problemas encontrados na 

comunidade adscrita pela ESF Belvedere, no município de Pará de Minas, Minas 

Gerais. Reforçando um dos principais objetivos da ESF: analisar o indivíduo e o 

ambiente no qual está inserido, ademais sanar adversidades que diminua sua 

qualidade de vida e cause enfermidades.  

 Todos os problemas citados são importantes, entretanto, a não adesão à 

terapêutica pode desencadear outras comorbidades e mesmo agudizar a doença 

levando a internações, sequelas e mesmo óbitos portanto o enfrentamento desse 

problema torna-se um objetivo mais palpável pela equipe multiprofissional, já que esta 

pode ser um fator modificador desse problema.  

 Como eixo-central do trabalho, outros pontos foram relacionados, como os 

fatores que contribuem para baixa adesão terapêutica, como baixo poder aquisitivo, 

nível de escolaridade reduzido, e, distanciamento do usuário do serviço de saúde. 

Nesse sentido, realizar assim, um projeto que abarque os possíveis nós críticos desse 

problema é fundamental para diminuir as taxas de internação hospitalar, além de 

aumentar e melhorar a manutenção da saúde, e melhoria da qualidade de vida da 

população. Ademais, diminuiria a sobrecarga do único hospital, de maior 

complexidade, do município, visto que este atende às cidades vizinhas.  

 O problema de baixa adesão à terapêutica não é um problema exclusivo do 

munícipio de Pará de Minas, mas comum no cenário da saúde brasileira. Sendo assim, 

ratifica-se a importância de sua discussão e possíveis soluções podem ser 

encontradas, a fim de proporcionar ao usuário melhores prognósticos.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

• Elaborar um plano de intervenção que vise educação em saúde do usuário, 

tornando a adesão ao tratamento (farmacológico e não-farmacológico) mais efetiva.  

3.2 Objetivos específicos 

• Promover atividades mais dinâmicas e terapêuticas, a fim de maior adesão do 

paciente; 

• Formatar a configuração do agendamento de consultas para a equipe 

multidisciplinar; 

• Promover ações para agregar mais a equipe nas visitas e nas ações à 

comunidade;   

• Capacitar agentes comunitários de saúde e de endemias para mobilizar uma 

maior participação da comunidade em Conselhos de Saúde e bairro. 
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4 METODOLOGIA 

 Para estabelecer o diagnóstico situacional da comunidade foi utilizado o 

diagnóstico situacional empregando o método de estimativa rápida, conforme 

proposto por Campos, Faria e Santos (2018). Esse método consiste na análise 

superficial, de caráter qualitativo, acerca dos problemas existentes no território. Foram 

utilizados registros oficiais em banco de dados, como DATASUS, IBGE, registros 

internos da unidade, bem como entrevistas como informantes chave, como 

profissionais de saúde com maior tempo de atuação na unidade e usuários do serviço. 

Além disso, também para esse levantamento, a observação direta da área adscrita 

contribuiu para mapear recursos materiais e humanos existentes no território, como 

serviços disponíveis, praças, quadras, igrejas, tipos de pavimentação, tratamento de 

água/esgoto, etc. Constatou-se, por exemplo, a insuficiência de espaços para práticas 

de atividade física e uma população com baixo poder aquisitivo.  

 Após esse levantamento, pode-se retratar os principais problemas presentes, 

os quais afetam, sobretudo, no processo de saúde e doença da população. Dessa 

forma, foram elencados possíveis planos de intervenção, conforme governabilidade 

sobre esses eixos, sendo a proposta deste trabalho. Para revisão bibliográfica, foram 

utilizadas as plataformas LILACS e Scielo para subsidiar as sustentações teóricas 

levantadas e propor a reflexão prática dos problemas identificados. A redação e 

normas técnicas foram utilizadas as da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT – 2020) assim como as orientações do Módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso, de autoria de Corrêa, Vasconcelos e Souza, 2017). 

Os descritores utilizados foram conforme os descritores em saúde, fornecidos em 

base de dados da biblioteca virtual em saúde, sendo os seguintes: atenção primária à 

saúde, adesão à medicação, diabetes mellitus, hipertensão, planejamento estratégico, 

estratégia saúde da família (BRASIL, 2017). Para a elaboração do plano foram 

utilizados os dez passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A adesão do paciente à terapia necessita do alinhamento dos fatores a seguir: 

“o indivíduo, o tratamento, a doença, os serviços, os profissionais de saúde, bem como 

o meio social e cultural do usuário e de sua família” (GEWEHR et al., 2014). A baixa 

adesão à terapêutica pode ser tanto causa, quanto consequência das situações 

expostas, considerando que pode ser farmacológica, como os efeitos adversos; ou 

não farmacológica, como preço dos medicamentos e o número de doses por dia.  O 

problema da baixa adesão terapêutica constitui-se como questão de saúde pública 

global, conforme a OMS, a taxa de não adesão ao tratamento está em torno de 50%, 

a longo prazo (TAVARES, et al., 2018). As consequências da não adesão ao 

tratamento, além das implicações na qualidade de vida, também oneram o sistema de 

saúde e a economia por diminuição da força de trabalho (BROWN et al., 2016; SILVA 

et al., 2013; AZNAR-LOU et al., 2017; CARLS et al., 2012).  

 A prevenção primária na Atenção Primária passa por condutas como 

aconselhamento em saúde em relação aos hábitos de vida em geral (alimentação, 

prática de exercícios físicos), buscando evitar o desenvolvimento de condições como 

hipertensão, diabetes, alterações patológicas do humor, obesidade. Já a prevenção 

secundária atua para evitar complicações dessas patologias nos indivíduos, que já as 

possuem ou as desenvolveram pela ausência de êxito da prevenção primária. É nesse 

cenário, que a maioria dos pacientes atendidos na ESF se encontram, na prevenção 

de possíveis complicações de doenças já diagnosticadas. Tais complicações se 

referem a acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), 

doença renal crônica (DRC). É na alteração desse quadro que a Atenção Primária à 

saúde se configura e ratifica a sua importância na atuação nos diversos níveis de 

prevenção (BRASIL, 2013). 

 A atenção primária à saúde, conforme proposto por Starfield (2002), é definida 

pelos seguintes atributos: primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e 

integralidade, por isso, a sua relevância na prevenção e na promoção à saúde. Uma 

das formas de verificar o potencial de resolutividade da APS é por meio do indicador 

de internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde – (ICSAP) Esse 

termo foi cunhado inicialmente nos Estados Unidos, por Bellings et al. (1993), 

referindo-se às condições que poderiam ser evitadas nesse nível de atenção. Dessa 
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forma, a adesão terapêutica se reflete de modo direto nesse indicador, por 

consequência aos agravos que poderiam ser resolvidos na atenção básica à saúde 

(MALVEZZI, 2018). 

 As principais patologias recorrentes na atenção primária, como diabetes e 

hipertensão arterial, se constituem como desafiadoras para os profissionais na sua 

condução, e, com o processo de educação em saúde poderão ter seu manejo mais 

apropriados, evitando assim, sofrimentos e alto investimento do sistema. A HAS, por 

exemplo, por sua característica assintomática nos anos iniciais, se torna uma potente 

agressora silenciosa, fazendo com que seus portadores não realizem o tratamento 

correto com as terapêuticas propostas. 

  De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, essa patologia 

atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, aproximadamente 60% dos idosos, 

sendo fator direto e indireto de metade das mortes ocasionadas por doenças 

cardiovasculares (SBC, 2016). Os fatores que se associam com sua patogênese, 

como sedentarismo, alto teor de sódio e de gorduras nos alimentos, etilismo e 

tabagismo são peças fundamentais de serem abordadas no manejo adequado da 

morbidade. Os fatores relacionados à terapêutica farmacológica também refletem no 

seu bom controle e melhora dos níveis pressóricos. O uso equivocado dos 

medicamentos por parte dos pacientes se deve por diversas razões, como 

dificuldades financeiras, efeitos colaterais e quantidade de medicamentos (GIROTTO 

et al., 2013).  

 Assim como a HAS, a diabetes, em sua principal forma de apresentação - DM 

tipo 2 -, também é responsável por quase 10,7% das taxas de mortalidade nas 

doenças cardiovasculares. Os fatores associados ao desenvolvimento da doença 

estão ligados aos hábitos de vida, como sedentarismo, alto teor de açúcares na dieta, 

fatores genéticos (SBD, 2019/2020).  

 O manejo inadequado dessas doenças crônicas, tanto pelos profissionais, 

quanto pelos serviços de saúde, mas também a não adesão dos pacientes ao 

tratamento são, portanto, os fatores responsáveis pelo aumento dos índices de 

mortalidade e complicações. Nesse sentido, projetos de intervenção com essa 

perspectiva tendem a ofertar melhores condições à população usuária. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado, “baixa adesão terapêutica na 

unidade de saúde” 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. O PES tem a proposta de um processo 

participativo possibilitando a incorporação de idéias e sugestões dos vários setores e 

atores sociais, inclusive da população. Ao se desenvolver um plano de intervenção, é 

possível analisar os problemas identificados no diagnóstico situacional e elaborar um 

plano de ação para intervenção sobre um problema selecionado segundo Faria, 

Campos e Santos (2018).  

Faria, Campos e Santos (2018) abordam que é preciso compreender o problema 

e saber caracterizá-lo para descrevê-lo melhor. Os dois primeiros passos foram 

contemplados na introdução. 

Construir e definir um problema de pesquisa é a solução para o trabalho de 

conclusão de curso, porque a problemática serve de base para determinar 

os objetivos gerais e específicos da pesquisa.  

6.1 Explicação do problema (terceiro passo) 

A baixa adesão ao tratamento com a gênese abordada no levantamento bibliográfico 

dos fatos já mencionados, como condição socioeconômica, saúde mental, relação 

profissional-paciente, trazem implicações associadas, em curto e longo prazo para 

gestão do cuidado. Todas essas variáveis, então, se somam ao abandono do 

seguimento, ou tornado o mesmo insuficiente, podendo trazer complicações para o 

indivíduo, na sua qualidade de vida e na oneração do SUS. Nesse sentido, muitas 

doenças podem complicar-se, conforme apresentaremos no quadro a seguir. 

Quadro 4 – Complicações por doenças crônicas quantitativo da comunidade de 

Belvedere. 2020 

Complicações por doenças crônicas Quantitativo 

AVE 23 

IAM 18 

DRC 46 
Fonte: Autoria Própria, 2020 

 

https://viacarreira.com/objetivo-tcc-192208/
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6.2 Descrição dos nós críticos (quarto passo)  

 Apesar de bem estruturado tanto em relação ao espaço físico e à Equipe 

multidisciplinar do ESF Belvedere, ainda se encontram percalços no atendimento ao 

usuário. Por exemplo em relação à referência e contrarreferência do paciente. Há uma 

dificuldade nas marcações das consultas e demora na sua efetivação.  

 É importante salientar que uma terapêutica efetiva envolve a cumplicidade do 

paciente e da equipe. Muitas vezes, há um desencontro nesse aspecto pelo usuário 

não entender a conduta que lhe foi passado, ou mesmo entender, a sua situação de 

saúde, por ignorância ou mesmo pela dificuldade de entendimento pelo baixo nível de 

instrução. Os termos técnicos às vezes são difíceis de serem traduzidos para a 

linguagem leiga, necessitando de o profissional usar linguagens não verbais, como 

gestos, desenhos.  

 Ademais, há ainda a dificuldade na compra de certos medicamentos. Há uma 

parcela de bom poder aquisitivo entre os cadastrados na ESF Belvedere, entretanto, 

há também uma parcela pobre, que não consegue comprar as medicações, o 

dependendo do SUS ou do Programa da Farmácia Popular para ter acesso à 

terapêutica prescrita.  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Para Campos; Faria; Santos (2018) 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. É 

essencial que nós críticos estejam dentro do espaço de governabilidade da equipe.  

O problema tem uma ou várias causas que devem ser analisadas e 

compreendidas para serem enfrentadas, gerando, assim, resolução para tal problema 

que tanto inquieta a equipe de saúde. Os nós críticos selecionados pela equipe de 

saúde na elaboração desse plano de ação foram: 

 Os considerados nós críticos são entraves para que o problema seja de fato 

resolvido. Diante da baixa adesão terapêutica, encontramos os seguintes entraves ou 

objetos de intervenção, quando no processo de adesão ao tratamento pelos usuários 

da Unidade. 



28 
 

 

1- Dificuldade do acesso ao agendamento de consultas com profissionais e 

realização de exames complementares em lugares distantes e diferentes 

2- Elevado número de pessoas sedentárias e com sobrepeso tanto pela falta 

de estruturas no espaço para prática de atividade física, quanto do 

entendimento e sentido de que as referidas atividades podem prevenir 

adoecimentos; 

3- Dificuldade de entendimento da doença devido   baixo grau de instrução 

das pessoas atendidas;  

4- Baixo poder aquisitivo, dificultando a compra de fármacos, inclusive quando 

em falta pelo Programa de Farmácia Popular; 

5- Processo de auto cuidado deficitário,  

O presente projeto de intervenção vem trazer propostas de melhorias na 

abordagem da questão central, e, assim, implementar melhorias cujos resultados 

serão de muito valia à população usuária. 

6.4  Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo)    

 As operações são conjuntos de ações para serem desenvolvidas durante a 

operacionalização do plano. Para cada nó crítico tem um desenho de operações. As 

operações consomem recursos econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder. 

Elas são desenhadas para dar suporte ao enfretamento dos nós críticos, identificar os 

produtos e resultados para cada operação definida e identificar os recursos 

necessários para a concretização das operações (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

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 (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 
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Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “baixa adesão terapêutica na unidade 

de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Belvedere, do município Pará de Minas, MG.2020 

Nó crítico 1 Dificuldade do acesso ao agendamento de consultas com 
profissionais e realização de exames complementares em 
lugares distantes e diferentes  

6º passo: Operação   - Alterar formatação de agenda de profissionais para 
agendamento livre conforme surgimento da demanda; 
-  Reformular locais de realização de exames complementares, 
com tentativa de unificação de coletas em apenas um ponto 

6º passo: Projeto Agendamento 

6º passo: Resultados 
esperados 

Aproximação dos usuários por meio de otimização das agendas 
dos profissionais de saúde da equipe 

6º passo: Produtos 
esperados 

Discussão conjunta para aproximação da marcação das 
consultas, com a proposta de agendamento aberto para o longo 
prazo 
Realização de exames complementares com menos 
laborosidade ao indivíduo, sem necessidade de coleta em 
diversos pontos, como laboratórios credenciados e unidade 
básica de saúde 

6º passo: Recursos 
necessários 

Político:  pactuação das condições de contratos de laboratórios 
credenciados no município; 
Organizacional:  Discussão das maneiras mais exequíveis à 
realidade da população, alinhada à programação das agendas 
Cognitivo:  instrução por meio das abordagens consultas, visitas 
ACS, recepção sobre as formas de funcionamento do processo 
de  trabalho da equipe; 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Político: Aprovação do projeto após verificação de condições 
contratuais da rede complementar; 
Organizacional: reformulação da estratégia de marcação de 
consultas; 
Cognitivo: melhor entendimento da população por parte do 
processo de trabalho da equipe 

7º passo: viabilidade do 

plano controle dos 

recursos críticos  
ESF – Favorável  
Secretaria Municipal de Saúde - Favorável 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Não é necessário usar nenhuma ação estratégica motivacional 
porque os recursos críticos estão favoráveis.  

9ºpasso; acompanha-
mento do plano - 
responsáveis e prazos  

Equipe de saúde (Gerente de setor, enfermagem e médico). 
Prazo 30/11/2020 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Reuniões regulares com a gestão de atenção primária com 
exposição das dificuldades presenciadas pelos usuários na 
realização dos exames nos diversos laboratórios conveniados e 
como resolver a logística  

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Quadro 6 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “baixa adesão terapêutica na unidade 

de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Belvedere, do município Pará de Minas, MG.2020 

Nó crítico 2 Elevado número de pessoas sedentárias e com 
sobrepeso  

6º passo: Operação   - Realizar grupos semanais de atividade física laboral com 
profissionais de educação física 
- Realizar grupos de aulas de dança com professores 
qualificados do próprio território 
- Estimular a utilização de recursos disponíveis no 
território para práticas de exercícios físicos 

6º passo: Projeto Move 

6º passo: Resultados 
esperados 

-Redução do Índice de Massa Corpórea (IMC), com 
objetivo de 7% da massa corpórea dos indivíduos 
atendidos; 
-Estagnação das comorbidades crônicas como DM, HAS, 
DRC, em consonância com as metas das Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes e de Hipertensão 
Arterial; 
-Melhoria da qualidade de vida, com maiores sensação de 
bem estar e humor por meio da atividade física 

6º passo: Produtos 
esperados 

-Grupos de ginástica com atividades funcionais semanais, 
de forma intersetorial; 
-Grupos de dança regulares com professores voluntários 
da própria área adscrita; 

6º passo: Recursos 
necessários 

-Organizacional: logística dos grupos de dança e 
ginástica; 
-Político: estrutura física e apoio para profissionais nas 
atividades regulares; 
-Financeiro:  manutenção do espaço público da quadra 
esportivo, revitalização e conservação 

7º passo: viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

-Organizacional: Disponibilidade de profissionais de 
educação física para horários dos grupos e dos 
professores de dança; 
-Político: aprovação do projeto; 
-Financeiro: financiamento do projeto e para aquisição de 
recursos para manutenção do espaço esportivo 

7º passo: viabilidade do plano 

controle dos recursos 
críticos  

Profissionais de educação física e nutricionista – 
favoráveis  

8º passo: controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

 
Não é necessário usar nenhuma ação estratégica 
motivacional porque os recursos críticos estão favoráveis. 

9ºpasso; acompanha-mento do 
plano - responsáveis e prazos  

Equipe de saúde. Prazo: 30/01/2021 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação das 
ações 

-Reunião semanal da equipe, com equipe 
multiprofissional para avaliar o projeto. 
 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Quadro 7 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “baixa adesão terapêutica na unidade 

de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Belvedere, do município Pará de Minas, MG.2020 

Nó crítico 3 Dificuldade de entendimento da doença devido baixo grau 
de instrução das pessoas atendidas; 

6º passo: Operação   Usar uma linguagem clara e compreensível ao nível do 
paciente. 
-Solicitar que o paciente o que ele compreendeu do que você 
falou. 
-Escrever com letra legível e clara como tomar os 
medicamentos. 
-Verificar o grau de entendimento que o paciente tem sobre 
sua doença. Esclarecer as dúvidas. 
- explicar para os pacientes sobre as comorbidades e seus 
riscos, como conviver melhor com elas. 

6º passo: Projeto Entender e Saúde    
 

6º passo: Resultados 
esperados 

Aumento da adesão a terapêutica medicamentosa. 
 
Melhoria no controle dos níveis pressóricos e Glicêmicos 
principalmente o valor da hemoglobina glicada.  

6º passo: Produtos 
esperados 

-Visita domiciliar compartilhada com outros profissionais do 
Núcleo de atenção à saúde da família (NASF), com isso 
espera-se melhor ajuste de medicações e orientações sobre 
a importância do uso adequado e correto da medicação; 
-Discussão de casos selecionados no momento da 
renovação de receita presencial para discussão conjunta na 
reunião matricial 

6º passo: Recursos 
necessários 

Organizacional: disponibilização conjunta agenda NASF 
(Farmácia) e agenda médica; 
 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Organizacional: conflito de horários para carros e agendas 
profissionais 
Cognitivo: culturais e crenças locais sobre seus próprios 
processos terapêuticos 

7º passo: viabilidade do 

plano controle dos 
recursos críticos  

NASF- favorável  
ESF- favorável 
 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Não é necessário usar nenhuma ação estratégica 
motivacional porque os recursos críticos estão favoráveis. 

9ºpasso; acompanha-mento 
do plano - responsáveis e 
prazos  

Prazo 30/01/2021 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Reunião semanal da equipe 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 



32 
 

 

Quadro 8 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “baixa adesão terapêutica na unidade 

de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Belvedere, do município Pará de Minas, MG.2020 

Nó crítico 4 
Baixo poder aquisitivo dificultando a compra de fármacos, 
inclusive quando em falta pelo Programa da Farmácia 
Popular. 

6º passo: Operação   - Empenhar junto a gestora para não deixar faltar o medicamento. 
-Solicitar a Secretaria de Saúde a inclusão de novos medicamentos 
pela farmácia central para tratamento de doenças crônicas e 
dependência química como tabaco e álcool 
 

6º passo: Projeto Medicar 

6º passo: Resultados 
esperados 

Empenho da gestora para não deixar faltar o medicamento. 
 

6º passo: Produtos 
esperados 

Possibilidade de inclusão de novos medicamentos pela farmácia 
central para tratamento de doenças crônicas e dependência 
química como tabaco e álcool 

6º passo: Recursos 
necessários 

Político: Apoio do gestor  
Financeiro: disponibilidade orçamentária para atualização da lista 
do REMUNE 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Político: aprovação do projeto; 
Financeiro: disponibilidade de recursos orçamentários. 

7º passo: viabilidade 

do plano controle 
dos recursos 

críticos  

Médico, enfermeira e gerente do setor e farmácia. Favoráveis 
 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

 
Não é necessário usar nenhuma ação estratégica motivacional 
porque os recursos críticos estão favoráveis 

9ºpasso; acompanha-
mento do plano - 

responsáveis e prazos  

Prazo:30/01/2021 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Reunião regulares com envolvidos 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Quadro 9 -  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema “baixa adesão terapêutica na unidade de 

saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Belvedere, do 

município Pará de Minas, MG.2020 

Nó crítico 5 Processo de auto cuidado deficitário 

6º passo: Operação   -Explicar nos grupos já existentes o conceito de auto-

cuidado e a sua importância para uma boa saúde. 

Aproveitar  sala de espera e acolhimento para reforçar 

sobre o auto-cuidado: higiene corporal, domiciliar, 

alimentação, lazer, medicamento nos horários indicados.  

-Explicar durante as consultas dos profissionais sobre as 

patologias existente em cada indivíduo, de forma clara e 

compreensível, diante do seu modo e expectativa próprio. 

-Capacitação de agentes comunitários de saúde para 

orientações direcionadas em visitas domiciliares  

6º passo: Projeto  Cuidado e bem estar 

6º passo: Resultados 

esperados 

Aumento da adesão medicamentosa 

6º passo: Produtos 

esperados 

- Melhora da corresponsabilização do paciente sobre seu 

processo terapêutico, por entendimento das patologias que o 

acomete 

- Melhor qualidade de vida, com sensação de bem estar por 

realização de atividades físicas 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Político: aprovação pelo gestor 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: culturais e crenças locais sobre seus próprios 

processos terapêuticos 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 

estratégicas 

Recursos críticos favoráveis  

9ºpasso; acompanha-mento 
do plano - responsáveis e 

prazos  

Equipe de saúde (NASF, Médico, gerente setor) Prazo  
30/01/2021 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 

das ações 

Reunião mensal da equipe 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Estratégia da Saúde da Família no Brasil ainda se configura na remediação 

de enfermidades crônicas como hipertensão e diabetes. Apesar do programa ser feito 

baseado na prevenção, o cenário brasileiro ainda avança a passos lentos.  

 Ademais, ainda é concepção dos brasileiros que a terapêutica deve ser feita 

por meio de medicamentos, medidas complementares como atividade física, mudança 

na alimentação, grupos de informação ainda não têm a mesma adesão quanto à 

medicamentosa. No entanto, esta ainda encontra percalços em sua eficácia, devido 

por exemplo, ao baixo índice de instrução, alto valor de alguns medicamentos que não 

são oferecidos pelo SUS. 

 A ESF Belvedere, no município de Pará de Minas, Minas Gerais, é apenas uma 

amostra de um problema ocorrido na saúde brasileira. Entretanto, ao se pensar em 

ações para um pequeno número de pessoas tornam as possíveis resoluções mais 

efetivas e, estas podem ser ampliadas em âmbito maior, como a população do 

município e, posteriormente brasileira.  

 Ademais, de acordo com dados já demonstrados, a baixa adesão terapêutica 

de comorbidades, como HAS e DM, leva à maior probabilidade de complicações e 

maus prognósticos, que não podem ser resolvidas no setor primário. Dessa forma, 

gera impacto nos níveis de maior complexidade do SUS, que já se demonstra 

sobrecarregado. O SUS é um ganho inestimável à população brasileira, defendê-lo é 

um dever não só dos profissionais da saúde, mas de todo cidadão, visto que direto ou 

indiretamente todos são beneficiados pela universalidade, um dos pilares do sistema.  
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