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RESUMO 

 

O presente estudo se justifica pelo alto índice de Doenças Crônicas não 
Transmissíveis na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família   Dr. João 
Lagoeiro, no município de Januária/MG, sendo destas, as mais comuns: as doenças 
cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e as doenças respiratórias 
crônicas. A atenção primária tem papel importante na promoção, prevenção e 
tratamento dessas doenças. O principal objetivo deste trabalho é elaborar um projeto 
de intervenção visando a ampliação da assistência prestada aos pacientes 
portadores de Doenças Crônicas não Transmissíveis na comunidade atendida pela 
Estratégia Saúde da Família Dr. João Lagoeiro em Januária/MG. Na metodologia foi 
elaborado um projeto de intervenção através de um levantamento bibliográfico por 
meio da internet em base eletrônica de dados, sendo utilizada a Biblioteca Virtual em 
Saúde do Ministério da Saúde. Para a identificação da realidade da equipe frente a 
assistência prestada a população adscrita, foi realizada uma busca dos problemas 
relacionados às Doenças Crônicas não Transmissíveis, análise em banco de dados 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, observação 
ativa nos pontos de atenção e oficinas com os coordenadores de ESF e profissionais 
das equipes para capacitá-los no planejamento e organização das ações em saúde. 
A proposta de intervenção foi dividida nas etapas de identificação e priorização dos 
problemas, explicação dos problemas e identificação de soluções e elaboração do 
projeto, utilizando a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional 
simplificado. Com a elaboração dessa proposta de intervenção foi possível concluir 
que o tema Doenças Crônicas não Transmissíveis merece ser conhecido em toda 
sua dimensão, pois faz parte do cotidiano da atenção primária e merece ser revista 
por ser um problema público de saúde, resultando em elevada taxa de mortalidade. 
As abordagens devem ser realizadas com uma postura ativa, multiprofissional e 
sistemática sendo esses, portanto, os motivos de interesse da equipe pelo tema. 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Doenças 
Crônicas não Transmissíveis. Januária/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The present study is justified by the high rate of noncommunicable chronic diseases 
in the area of the Family Health Strategy, Dr. João Lagoeiro, in the city of Januária / 
MG, being the most common: cardiovascular diseases, diabetes mellitus, neoplasias 
and chronic respiratory diseases. Primary care plays an important role in the 
promotion, prevention and treatment of these diseases. The main objective of this 
study is to elaborate an intervention project aimed at increasing the care provided to 
patients with chronic noncommunicable diseases in the community served by the Dr. 
João Lagoeiro Family Health Strategy in Januária / MG. In the methodology, a project 
of intervention was elaborated through a bibliographical survey through the Internet 
in electronic data base, being used the Virtual Library in Health of the Ministry of 
Health. To identify the reality of the team in front of the assistance given to the 
attached population, a search of the problems related to chronic noncommunicable 
diseases was analyzed, database analysis of the Department of Informatics of the 
Brazilian National Health System, active observation in the points of attention and 
workshops with the coordinators of FHT and professionals of the teams to train them, 
health planning and organization. The intervention proposal was divided into the 
stages of identification and prioritization of problems, explanation of problems and 
identification of solutions and design of the project, using the methodology of 
Simplified Situational Strategic Planning. With the elaboration of this intervention 
proposal, it was possible to conclude that the theme of Chronic Non-communicable 
Diseases deserves to be known in all its dimension, since it is part of the daily routine 
of primary care and deserves to be reviewed because it is a public health problem, 
resulting in a high rate of mortality. The approaches must be carried out with an 
active, multiprofessional and systematic attitude, these being, therefore, the reasons 
of interest of the team by the theme. 
 
Key words: Primary Health Care. Family Health Strategy. Chronic Noncommunicable 
Diseases. Januária / MG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Januária localiza-se ao norte do Estado de Minas 

Gerais, situado na região do Médio São Francisco. Sua população estimada pelo 

Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE, 2017) era de 67.628 habitantes, 

com densidade demográfica de 9,83 habitante/km2, sendo a 3ª maior em população 

na região norte de Minas, e a 53ª maior do estado. Sua economia concentra-se 

na agricultura, na pecuária e nos serviços gerais. Januária é uma das principais 

cidades do Norte de Minas, sendo cidade-polo da microrregião do alto médio São 

Francisco. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Januária era de 0,658, 

considerado médio, situando-o na posição 498 entre os 853 municípios de Minas 

Gerais (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2013). 

O município tem 68 bairros, divididos em quatro regiões (Sul, Norte, Leste, 

Oeste).  Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 8 

distritos: Januária, Brejo do Amparo, Levinópolis, Pandeiros, Riacho da Cruz, São 

Joaquim, Tejuco e Várzea Bonita. Assim permanecendo em divisão territorial datada 

de 2014 (IBGE, 2017). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. João Lagoeiro abrange vários bairros 

da cidade de Januária, e além da zona urbana possui uma microárea na zona rural 

da cidade. A equipe tem uma população de 3900 habitantes. A estrutura de 

saneamento básico ainda tem pontos a melhorar, segundo informações colhidas 

pelos agentes comunitários de saúde o abastecimento de água é através do sistema 

público, o destino do lixo varia entre coletado e queimado e destino do esgoto 

também entre sistema público e fossa. O analfabetismo prevalece na população 

mais idosa e o trabalho geralmente é informal. É uma área de grande 

vulnerabilidade, com consumo de drogas, álcool e tabagismo como problema 



11 
 

  

público, influenciando rivalidade entre membros da comunidade. Em relação a 

investimento público o que foi notado é a construção de uma creche devido 

demanda da comunidade. A população tradicionalmente comemora datas religiosas 

e tem no folclore um marco importante. 

Na área de abrangência dessa Equipe existem vários bairros da cidade de 

Januária, e além da zona urbana a microárea 07 pertence a zona rural da cidade. A 

equipe tem uma população de 3900 habitantes distribuídos em sete microáreas, a 

micro 01 é referente ao bairro Alvorada e São Miguel, com 792 habitantes, a micro 

02, bairro Alvorada com 720 habitantes, a micro 03 abrange centro com 720 

habitantes, micro 04 bairro Vila Verde, a 05 parte do bairro Margarete e São Miguel, 

06 e 07, restante do bairro Margarete e bairro Alvorada respectivamente. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema de saúde do município de Januária conta com a Gerência Regional 

de Saúde, um hospital regional, um pronto atendimento municipal, uma unidade 

móvel básica e uma avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). Possui também o Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE), o 

qual é uma unidade de apoio diagnose e terapia, o centro integrado de saúde, 

caracterizado pelo centro de especialidade, e ainda o Centro Especializado 

Odontológico (CEO). 

Na Atenção Básica o município conta com o Centro de Referência da Atenção 

Primaria (CREAP), um Centro de Referência de Imunização. Na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) existem 19 equipes, sendo 3 Unidades tipo 2 e 16 Unidades tipo 1. 

E ainda um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para o apoio e 

Matriciamento. Na saúde mental o município possui o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) para o acompanhamento dos pacientes portadores de 

sofrimento mental. A Secretaria Municipal de Saúde está finalizando a construção de 

2 Unidades que atendam aos requisitos necessários e com programação para a 

construção de mais 1 Unidade. 

Como colaboradores na área da saúde o município conta com a 

Superintendência Regional de Ensino, Pelotão do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, 

Polícia Militar, Estação de Tratamento de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, 
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Aeroporto, Rodoviária, Habitações Populares, Condomínios, Parque de Exposição, 

Supermercados, Academias para terceira idade, Estádio Monte Castelo. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Hernesto Soares dos Reis 

 

A UBS Hernesto Soares dos Reis possui uma estrutura que merece ênfase, 

pois deixa a desejar. Materiais como mesas e cadeiras foram doações de escolas 

segundo os agentes comunitários de saúde (ACS), ventiladores e roteador foram 

adquiridos pelos membros da equipe. A balança utilizada é digital, porém está com 

defeito. Acerca da estrutura física, há infiltrações nas paredes da unidade, 

principalmente nos consultórios. A recepção é espaçosa, porém não existem 

cadeiras suficientes para a população. Na estrutura física da unidade falta acesso 

para cadeirantes, bebedouro para pacientes, material de atendimento de urgência, 

balanças em condições de uso.  

Ocorre ainda a falta de um agente comunitário na Micro 07 no território de 

abrangência da UBS. Devido à extensa área e diferentes localizações que compõem 

o território, há uma dificuldade em agrupar características e aspectos comuns. 

Sendo outro problema a área de abrangência extensa, conflitos entre habitantes de 

um mesmo território, por esse motivo dificulta o acesso à UBS para aqueles que não 

moram no bairro, tendo até que priorizar atendimento por medo de alguns na espera 

pelo atendimento. 

Outro ponto relevante é a falta de medicamentos, de exames laboratoriais no 

município, falta de exames de rastreamento como Papanicolau e mamografias, o 

que gera insatisfação da comunidade com o sistema de saúde. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, da Unidade Básica de 

Saúde Hernesto Soares dos Reis 

 

A ESF Dr. João Lagoeiro é composta por uma médica do Programa Mais 

Médicos, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e seis ACS. O território da 

equipe é extenso, há locais em que a unidade está próximo e de fácil acesso à 

população e há outros que não. Insere-se nesta realidade a microárea 07 que 

abrange a zona rural e passa no momento por carência de assistência devido à falta 

do ACS. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dr. João Lagoeiro 

 

O funcionamento da unidade é das 7:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00, de 

segunda a sexta. É uma unidade Tipo 2 com duas equipes: ESF Dr. João Lagoeiro e 

ESF Hernesto Soares dos Reis. Como as duas equipes contam com profissionais do 

Programa Mais Médicos, segunda e sexta as médicas estão em dias de estudos, 

respectivamente. As consultas são agendadas pelos agentes de saúde, com horário 

de atendimento. São no total 15 atendimentos por período, 12 agendamentos e três 

fichas destinadas para demanda espontânea. Os agentes comunitários de saúde 

(ACS) têm boa comunicação e discutem em conjunto alguns casos, agendam todas 

as consultas diariamente de forma satisfatória. Há uma recepcionista e a pré-

consulta é realizada pelo técnico em enfermagem. As visitas domiciliares realizadas 

pelo médico ocorrem em conjunto com o técnico e os dias são pré-definidos no início 

do mês e quando necessário realizado em outros dias. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Dr. João Lagoeiro 

 

No dia a dia da equipe há ações destinadas para hipertensos e diabéticos, 

com grupos operativos, bem como ações voltadas para o programa saúde na escola, 

dentre outras reuniões com diversos temas. O atendimento às gestantes é 

programado semanalmente, sendo toda terça feira, voltado para consultas de Pré-

Natal e grupos. Nos demais dias da semana o atendimento é aberto a demanda 

espontânea da população. A equipe atua individualizando e fazendo a busca ativa 

de pacientes com doenças crônicas que renovam receitas sem reavaliações 

precisas. As renovações de receitas são feitas após as consultas, diariamente. Em 

relação à saúde bucal, no momento não há atendimento pois a sala do profissional 

está em reforma. As reuniões com a equipe geralmente são no início do mês, onde é 

estimulado o planejamento das ações e projeto de avaliação do trabalho. 

 

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

(primeiro passo) 

 

A população da Equipe de Saúde da Família (eSF) Dr. João Lagoeiro 

apresenta uma série de problemas. Existe elevado número de pacientes com 
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Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), sendo no diagnóstico situacional 

realizado pela equipe em 2017, do total de 3900 habitantes em sua área de 

abrangência, 384 são portadores de hipertensão arterial, 99 diabéticos e em menor 

número, 10 pacientes com câncer. As DCNT são consideradas um dos maiores 

problemas pois a equipe não consegue acompanhar de maneira correta tais 

pacientes. A renovação das medicações de uso contínuo também é considerada um 

problema pois ocorrem sem as reavaliações necessárias devido à grande demanda 

nos atendimentos. 

Porém a população ainda tem apreço pela atenção básica, apesar dos 

problemas atuais, pois é o local que buscam solução das suas enfermidades físicas 

e mentais. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dr. João Lagoeiro, 
Unidade Básica de Saúde Dr. João Lagoeiro, município de Januária, estado de 
Minas Gerais 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Elevado número de 
pacientes com 
Doenças Crônicas 
não Transmissíveis 
(DCNT). 

Alta 30 Parcial 1 

Falta de 
medicamentos, de 
exames 
laboratoriais no 
município, falta de 
exames de 
rastreamento como 
Papanicolau e 
mamografias. 

Alta 28 Total 3 

Falta de um ACS 
para a micro área 
07. 

Alta 30 Total 2 

Área de 
abrangência 
extensa e conflitos 
entre habitantes de 
um mesmo 
território. 

Alta 28 Fora 5 

Consumo 
excessivo de 
drogas. 

Alta 28 Parcial 4 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se justifica pelo alto índice de DCNT na área de 

abrangência da ESF Dr. João Lagoeiro, sendo elas as doenças cardiovasculares, os 

cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus, se configurando 

como as principais doenças crônicas não transmissíveis.  

No Brasil, em 2015 as DCNT foram responsáveis por 51,6% do total de 

óbitos na população. As atividades de vigilância epidemiológica acerca das DCNT, 

são de grande relevância, pois visam conhecer a distribuição, a magnitude e a 

tendência dessas doenças e de seus fatores de risco, subsidiando assim o 

planejamento de ações, bem como sua execução e monitoramento na busca pelo 

controle e prevenção. Assim o tema DCNT merece ser revisado, pois faz parte do 

cotidiano da ESF na Atenção Primária à Saúde (APS), considerado um problema de 

saúde pública, com alto índice inclusive de mortalidade (BRASIL, 2018). 

As DCNT são determinadas por diversos fatores, sejam eles sociais ou 

individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. As 

principais DCNT possuem quatro fatores de risco em comum. Vale salientar que 

esses fatores de risco são modificáveis, sendo eles o tabagismo, alimentação não 

saudável, uso nocivo do álcool e falta de atividade física. A atenção primária tem 

papel importante na promoção, prevenção e tratamento dessas doenças (BRASIL, 

2018). 

Portanto, ao lidar com um tema de extrema relevância social é preciso 

mobilização tanto da equipe quanto da população na responsabilização pelo 

autocuidado e também, se não principalmente, das autoridades públicas. Dessa 

forma haverá essa melhoria pretendida. 

Contudo, a discussão desse quadro nessa pesquisa, proporciona a 

construção de um projeto de intervenção que a partir do levantamento da situação 

de saúde da população da ESF Dr. João Lagoeiro de Januária/MG, possibilite 

elaborar uma proposta que organize e sistematize as ações com ênfase em facilitar 

o acesso, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, a 

prevenção, a promoção e a proteção da saúde deste segmento da população, para 

assim, desenvolver uma assistência sistematizada integral aos portadores de DCNT 

e os demais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção visando a ampliação da assistência 

prestada aos pacientes portadores de DCNT na comunidade atendida pela ESF Dr. 

João Lagoeiro em Januária/MG. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Aprofundar conhecimentos acerca das DCNT; 

 Planejar intervenções que auxiliem a equipe em melhorias na assistência 

prestada a portadores de DCNT; 

 Promover ações de prevenção e promoção da saúde direcionadas ao público-

alvo; 

 Sugerir ações que visem a diminuição dessas patologias na comunidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesse estudo foi elaborado um plano de intervenção para sistematizar as 

ações aos pacientes com DCNT desenvolvidas pela ESF Dr. João Lagoeiro de 

Januária em Minas Gerais. O projeto possui as etapas de identificação e priorização 

do problema; explicação do problema e identificação das soluções; e elaboração do 

projeto de intervenção (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2017). 

Na elaboração do projeto foi realizado um levantamento bibliográfico por meio 

da internet em base eletrônica de dados. Sendo utilizada a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, na busca das publicações em anuais, 

manuais, linhas guias, protocolos, em artigos, revistas cientificas e ainda nos 

módulos do Curso de Especialização Gestão do Cuidado em Saúde da Família.  

Na identificação da realidade da equipe frente a assistência prestada a 

população adscrita foi realizada uma busca dos problemas relacionados às DCNT, 

análise em banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS), observação ativa nos pontos de atenção e oficinas 

com os coordenadores de ESF e profissionais das equipes para capacitá-los no 

planejamento e organização das ações em saúde. 

A dificuldade de se conseguir intervir e ao mesmo tempo falta de recursos 

financeiros, materiais, políticos e humanos, são dificuldades encontradas, sendo 

assim selecionados cinco problemas prioritários a serem enfrentados. Esses 

problemas foram selecionados de acordo com a sua importância, urgência e 

capacidade de enfrentamento pela equipe. 

Assim no projeto de intervenção, para cada nó crítico considerado estratégico 

foram caracterizadas as operações, os resultados, produtos esperados, recursos 

necessários e responsáveis pelo enfrentamento (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) compreende uma forma de organização 

de serviços de saúde capazes de atender às demandas de saúde mais frequentes, 

pautada na proximidade da oferta de serviços aos seus locais de moradia e na 

continuidade do cuidado ao longo, bem como na integralidade, compreendendo 

ações curativas, preventivas e de promoção da saúde (MATTA; MOROSINI, 2008). 

Um dos primeiros registros que orientam o estabelecimento de serviços é o 

Relatório Dawson, apresentado pelo Ministério da Saúde inglês em 1920, o qual traz 

pela primeira vez a proposição de serviços de saúde que ofertem cuidados primários 

a uma população de uma região delimitada, o qual deve responder à maior parte das 

necessidades de saúde daquela população, o que houve necessidade seria 

encaminhado para centros de atenção secundária, também com algum nível de 

regionalização, ou ainda para os hospitais se fosse o caso. O grande impulso para 

adoção de sistemas de saúde baseados na APS ocorreu com a realização da I 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, no 

Cazaquistão, em 1978. Nesse evento os países participantes pactuaram um acordo 

e estabeleceram a meta de ofertar “Saúde para Todos no Ano 2000”, considerando 

sistemas de saúde com base em APS (MATTA; MOROSINI, 2008).  

A Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e revisa algumas de suas diretrizes, define a 

APS como: 

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, 
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 
e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 
dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária. 
1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e 
serviços disponibilizados na rede. 
§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas 
as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 
§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, 
etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 
estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, 
intelectual, funcional e outras. 
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§ 4º Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas estratégias 
que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar 
exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou 
discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de 
saúde (BRASIL, 2017). 
 

A APS é uma estratégia flexível, que disponibiliza uma atenção integral, 

sistemática e oportuna com continuidade. Geralmente os profissionais que atuam na 

atenção primária são qualificados e capacitados com uma visão generalista, 

incluindo outros setores, de acordo com as necessidades da comunidade, buscando 

ofertar proteção e reabilitação a saúde dos pacientes, seus familiares e da 

população em geral, através de um processo articulado em conjunto com a 

sociedade, estimulando a participação social nas condições de saúde, incluindo 

ainda aspectos biopsicossociais e do meio ambiente, sem nenhuma discriminação 

com as pessoas e sua diversidade (BRASIL, 2006). 

Em 1994 o PSF foi criado no Brasil, com o intuito de ampliar a forma de 

organização da atenção básica. Pois a mesma ainda era orientada por serviços 

baseados em um modelo que entendia a saúde apenas como a ausência de doença, 

fundamentando-se em práticas frequentemente curativas, concentrando a oferta de 

atenção individual de acordo com a demanda de cada paciente, desconsiderando a 

realidade e autonomia locais, o planejamento a partir de perfis epidemiológicos e a 

participação comunitária (MARTINS et al., 2010). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

A ESF foi criada com a finalidade de reorganizar a Atenção Básica no Brasil, 

seguindo os princípios e diretrizes SUS, considerada uma estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção. Possibilitando a reorientação do processo 

de trabalho, visando além de aprofundar os preceitos da APS, ampliar a 

resolutividade e impacto nas condições de saúde da população (BRASIL, 2012). 

Considera-se que “esse nível de atenção resolve 80% dos problemas de 

saúde da população. Entretanto, se a pessoa precisar de um cuidado mais 

avançado, a ESF faz este encaminhamento” (BRASIL, 2018). 

Composta por equipe multiprofissional, a ESF possui no mínimo, médico, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS. Com a possibilidade de 

fazer parte dessa equipe o agente de combate às endemias (ACE) e ainda a 
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equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico em 

Saúde Bucal. Ressaltando a importância de que esses profissionais com formação 

superior, sejam generalista ou especialistas em saúde da família (BRASIL, 2017). 

Acerca do número de ACS por equipe, esse deverá ser definido de acordo 

com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, 

de acordo com definição local. Sendo suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente, em áreas de grande 

dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social. A equipe passa a ter 

corresponsabilidade no cuidado com a saúde da população em sua área de 

abrangência, sendo de 2.000 a 3.500 pessoas (BRASIL, 2017). 

De acordo com Brasil (2018), a eSF em suas atividades básicas deve 

realizar suas atribuições, sendo elas: 

 Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e 
identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos 
quais a população está exposta; 

 Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os 
procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos 
diversos ciclos da vida; 

 Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do 
caso; 

 Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e 
racionalizada à demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou 
doentes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária; 

 Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos 
problemas; 

 Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o 
conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases 
legais que os legitimam; 

 Incentivar a formação e/ou participação ativa nos conselhos locais de 
saúde e no Conselho Municipal de Saúde (BRASIL, 2018). 

 

Na última década a implantação da ESF no Brasil passou por expressiva 

expansão de cobertura, com diferenças entre as regiões e porte populacional dos 

municípios. De acordo com dados do Departamento de Atenção Básica (DAB) em 

2012, 95% dos municípios brasileiros contavam com um total de 33.404 equipes 

implantadas, com potencial para abranger 55% da população brasileira (FAUSTO et 

al., 2014). 

A cobertura da ESF no Brasil apresenta importantes diferenças no acesso e 

na oferta de cuidados nas UBS nos municípios, devido a mecanismos de gestão e 

das desigualdades sociais do país, o que causa repercussões importantes no uso 

dos serviços de saúde (MALTA et al., 2016). 
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É notável a associação de maiores coberturas da ESF a melhorias nas 

condições de saúde da população, sendo comprovado com a diminuição nos índices 

de mortalidade infantil, aumento de cobertura vacinal, queda nos números de 

desnutrição, aumento do acompanhamento com as consultas de pré-natal, com 

evidencias ainda na redução das hospitalizações e mortalidade cardiovascular 

(NEVES et al., 2018). 

Neves et al. (2018) realizaram um estudo em que demostram que no Brasil as 

coberturas de ESF em 2006 e 2016 foram de 45,3% e 64,0%, respectivamente. Com 

um aumento de 18,7% no período, revelando uma tendência crescente da cobertura 

no país. Esse monitoramento de cobertura da ESF em todo o país é importante, pois 

possibilita o reconhecimento dessa estratégia para a saúde da população, 

especialmente nas regiões mais carentes. 

Um importante ganho para a ESF na APS foi a criação dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) em 2008, com o objetivo principal de apoiar, com 

ampliação das ofertas de saúde na atenção básica, assim como a resolutividade, a 

abrangência e as ações. Esses núcleos são compostos por equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as eSF e com as demais 

equipes de atenção básica para populações específicas, como consultórios na rua, 

equipes ribeirinhas e fluviais e com o Programa Academia da Saúde (BRASIL, 

2012). 

 

5.3 Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 

Os óbitos relacionados às DCNT segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2005, chegaram a cerca de 63% do total de óbitos no mundo. Essas 

doenças são responsáveis por uma taxa de 5 e 9 vezes maior de morte prematura 

do que as doenças transmissíveis e taxas 10 e 5 vezes maiores de incapacidade em 

homens e mulheres respectivamente (OMS, 2005). Segundo Souza (2007), no ano 

de 2007, as DCNT foram responsáveis aproximadamente 72% das mortes no Brasil. 

 
Em 1930 as doenças infecciosas respondiam por 46% das mortes no Brasil. 
Em 2007 aproximadamente 72% das mortes no país foram atribuídas as 
DCNTs. Essa mudança radical aconteceu em um contexto de 
desenvolvimento econômico e social importante e pela resolução dos 
principais problemas de saúde pública vigentes naquela época. 
Paralelamente a essa mudança, houve uma rápida transição demográfica e 
nutricional, expondo a população cada vez mais ao risco das DCNTs. 
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Estima-se que, em 2030, 3/4 de todas as mortes do mundo estarão 
relacionadas às DCNT (SOUZA et al., 2016, p. 293). 
 

As DCNTs têm causado um elevado número de mortes prematuras, e ainda 

ocasionam perda da qualidade de vida, limitação nas atividades de trabalho e de 

lazer, além de impactos econômicos negativos para as famílias e sociedade em 

geral. Tais doenças podem afetar quaisquer grupos socioeconômicos, 

principalmente aquelas mais vulneráveis, como idosos e famílias com baixa renda 

(MALTA et al., 2014). 

Integrando um grupo de morbidades, as DCNTs se caracterizam por 

apresentar um período longo em sua evolução, com latência prolongada, lesões 

irreversíveis e complicações que acarretam variados graus de incapacidade ou até 

óbito. As doenças que compõem esse grupo podem ser, as doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e doenças respiratórias crônicas, 

essas ocupam grande espaço no perfil de morbimortalidade das populações (OMS, 

2005). 

Essas doenças representam no Brasil, atualmente a primeira causa de óbito e 

internações, sendo responsabilizadas pela maioria dos diagnósticos primários em 

pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à dialise no SUS (OPAS,2010). 

Com estimativas mostrando que o excesso de peso é responsável por 58% 

de doença associada ao diabetes tipo II, 39% relativa a hipertensão arterial, 21% do 

infarto do miocárdio, 12% do câncer de cólon e reto e 8% do câncer de mama 

(BRASIL, 2011). 

O diabetes melittus e a hipertensão arterial atingem, respectivamente, 6,3% e 

23,3% dos adultos brasileiros. Acerca das neoplasias, os que mais causaram óbitos 

entre as mulheres, foram o câncer de mama (15,2%), seguido pelo câncer da 

traqueia, brônquios e pulmões (9,7%) e colo de útero (6,4%). Já entre os homens, a 

primeira causa foi o câncer de traqueia, brônquios e pulmões (15%), seguido pelo de 

próstata (13,4%) e o de estômago (9,8%) (BRASIL, 2016). 

As DCNT apresentam ainda associação com morbidades relacionadas, com 

alto número de hospitalizações, sendo consideradas ainda, como principais causas 

de amputações e perdas de funções neurológicas na população, consequentemente 

envolvem perda da qualidade de vida, o que piora com o prognóstico (BRASIL, 

2016). 
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5.4 Abordagem das DCNT na APS 

 

A abordagem das DCNT na APS, através da ESF é evidenciado na 

prevenção e controle dessas doenças, uma vez que as equipes orientam suas 

práticas no trabalho interdisciplinar, planejamento e implementação de atividades 

considerando elementos de risco à saúde, implementando ações intersetoriais que 

visam a promoção da saúde, prevenção e atenção às DCNT. A abordagem na APS 

busca ainda a redução dos principais fatores de risco relacionados as DCNT nos 

territórios sobre responsabilidade das equipes (JARDIM; NAVARRO, 2017). 

Com o grupo das DCNTs composto principalmente pelas doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e doenças respiratórias crônicas, a 

OMS (2005) elegeu também como alvo seus quatro principais fatores de risco, 

sendo eles, o tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e a alimentação inadequada. O 

tabagismo é responsável por 71% dos casos de câncer de pulmão, 42% dos casos 

de doença respiratória crônica e quase 10% dos casos de doenças 

cardiovasculares. Estima-se em relação ao alcoolismo que, entre os óbitos causados 

por álcool, mais de 50% sejam devido às DCNT, incluindo diversos tipos de câncer e 

cirrose hepática (DUNCAN et al., 2012). 

No Brasil esses quatro fatores de risco são comuns também de acordo com 

resultados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), com resultados representativos para 

adultos de 18 anos ou mais, residentes nas capitais brasileiras, em 2010, onde 15% 

eram fumantes; apenas 30% referiam consumir frutas e hortaliças regularmente 

(cinco ou mais porções/semana), enquanto 34% referiam consumir carne com 

excesso de gordura; apenas 30% relatavam praticar atividade física no lazer e/ou no 

deslocamento ao trabalho, atendendo às recomendações de hábitos saudáveis; o 

percentual se reduziu para 15% ao se considerar apenas o lazer; em contraposição, 

28% assistiam três ou mais horas de televisão por dia; 8% relatavam ingestão 

alcoólica que permitia sua classificação em bebedores excessivos esporádicos de 

álcool (DUNCAN et al, 2012). 

O sedentarismo aparece aumentando em 20% a 30% o risco de mortalidade. 

Acerca da alimentação inadequada, é notório que os padrões de alimentação 

adotados nas últimas décadas podem ser prejudiciais de várias maneiras. Um 

exemplo seria o consumo excessivo de sal, o qual aumenta o risco de hipertensão e 
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eventos cardiovasculares, o alto consumo de carne vermelha, carne processada e 

de ácidos graxos trans está relacionado às doenças cardiovasculares e ao diabetes. 

No entanto, o consumo regular de frutas e legumes diminui o risco de doenças 

cardiovasculares e de neoplasias (DUNCAN et al, 2012). 

A APS tem demonstrado inúmeros avanços na assistência prestada desde 

sua implantação, principalmente acerca das ações de saúde, do acesso e uso dos 

serviços e na diminuição dos indicadores de mortalidade. Um estudo realizado pelo 

Ministério da Saúde evidencia o controle da hipertensão arterial, diminuição nas 

taxas de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e por Insuficiência 

Cardíaca Congestiva (ICC), ambas na população com idade ≥40 anos. Essa queda 

foi mais acentuada nas áreas com maior cobertura da ESF. No entanto o mesmo 

estudo demonstra que as taxas de hospitalização decorrentes das DCNT ainda 

continuam elevadas (JARDIM; NAVARRO, 2017). 

 

Apesar do forte impacto das DCNT, em termos sociais e econômicos no 
Brasil, ao longo das duas últimas décadas ocorreu no país diminuição de 
26% na taxa de mortalidade por tais condições, ou seja, uma redução média 
de 1,4% ao ano, ampliando para 1,6% nos últimos dez anos. Tal declínio 
afetou tanto homens como mulheres e foi observado em todas as regiões do 
país. Especificamente, a mortalidade por doenças cardiovasculares reduziu-
se em 41% (2,2% ao ano) e por doenças respiratórias, em 23% (2,8% ao 
ano). Em relação ao câncer houve certa estabilidade das taxas no mesmo 
período e no diabetes houve aumento de 24% entre 1991 e 2000, seguido 
por um declínio de 8% entre 2000 e 2009, por razões ainda não totalmente 
esclarecidas (GOULART, 2011, p. 74-75). 

 
Segundo o autor, a OMS recomenda o percentual de 2% de diminuição das 

DCNT considerando o padrão de mortalidade de alguns países ricos. O Brasil tem 

conseguido se aproximar dessa recomendação, sendo observada redução tanto em 

homens como em mulheres nas diversas regiões do país. Tal declínio das DCNT 

registrado no Brasil representa um avanço no acesso da população aos serviços de 

saúde, e ainda na vigilância acerca da redução do tabagismo, um fator de risco 

importante nessas doenças (GOULART, 2011). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “alto índice de doenças 

crônicas não transmissíveis”, 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 (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O problema selecionado como prioritário que necessita da elaboração de uma 

proposta de intervenção na ESF Dr. João Lagoeiro é o elevado número de pacientes 

com DCNT, o que é considerado um dos maiores problemas pois a equipe não 

consegue acompanhar de maneira correta tais pacientes. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O alto índice de pacientes com DCNT, foi selecionado como prioridade no 

momento, pois a equipe não consegue prestar uma assistência integral a esse grupo 

de pacientes. Primeiramente por englobar um número alto de usuários se 

encaixando nesse quadro, com números altos principalmente de hipertensos, 

diabéticos e doenças cardiovasculares, e em seguida aparecem também casos de 

neoplasias e doenças respiratórias. Outro fator é a renovação de receitas das 

medicações de uso contínuo, também considerada um problema recorrente desse 

alto índice de pacientes com DCNT, pois utilizam diversos medicamentos e essas 

renovações das receitas ocorrem sem as reavaliações necessárias devido à grande 

demanda nos atendimentos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Renovação de receitas sem reavaliação necessária; 

 Falta medicamentos e exames; 

 Falta de registros dos dados populacionais da área de abrangência e ações 

realizadas pela equipe; 
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 Elevado consumo de álcool e tabagismo; 

 Inatividade física. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

 

 Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto 
índice de doenças crônicas não transmissíveis”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, do 
município de Januária, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 1 Renovação de receitas sem reavaliação necessária. 

Operação 
(operações) 

Planejamento do atendimento; 
Agendamento de consultas para renovação de receitas. 

Projeto Longitudinalidade 

Resultados 
esperados 

Tratamento continuado; 
Sucesso Terapêutico; 
Diminuição da agudização e mortalidade das doenças crônicas; 
Fortalecimento do vínculo: responsabilidade por parte do profissional de 
saúde e confiança por parte do paciente. 

Produtos 
esperados 

Busca ativa pelos ACS; 
Capacitação para identificação de casos que necessitam de reavaliação; 

Recursos 
necessários 

Estrutural:  Priorizar o trabalho de agendamento de consultas com retornos 
necessários. 
Cognitivo: Conhecimentos acerca do uso indiscriminado de medicamentos; 
Financeiro:  Aquisição de materiais necessários para capacitação; 
Político:  Adesão de todos profissionais; 

Recursos críticos Estrutural: Agendamento de consultas e retornos; 
Cognitivo: Informação sobre os prejuízos causados sobre o uso 
indiscriminado de medicamentos ou sua má adesão. 
Político: Apoio de toda a equipe; 
Financeiro: Aquisição de materiais básicos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Médico/ motivado 
ACS/ indiferente 

Ações estratégicas Capacitação da equipe acerca de agendamento e acompanhamento 

Prazo 15 dias 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe Dr. João Lagoeiro. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento através do acompanhamento diário da equipe. 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto 
índice de doenças crônicas não transmissíveis”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, do 
município de Januária, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 2 Falta medicamentos e exames 

Operação 
(operações) 

Acesso aos exames; 
Acesso aos medicamentos. 

Projeto Acesso aos medicamentos e exames. 

Resultados 
esperados 

Adesão ao tratamento; 
Rastreamento de doenças. 
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Produtos 
esperados 

Elaborar estratégias regulamentadas para dispensação de medicamentos 
para os pacientes; 
Participação da gestão e assistência farmacêutica integral para evitar 
ausência de medicamentos na Farmácia Básica. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Estratégias de dispensação; 
Cognitivo: Área para dispensação; 
Financeiro: Aquisição de medicamentos pelo município; 
Político: Disponibilidade de medicamentos na farmácia básica; 
Aplicação correta dos recursos. 

Recursos críticos Estrutural: Estratégias de dispensação; 
Cognitivo:  Aplicação correta dos recursos; 
Político: Disponibilidade de medicamentos na farmácia básica; 
Financeiro: Aquisição de medicamentos pelo município. 

Controle dos 
recursos críticos 

Farmácia Básica/Indiferente 
Farmacêutico/ Indiferente 
Secretária de Saúde/Indiferente 
Laboratório/ Indiferente 

Ações estratégicas Requisição das medicações e materiais necessários para os exames. 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Executivo 
Secretaria de Saúde 
Farmácia e Laboratório 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento de estoques e avaliação da dispensação e exames realizadas 
frequentemente. 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alto 
índice de doenças crônicas não transmissíveis”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, do 
município de Januária, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 3 Elevado consumo de álcool e tabagismo 

Operação 
(operações) 

Capacitação da equipe acerca desses temas; 
Grupo operativo para os pacientes. 

Projeto Grupos operativos 

Resultados 
esperados 

Participação de toda equipe, usuários, familiares e apoio do CAPS; 
Capacitação da equipe; 
Diminuição do uso de antidepressivos por familiares. 

Produtos 
esperados 

Grupos operativos 
Inclusão dos usuários e familiares em grupos operativos e elaboração de 
estratégias para o tratamento. 
Promoção: Compreender o processo saúde doença, instigando indivíduo e 
sociedade a participarem da sua saúde; 
Organizações de solidariedade com membros jovens da sociedade como 
líderes. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Mobilização da família para participação dos grupos; 
Cognitivo:  Participação de profissionais capacitados em reuniões periódicas 
em todas as microáreas; 
Financeiro: Aquisição de materiais necessários aos grupos; 
Político: Política de ação integral aos usuários de álcool e drogas funcionante. 

Recursos críticos Estrutural: Inclusão dos usuários e familiares em grupos operativos; 
Cognitivo:  Elaborando estratégias para tratamento e abordagem individual e 
conjunta no tratamento do tabagismo e alcoolismo; 
Político:  Participação de profissionais capacitados para atendimento de 
Tabagistas e Etilistas; 
Financeiro:  Instituição de protocolos de atendimento.  
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Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de Saúde Mental/ indiferente 
Médico/ favorável 
ACS/ favorável 

Ações estratégicas Grupo operativo 

Prazo 03 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico 
Enfermeiro 
ACS 
CAPS 
NASF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento realizado de acordo com a frequência dos usuários nos 
grupos, e a avaliação dos índices de fumantes e usuários de álcool. 

 Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alto 
índice de doenças crônicas não transmissíveis”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, do 
município de Januária, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 4 Falta de registros dos dados populacionais da área de abrangência e ações 

realizadas pela equipe 

Operação 
(operações) 

Capacitação para a equipe acerca dos registros; 
Implantação de impressos para registros; 
Contratação de ACS para a Mic. 07. 

Projeto Territorialização 

Resultados 
esperados 

Melhor efetividade de ações perante uma realidade evidenciada quantitativa e 
qualitativamente 

Produtos 
esperados 

Capacitação da equipe 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Uso do e-SUS; 
Cognitivo: conhecimento do território e suas necessidades; 
Financeiro: aquisição de impressos e materiais tecnológicos; 
Político: implantar sistemas necessários. 

Recursos críticos Estrutural: Uso dos sistemas necessários para os registros; 
Cognitivo: conhecimento aprofundado sobre saneamento, história, política 
bem como conhecimento administrativo, demográfico e econômico das 
microáreas; 
Político: Implantação do e-SUS; 
Financeiro: Aquisição de sistemas necessários. 

Controle dos 
recursos críticos 

ACS/ motivado 
Enfermeiro/ motivado 
Médico/ motivado 

Ações estratégicas Capacitação da equipe 

Prazo 05 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ACS 
Enfermeiro 
Médico 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento sobre os registros e avaliação frequentemente, acerca de 
como estão sendo realizados. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema “Alto 
índice de doenças crônicas não transmissíveis”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. João Lagoeiro, do 
município de Januária, estado de Minas Gerais 
Nó crítico 5 Inatividade física 

Operação 
(operações) 

Capacitação para a equipe; 
Grupo operativo; 

Projeto Estruturação da vigilância de DCNT 

Resultados 
esperados 

Participação individual no processo de saúde doença; 
Melhora da qualidade de vida através de ações com incentivo à atividade 
física; 
Diminuição do risco cardiovascular. 

Produtos 
esperados 

Implementação de medidas de saúde pública para: a proteção da saúde da 
população a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças a promoção 
da saúde. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Recursos humanos e estrutura física adequada; 
Cognitivo:  Implementação de medidas de saúde pública; 
Financeiro: Aquisição de materiais necessários; 
Político: aplicação da Portaria nº 183, de 30 de janeiro de 2014 que 
regulamenta o incentivo financeiro estratégico de custeio para implantação e 
manutenção de ações e serviços públicos de saúde, conforme o art 2º, 
identificando aquelas que serão custeadas; 
Vigilância Epidemiológica Hospitalar; 
Serviço de Verificação de Óbito; 
Registro de Câncer de Base Populacional; 
Vigilância Sentinela da Influenza; 
Projeto Vida no Trânsito; 
Programa Academia da Saúde; 
Laboratórios Centrais de Saúde Pública. 

Recursos críticos Estrutural: Recursos humanos e estrutura física adequada; 
Cognitivo:  Implementação de medidas de saúde pública; 
Político: Incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços 
públicos estratégicos de vigilância em saúde que foi regulamentado 
pela Portaria nº 183/2014. 
Financeiro: Aquisição de materiais necessários. 

Controle dos 
recursos críticos 

Requisição federal 

Ações estratégicas Estruturação da vigilância de DCNT 

Prazo 24 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Ente Federativo 
Executivo 
Secretária de saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento e avaliação frequente dos dados da vigilância de DCNT. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da elaboração dessa proposta de intervenção foi possível concluir que 

o tema DCNT merece ser conhecido em toda sua dimensão pois faz parte do 

cotidiano da atenção primária, sendo um problema público de saúde, com taxa 

elevada de mortalidade. As abordagens merecem uma postura ativa, 

multiprofissional e sistemática sendo esses, portanto, os motivos de interesse da 

equipe pelo tema. 

O conhecimento das DCNT, suas causas e consequências favorecem a 

diminuição da hospitalização por essas patologias, dos custos, das taxas de 

mortalidade, proporciona melhor qualidade de vida, possibilita o fortalecimento da 

ESF em suas abordagens. Portanto, para lidar com um tema de extrema relevância 

na sociedade é preciso mobilização tanto da equipe, quanto da população na 

responsabilização pelo auto cuidado e também se não principalmente das 

autoridades públicas, dessa forma haverá essa melhoria pretendida. 

A ESF Dr. João Lagoeiro em suas ações rotineiras, oferece, de acordo com 

as necessidades locais, grupos de caminhada, grupos de orientações para pacientes 

portadores de Hipertensão e Diabetes, grupos de atividade física e terapia 

comunitária. Sendo as ações educativas realizadas em espaços coletivos, como 

praças, escolas, grupos comunitários, e ainda orientações individuais em temas 

como: autocuidado, alimentação saudável, noções sobre sexualidade, reprodução e 

planejamento familiar, prevenção de câncer de mama e colo de útero, 

aconselhamento sobre infecções sexualmente transmissíveis, cuidados com a 

gravidez, amamentação, os riscos do tabagismo, melhoria de autoestima, dentre 

outros. 

Assim sendo, com a elaboração desse projeto, bem como sua implantação na 

ESF Dr. João Lagoeiro, se faz relevante atentar-se para o monitoramento e 

avaliação do mesmo, para garantir que os objetivos estão sendo alcançados e, se 

necessário, fazer propostas de mudança de curso. 
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