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RESUMO 

 
 
 

Este estudo aborda os problemas relacionados à saúde das pessoas que vivem na 
comunidade e são que atendidas pelos profissionais que trabalham na Unidade 
Básica de Saúde Pedro Guerra, localizada no município de Coronel Fabriciano, 
Minas Gerais. Entre os problemas identificados priorizou-se a alta prevalência de 
Acidente Vascular Encefálico na equipe de Saúde Vermelha, por ser a principal 
consequência das falhas nos tratamentos de múltiplos pacientes com doenças 
crônico degenerativas. O Acidente Vascular Encefálico constitui grave problema de 
saúde pública por acometer grande parte da população mundial. As sequelas das 
doenças cardiovasculares são importantes causas de morbimortalidade e elevam os 
gastos com o serviço público, e que aumentam progressivamente com o aumento da 
pressão arterial. O diagnóstico precoce, o controle adequado do usuário em conjunto 
com o profissional da atenção básica e o tratamento dessa afecção são essenciais 
para diminuição do Acidente Vascular Encefálico. O objetivo deste estudo foi 
elaborar um plano de ação para diminuir a incidência de pacientes acometidos pelo 
Acidente Vascular Encefálico e melhoria da resolutividade do tratamento e promoção 
da saúde e prevenção aos agravos de saúde na população adscrita a equipe de 
saúde Vermelha em Coronel Fabriciano em Minas Gerais. Este se baseou no 
Planejamento Estratégico Situacional e em pesquisa bibliográfica realizada na base 
de dados da SciELO, com os descritores: acidente vascular encefálico, educação em 
saúde. Estratégia saúde da família. Os cadernos do Ministério da Saúde 
compuseram a pesquisa. Ao final deste trabalho esperamos poder propiciar uma 
melhora nos indicadores de saúde do município, bem como na saúde da população 
assistida pela equipe Vermelha em Coronel Fabriciano e consequentemente diminuir 
a incidência do número de casos de AVE na comunidade. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Educação em Saúde. Estratégia 

Saúde da Família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 
 
 

This study addresses the problems related to the health of people living in the 
community and who are cared for by the professionals who work in the Basic Health 
Unit Pedro Guerra, located in the municipality of Coronel Fabriciano, Minas Gerais. 
Among the problems identified, the high prevalence of stroke in the Red Health team 
was prioritized, as it is the main consequence of the treatment failures of multiple 
patients with chronic degenerative diseases. Stroke is a serious public health 
problem because it affects a large part of the world population. The sequelae of 
cardiovascular diseases are important causes of morbidity and mortality and increase 
public service expenses, which increase progressively with an increase in blood 
pressure. Early diagnosis, adequate control of the user in conjunction with the 
primary care professional and the treatment of this condition are essential for the 
reduction of stroke. The objective of this study was to elaborate an action plan to 
reduce the incidence of patients affected by stroke and improve the resolution of 
treatment and health promotion and prevention of health problems in the population 
assigned to the Red health team in Coronel Fabriciano in Minas Gerais General. This 
was based on the Situational Strategic Planning and bibliographic research carried 
out in the SciELO database, with the descriptors: stroke, health education. Family 
health strategy. The notebooks of the Ministry of Health made up the research. At the 
end of this work we hope to be able to improve the health indicators of the 
municipality, as well as the health of the population assisted by the Red team in 
Coronel Fabriciano and consequently decrease the incidence of the number of cases 
of stroke in the community. 
 
Key words: Vascular Brain Accident. Health Education. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Coronel Fabriciano é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, 

e pertence à Região Metropolitana do Vale do Aço, localizando-se a leste da capital 

do estado, distando desta cerca de 200 km. Sua população, em 2010, era de 

103.694 habitantes com estimativa para 2018 para 109.405 habitantes (IBGE). 

 

Fabriciano mantem sua vocação comercial e prestadora de serviços. Abriga 

inúmeras empresas comerciais de destaque regional e é sede de diversas 

instituições públicas, estaduais e federais, a exemplo da Superintendência Regional 

de Saúde, a Superintendência Regional de Ensino, a Justiça do Trabalho e a 

Delegacia Regional da Receita Federal (CORONEL FABRICIANO, 2017).  

 

Na área de Educação, a cidade abriga a sede do Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais – Unileste - MG, a maior instituição de Ensino Superior da Região 

Metropolitana do Vale do Aço (CORONEL FABRICIANO, 2017).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Coronel Fabriciano possuía, em 2009, 78 estabelecimentos de saúde, sendo 57 

deles privados, 20 públicos municipais e um público estadual entre hospitais, Pronto-

Socorro, centros de saúde e serviços odontológicos. Os hospitais disponibilizavam 

143 leitos para internação, sendo 98 deles cobertos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) o que significa 0,64 leitos para cada mil habitantes no município. Este índice 

está abaixo da média nacional, que era de 2,25 segundo o DATASUS em 2014. 

Havia, em 2010, 0,51 enfermeiros, 0,54 dentistas e 1,5 médicos para cada mil 

habitantes, frente a médias nacionais de 0,69, 0,54, e 1,5, respectivamente 

(CORONEL FABRICIANO, 2017).  

 

Em 2014 foram registrados 1424 nascidos vivos, sendo que o índice de mortalidade 

infantil neste ano foi de 12,6 óbitos de crianças menores de cinco anos de idade a 

cada mil nascidos vivos. No mesmo ano, 98,2% das crianças menores de 1 ano de 
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idade estavam com a carteira de vacinação em dia e 78,3% das crianças do 

município foram pesadas pelo Programa Saúde da Família, sendo que 0,6% delas 

estavam desnutridas (CORONEL FABRICIANO, 2017).  

 

O Hospital Doutor José Maria Morais (antigo Hospital Siderúrgica e posteriormente 

Hospital São Camilo), que está localizado no bairro Santa Helena, é o principal 

hospital de Coronel Fabriciano com atendimento público e leitos para internação. 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde Pedro Guerra – Santa Cruz 

 

Como profissional, minha atuação é no Programa Saúde da Família (PSF) Santa 

Cruz, na Equipe Vermelha, que atende principalmente o bairro do Silvio Pereira II. 

Que é um bairro localizado no distrito Senador Melo Viana, situado no Setor 5. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população 

no ano de 2010 era de 3143 habitantes, sendo 1530 homens e 1613 mulheres, 

possuindo um total de 1004 domicílios particulares distribuídos em uma área de 0,8 

km². 

 

1.4 A Equipe de Saúde da Família Vermelha, da Unidade Básica de Saúde 

Pedro Guerra 

 

A Equipe Vermelha com uma população adscrita de aproximadamente 4554 

pessoas é composta por: um médico, uma enfermeira e seis Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). No momento, estamos sem Técnico de enfermagem; uma agente 

de saúde está de licença médica e outra de licença maternidade 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vermelha 

 

A Unidade de Saúde onde funciona a equipe Vermelha funciona diariamente das 7h 

as 17h. 

Durante o ano de 2016, foram realizadas: 5220 consultas médicas, com média 

mensal de 435 consultas; 2880 atendimentos individuais de enfermeiro, com média 

mensal de 240 consultas; 320 consultas de pré-natal (médico e enfermeiro). 
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1.6 O dia a dia da equipe Vermelha 

 

O atendimento se dá através de consultas agendadas e acolhimento realizado pela 

enfermeira. Atende-se de terça à sexta, nos períodos da manhã e tarde, com grupos 

operacionais de Hiperdia e Saúde Mental, pré-natal, visitas domiciliares e reunião de 

equipe semanal. A equipe tem dificuldades com a referência para algumas 

especialidades e a contrarreferência não é realizada. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Um dos maiores problemas da nossa área, é o alto número de pacientes com 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), com ou sem sequelas em maior ou menor grau. 

 

Devido à alta rotatividade de profissionais, não se consegue manter um vínculo forte 

com os pacientes. Essa rotatividade se dá mais por meio dos médicos e outros 

profissionais devido a questões políticas. O alto custo das medicações, prescritas 

principalmente pelos médicos da rede privada, fazem com que alguns pacientes 

parem com o tratamento ou realizem o mesmo de forma irregular. Mesmo quando 

tem o medicamento, pode acontecer de terem pouca instrução e acabar tomando 

medicação incorreta, passando mal e deixando o tratamento alegando que as 

medicações os deixam piores. 

 

Muitos pacientes não aderem ao tratamento devido, entre outras causas, a baixa 

instrução ou escolaridade, preço dos medicamentos e a falta de orientação por parte 

de alguns profissionais.  

 

A falta de capacitação para os profissionais é outro motivo que muitas vezes 

interfere diretamente no vinculo e na continuidade do tratamento pelo paciente, seja 

na maneira de acolher, seja na maneira de atender. Talvez um dos principais 

motivos da não aderência do paciente à terapêutica seja a falta recorrente de 

medicações na farmácia publica, já que a maioria dos pacientes não tem como 

comprar a medicação e dependem exclusivamente do governo.  
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1.8 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 Vermelha, Unidade Básica 

de Saúde Pedro Guerra, município de Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais, 

2018 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Acidente Vascular 

Encefálico 

Alta 7 Parcial 1 

Falta de Medicação Alta 6 Parcial 2 

Pouco adesão ao 

tratamento 

Alta 5 Parcial 3 

Profissionais 

insuficientes 

Alta 5 Parcial 4 

Rotatividade de 

profissionais 

Alta 4 Parcial 5 

 Falta de 

capacitação 

profissional 

Alta 3 Parcial 6 

Fonte: Registros da equipe 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 

 

A equipe de saúde, em reunião, optou por considerar como problema prioritário, 

neste momento, o Acidente Vascular Encefálico para investimento m ações 

promotoras de prevenção de complicações e melhoria na qualidade de vida dos 

pacientes. 
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1 JUSTIFICATIVA 

O diagnóstico situacional na área de abrangência da Equipe de Saúde Vermelha 

conforme explicitado anteriormente mostrou, dentre os principais problemas de 

saúde da comunidade adscrita, o alto índice de casos de AVE.  

O acidente vascular encefálico caracteriza-se como uma síndrome clínica, com 

desenvolvimento rápido de distúrbios clínicos focais da função cerebral, que duram 

mais de 24 horas ou conduzem à morte (COSTA et al., 2015). 

Caracteriza-se ainda como um problema de saúde pública que se 
situa entre as três maiores causas de morte em muitos países, e, a 
principal causa de incapacidade neurológica grave, acarretando 
custos, medidas tanto em gastos com os cuidados de saúde como 
com produtividade perdida (COSTA et al., 2015, p.351). 

Costa et al. (2014), a partir de estudos realizados, concluiram que o fator de risco 

mais prevalente para o AVE são: diabetes mellitus, seguida de hipertensão e 

tabagismo. Também concluíram que os idosos, com idade entre 60 e 69 anos , 

especialmente as mulheres,  apresentaram maior número de fatores de risco para 

a ocorrência de acidente vascular o que convoca  acompanhamento efetivo e mais 

especializado em cuidados de saúde. 

Destaca-se, portanto, a necessidade de os profissionais da equipe de saúde 

realizarem intervenções buscando a melhoria na assistência, além de educação em 

saúde com vistas à prevenção e tratamento de pessoas com AVE. 
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar um plano de ação para diminuir a incidência de pacientes acometidos pelo 

Acidente Vascular Encefálico e melhoria da resolutividade do tratamento e promoção 

da saúde e prevenção aos agravos de saúde na população adscrita a equipe de 

saúde Vermelha em Coronel Fabriciano em Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

Com a realização do diagnóstico situacional e identificação do problema prioritário 

no território da Equipe de Saúde Vermelha em Coronel Fabriciano, MG foi realizado 

um plano de ação baseado nos 10 passos do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) de acordo com Faria, Campos e Santos (2017).  

 

Para fundamentação do plano foi realizada uma revisão da literatura na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), na base de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), com os descritores: acidente vascular encefálico, educação em saúde. 

Estratégia saúde da família.  

 

Também se fez pesquisa nos Cadernos do Ministério da Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 

5.1 Acidente Vascular Encefálico  

Moro et al. (2013) afirmam que o Acidente Vascular Encefálico é uma das principais 

causas de morte no mundo e a primeira no Brasil o que gera grande impacto 

econômico e social. Ademais, deixa milhares de pacientes com sequelas 

neurológicas e com incapacidade de realizar atividades de vida diária normalmente.  

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, é uma 

das principais causas de morte e de sequelas no mundo e no Brasil. A doença 

cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas ao redor do globo a cada ano. 

Dessas, seis milhões morrem. Por isso, a OMS recomenda a adoção de medidas 

urgentes para a prevenção e tratamento da doença (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

Ainda Moro et al. (2013) mostraram, por meio de pesquisa, que 47 pacientes que 

sofreram AVE isquêmico e que foram internados, tinham idade média de 66 anos, 

sendo 53,2% do sexo feminino e 87,2% caucasianos (cor clara). Em relação às 

doenças pregressas, 78,7% tinham Hipertensão arterial sistêmica, 40,4% 

dislipidemia e 29,8% apresentavam diabetes mellitus. O sintoma apresentado na 

internação foi Hemiparesia em 89,4% dos pacientes. 

Dados de outra pesquisa corroboram os anteriores citados.  O diagnóstico clínico de 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) permanente de 262 pacientes com 

apontou que eles tinham idade igual ou superior a 60 anos e os fatores de risco, 

considerando os fatores modificáveis para AVCi, sexo e faixa etária, encontraram:  

hipertensão arterial sistêmica em 87,8% entre pacientes independente do sexo e da 

faixa etária; tabagismo em 46,9% e etilismo em 35,1% especialmente entre os 

homens. Destacam-se, também, as cardiopatias (27,0%), o Diabete Melito (19,9%) e 

as dislipidemias (15,6%) em ambos os sexos e faixas etárias estudadas (PIRES; 

GAGLIARDI; GORZONI, 2004). 

Neves et al. (2002) na busca de conhecerem o custo hospitalar de internações por 

AVE no Pronto-Socorro do Hospital São Paulo, analisaram 20 prontuários e 
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encontraram altas cifras, isto é, chegou a quase 1000%. Os dados ainda mostraram 

a importância do cuidado na Atenção Primária, tendo em vista que os pacientes que 

faziam tratamento correto foram os que menos complicaram e as complicações mais 

comuns foram: infecção pulmonar (40%), úlcera de decúbito (30%), hipertensão 

intracraniana (25%). Com isso, o custo total médio diário foi diretamente proporcional 

às complicações.  

5.2 Prevenção e tratamento  

Diante da realidade de casos de pacientes com AVE/AVC, o governo federal prioriza 

o combate à doença com foco na prevenção, uma vez que 90% dos casos podem 

ser evitados. E, caso ocorra, o paciente pode ser tratado, se chegar rápido a um 

hospital preparado para dar o atendimento imediato. 

Como consequência, o Ministério da Saúde instituiu, em 2012, o cuidado integral ao 

paciente acometido por AVC e os critérios para centros de Atendimento de Urgência 

em AVC. Em 2015, aprovou a “ Linha de Cuidado do AVC” na Rede de Atenção às 

Urgências. A Linha traz como recomendação a necessidade de se organizar 

estratégias específicas de acordo com os perfis de risco de cada paciente, a 

complexidade e a disponibilidade das intervenções, permitindo, dessa forma, 

maximizar benefícios em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB, 2012) 

O Ministério da Saúde também criou o “Manual de rotinas para atenção ao AVC”. 

Este Manual de rotinas de atenção ao AVC tem como objetivo 
apresentar protocolos, escalas e orientações aos profissionais de 
saúde no manejo clínico ao paciente acometido por AVC, permitindo, 
assim, o alcance da qualificação dos trabalhadores que atuam na 
“ponta”, desde a Atenção Básica, o ambulatório, o Samu, a Sala de 
Estabilização, a UPA até as portas de entrada hospitalares, 
financiando melhorias na estrutura física e tecnológica destes 
serviços (BRASIL, 2013, p.4). 

Rocha (2010) assinala vários passos na prevenção da doença, não de forma linear e 

sequencial. Assinala desde o quantificar o impacto da doença na população até a 

determinação do diagnóstico, fatores de risco. Neste trabalho, cabe-nos focar na 

importância de propor e desenvolver estratégias de intervenção, selecionando-as de 

acordo com riscos e custos/benefícios.  
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A prevenção, o diagnóstico precoce, o rápido tratamento e a forma 
com que os profissionais e a família acompanham os pacientes 
portadores de AVC são pontos fundamentais para que sejam 
diminuídos os números relacionados à mortalidade pela doença. 
Nesse contexto, ressalta-se a importância da temática abordada no 
estudo para capacitação tanto dos profissionais envolvidos na 
assistência, quanto para os gestores de saúde. Esses precisam ser 
capazes de identificar fatores que coloquem em risco a saúde da 
população, e assim realizar a assistência adequada e 
encaminhamentos necessários, a fim de reduzir indicadores de 
morbimortalidade (ARAÚJO et al., 2018, p.60-61). 

 

Cabe-nos, assim, buscar orientar/educar e sensibilizar as pessoas, ou seja, criar 

condições e espaços para que aprendam, modifiquem hábitos deletérios, sigam 

corretamente os tratamentos instituídos e alcancem, finalmente, melhoria na 

qualidade de vida. Promovam saúde previnam doenças/complicações.   
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “AVE – Acidente Vascular 

Encefálico”, 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)  

Em Coronel Fabriciano (2008), no que se refere à mortalidade proporcional em todas 

as idades, as Doenças do Aparelho Circulatório, de maneira geral, chegaram a 

26,2% do total de causas (Figura 1). Já quando olhamos para a mortalidade por 

causas selecionadas, as doenças cerebrovasculares são responsáveis por 38,3% 

das causas. 

Figura 1 -  Mortalidade proporcional por causas e faixa etária, Coronel Fabriciano, 
Minas Gerais, 2008 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Ressalta-se que o mais comum é o paciente que sofreu um AVC apresentar 

sequelas. Entre as mais frequentes estão dificuldade na fala e paralisação de parte 

do corpo. Portanto, o tratamento preventivo abarca o controle de vários fatores de 

risco vasculares como a pressão arterial, diabetes, doenças cardíacas, cessação ou 

diminuição do tabagismo, alimentação saudável e praticar exercícios físicos. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O AVC provém da insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do 

cérebro e tem diferentes causas: malformação arterial cerebral (aneurisma), 

hipertensão arterial, cardiopatia, entupimento da artéria, como pode ser visto na 

figura 2. 

Figura 2 -  Insuficiência de fluxo sanguíneo  

 

Fonte: http://www.mbigucci.com.br/blog/avc-e-subito-e-pode-matar-fique-atento/ 
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Um dos maiores problemas da nossa área, é o alto número de pacientes com 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), com ou sem sequelas em maior ou menor grau. 

Entre os nós críticos, podemos destacar: a pouca adesão dos pacientes ao 

tratamento, vínculo pobre com os pacientes, falta de medicações especificas na 

farmácia municipal, rotatividade dos profissionais e falta de capacitação para os 

profissionais. 

Muitos pacientes não aderem ao tratamento devido, entre outras causas, à baixa 

instrução ou escolaridade, preço dos medicamentos e a falta de orientação por parte 

de alguns profissionais. Outro destaque a ser feito é a alta rotatividade de 

profissionais, não se conseguindo manter vínculo com os pacientes. Essa 

rotatividade se dá mais por meio dos médicos e outros profissionais devido a 

questões políticas. O alto custo das medicações, prescritas principalmente pelos 

médicos da rede privada, fazem com que alguns pacientes parem com o tratamento 

ou realizem o mesmo de forma irregular. Mesmo quando tem o medicamento, pode 

acontecer de terem pouca instrução e acabar tomando medicação incorreta, 

passando mal e deixando o tratamento alegando que as medicações os deixam 

piores.  

A falta de capacitação para os profissionais, é outro motivo que muitas vezes 

interfere diretamente no vinculo e na continuidade do tratamento pelo paciente, seja 

na maneira de3 acolher, seja na maneira de atender. Talvez um dos principais 

motivos da não aderência do paciente a terapêutica seja a falta recorrente de 

medicações na farmácia publica, já que a maioria dos pacientes não tem como 

comprar a medicação e dependem exclusivamente do governo. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo)  

Os quadros 2, 3, 4 e 5 apresentam, para cada nó crítico, as operações, projetos, 

resultados e produtos esperados bem como os recursos e ações estratégias. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “ Pouca adesão dos pacientes ao tratamento” 

relacionado ao problema “AVE”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Vermelha, do município Coronel Fabriciano, estado de Minas 

Gerais, 2018 

Nó crítico 1 Pouca adesão dos pacientes ao tratamento 

Operação 

(operações)  

   

Sensibilizar o paciente quanto a sua comorbidade, através de 

um maior entendimento da doença e seu tratamento 

Projeto    
Conhecendo sua Doença 
 

Resultados 

esperados 

Aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso. 

Pacientes conscientes da importância de seu cuidar.  

Produtos 

esperados 

Pacientes capacitados e educados quanto à necessidade de se 

tratar e cuidar.  

Grupos educativos com os pacientes.  

 Pacientes com total aderência ao tratamento.  

Recursos 

necessários 

Financeiros: elaboração de folhetos educativos; 

Estrutural: local para grupos educativos com os pacientes.  

Cognitivo: melhoria do conhecimento dos pacientes sobre a 

doença 

Recursos críticos  

Financeiro: Liberação de verbas para a produção de materiais 

Controle dos 
recursos críticos 

Médico; Enfermeiro; Agentes Comunitários de Saúde. 

Ações 
estratégicas 

 
Profissionais sensibilizados para capacitação dos pacientes 
 
 Folhetos educativos. 

Prazo  
03 meses para início das atividades 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 
Através do controle da medicação e acompanhamento dos 
pacientes com fatores de risco para AVE, mapeados. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “ Diminuir a rotatividade de profissionais e garantir a 

capacitação dos mesmos ” relacionado ao problema “AVE”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Vermelha, do município Coronel 

Fabriciano, estado de Minas Gerais, 2018 

 

Nó crítico 2 Diminuir a rotatividade de profissionais e garantir a 

capacitação dos mesmos 

 

Operação 

(operações)  

Aumentar a estabilidade dos profissionais na UBS e capacitá-

los para atendimento integrado e contínuo aos pacientes.  

 

Projeto   PROFIX 
 

Resultados 

esperados 

Profissionais com maior tempo de trabalho nas unidades de 

saúde  

Produtos 

esperados 

 

Realização de concursos públicos ou similares. 

 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: melhoria da capacidade técnica dos profissionais; 

Políticos: decisão de recursos para estruturar os serviços. 

Recursos críticos  

Financeiro: Liberação de verbas para melhorar o ambiente de 

trabalho 

Controle dos 
recursos críticos 

 
Secretaria de Saúde 

Ações 
estratégicas 

 
Apresentar o projeto ao Secretário de saúde. 
 

Prazo 02 meses para apresentar o projeto e conseguir o apoio da 
secretaria + 03 meses para implementação 
 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através da comunicação intersetorial. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “ Falta de medicações especificas na farmácia 

municipal” relacionado ao problema “AVE”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Vermelha, do município Coronel Fabriciano, estado 

de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 3 Falta de medicações especificas na farmácia municipal 

 

Operação 

(operações)  

Aumentar a oferta de medicamentos essenciais 

Projeto  FARMASEMPRE 
 

Resultados 

esperados 

Medicamentos essenciais disponíveis para os pacientes. 

Produtos 

esperados 

Aumento do número de medicamentos na farmácia 

municipal, assim como seu estoque sempre disponível. 

 

Recursos 

necessários 

Financeiros: Financiamento das medicações 

Políticos: decisão de recursos para estruturar os serviços. 

Recursos críticos  

Financeiro: Liberação de verbas para compra dos 

medicamentos 

Controle dos 
recursos críticos 

 
Secretaria de Saúde 

Ações 
estratégicas 

 
Apresentar o projeto à Secretaria de Saúde 
 

Prazo 02 meses para apresentar o projeto e conseguir o apoio da 
secretaria + 02 meses para implementação 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico, Enfermeiro  
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através da comunicação intersetorial. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “ Vínculo pobre com os pacientes” relacionado ao 

problema “AVE”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Vermelha, do município Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 4 Vinculo pobre com os pacientes 

 

Operação 

(operações)  

Sensibilizar a equipe de saúde e a comunidade, quanto a 

importância do vínculo, através de um maior entendimento da 

doença e seu tratamento 

Projeto  VINCULARTE 
 

Resultados 

esperados 

Aumentar o vínculo com os pacientes  

População mais informada e consciente sobre sua doença e 

os riscos 

Produtos 

esperados 

Palestras educativas.  

Capacitação dos ACS e de cuidadores. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: discussão acerca de vínculos e sua importância no 

acolhimento e tratamentos dos usuários 

Financeiros: Materiais Didáticos  

Político: Articulação Inter setorial (parceria com o setor 

educação) e mobilização social. 

Recursos críticos Financeiro: Liberação de verbas para compra dos materiais 

didáticos 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de Saúde 

Ações 
estratégicas 

 
Capacitar a equipe de saúde 
 

Prazo 02 meses para apresentar o projeto e conseguir o apoio da 
secretaria + 02 meses para implementação 
 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro, ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

 
Através da comunicação intersetorial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho esperamos poder propiciar uma melhora nos indicadores de 

saúde do município, bem como na saúde da população assistida pela equipe 

vermelha em Coronel Fabriciano e, consequentemente, diminuir a incidência do 

número de casos de AVE na comunidade. 

O plano de ação deve ser realizado por equipe multidisciplinar, contando com todos 

os profissionais de saúde que trabalham na estratégia de saúde da família, sendo 

necessária uma parceria com a equipe farmacêutica da cidade, e uma participação 

mais ativa com o NASF e a Secretaria Municipal de Saúde.  

Espera-se com este plano inibir o maior problema da população, que é a falta de 

informação, além de definir um maior controle do uso de fármacos, bem como o 

uso correto, almejando atingir o objetivo que é garantir melhor assistência aos 

usuários do SUS com ênfase no melhor controle das doenças crônico 

degenerativas e suas sequelas, como o AVE, proporcionando uma assistência 

mais holística e integral do paciente. 
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