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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 Centro, localizada no município de Coronel Fabriciano, Minas 
Gerais. Entre os problemas identificados priorizou-se a baixa adesão aos 
tratamentos, por a principal causa de falhas nos tratamentos de múltiplos pacientes 
com diferentes comorbidades. Assim, delineou-se como objetivo elaborar um plano 
de ação para aumentar a adesão dos usuários aos tratamentos propostos pela 
equipe de saúde, com vistas melhorar a resolutividade, promoção à saúde e 
prevenção aos agravos de saúde na população adscrita à equipe branca da unidade 
de saúde centro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde com a finalidade de buscar publicações 
recentes que abordam o tema deste trabalho. Para a execução do plano de ação, 
optou-se por trabalhar com a ação educativa que deverá ter como foco a 
capacitação dos profissionais e a orientação dos pacientes, bem como sua busca 
ativa pela equipe de saúde, possibilitando melhora no controle das doenças e a 
redução de comorbidades. Espera-se que o estudo possa contribuir com o 
crescimento dos profissionais e com a reorganização do processo de trabalho no 
que tange ao agendamento de atendimento ao público.  
 
Palavras-chave: Processo de trabalho. Atenção primária à saúde. Adesão ao 

tratamento.  



 

  

ABSTRACT 
 
 

This study addresses the problems related to the health of people living in the 
community and is attended by professionals who work in the Basic Health Center 
Unit, located in the municipality of Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Among the 
problems identified, the low adherence to treatments was prioritized, as the main 
cause of treatment failures in multiple patients with different comorbidities. Thus, the 
objective was to elaborate a plan of action to increase the users' adherence to the 
treatments proposed by the health team, aiming to improve the resolution, health 
promotion and prevention of health problems in the population assigned to the white 
team of the health unit. health center in Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A 
bibliographic research was carried out in the Virtual Health Library with the purpose 
of searching for recent publications that address the theme of this work. In order to 
implement the action plan, we decided to work with the educational action that should 
focus on the training of professionals and the orientation of the patients, as well as 
their active search by the health team, enabling improvement in disease control and 
reduction of comorbidities. It is hoped that the study may contribute to the growth of 
professionals and the reorganization of the work process regarding the scheduling of 
care to the public. 
 
Keywords: Work process. Primary health care. Adherence to treatment. 
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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, região Sudeste do país. Pertence à Região Metropolitana do Vale do Aço e 

se localiza a leste da capital do estado cerca de 200 km de distância. Ocupa uma 

área de pouco mais de 221 km², sendo aproximadamente 17 km² em área urbana, e 

sua população estimada em 2017 era de 110 326 habitantes (BRASIL, 2018). 

No censo de 2010, Coronel Fabriciano tinha 104.694 habitantes e estimativa 

para 2018 de 109.405 habitantes (BRASIL, 2018). 

No que diz respeito à escolarização, em 2015, os alunos dos anos iniciais da 

rede pública da cidade tiveram nota média de 6.4 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 228 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 a 14 anos) foi de 98.1 em 2010 (BRASIL, 2018). 

Ainda 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, 2018). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

 O Centro é um bairro do município de Coronel Fabriciano, localiza-se no 

distrito sede, estando situado no Setor 1. De acordo com o IBGE (BRASIL, 2018), 

sua população no ano de 2010 era de 2 799 habitantes, cujo valor representava 

2,8% do total do município e estava distribuído em uma área de 0,6 km². 

O povoamento da região central da cidade se deu com a construção 

da Estrada de Ferro Vitoria - Minas (EFVM) e da Estação do Calado ao redor da qual 

se estabeleceu um núcleo urbano que viria a se expandir e dar origem à sede do 

município de Coronel Fabriciano, emancipado em 1948. A instalação dos complexos 

industriais da Aperam (antiga Acesita) e Usiminas, favoreceu o desenvolvimento 
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urbano, mas com a emancipação política de Timóteo e Ipatinga, ocorrida em 1964, 

as empresas passaram a pertencer a estes municípios, respectivamente (CORONEL 

FABRICIANO, 2018). 

O Centro de Fabriciano se mantém como um dos principais núcleos 

comerciais da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), sendo de onde se 

origina 70% da renda proveniente do setor de vendas fabricianense.  

1.3 O sistema municipal de saúde 

 O município de Coronel Fabriciano tinha, no mês de novembro de 2018, 145 

estabelecimentos de saúde, englobando serviços privados e públicos conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Números de estabelecimentos de saúde em Coronel Fabriciano, 2018.  

Tipo de Estabelecimento 2018/Set 2018/Out 2018/Nov 

Centro de Atenção Psicossocial-
CAPS 

2 2 2 

Centro de Saúde/Unidade Básica 
de Saúde 

14 14 14 

Clínica Especializada/Ambulatório 
Especializado 

35 35 35 

Consultórios 69 68 68 

Hospital Geral 2 2 2 

Policlínica 3 3 3 

Posto de Saúde 1 1 1 

Secretaria de Saúde 2 2 2 

Unidade de Serviço de Apoio de 
Diagnose e Terapia 

18 18 18 

Total 146 145 145 
Fonte: Brasil. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil-CNES, 2018 

 
 

Percebe-se um grande aumento da quantidade dos estabelecimentos de 

saúde, se comparado com o mesmo período de 10 anos atrás, quando o município 

tinha apenas 78 estabelecimentos, sendo em sua maioria estabelecimentos 

privados. 

Essa demanda se fez necessária devido ao aumento da população e ao 

grande investimento do governo na atenção primária de saúde que vem se 

mostrando uma saída mais barata e efetiva para a saúde da população, 
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apresentando, não só, uma proposta de atendimento individual, mas também de 

promoção de saúde e prevenção de agravos, o que diminui o índice de 

morbimortalidade. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Centro 

 Eu atendo na UBS Centro, na equipe branca, que atende principalmente os 

bairros Centro, Manoel Domingos e Nazaré. São bairros de Coronel Fabriciano, no 

distrito Sede, estando situado no Setor 1. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (BRASIL, 2018), sua população no ano de 2010 era de 2799 

habitantes. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Branca, da Unidade Básica de Saúde Centro 

 A Equipe Branca, com uma população adscrita de aproximadamente 3028 

pessoas e é composta por um médico, uma enfermeira e cinco Agentes 

Comunitários Saúde. No momento, estamos sem Técnico de enfermagem; um 

agente de saúde que está desenvolvendo uma atividade na Secretaria de Saúde. O 

quadro de pessoal deveria ter seis ACS. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Branca  

 A média mensal é de 300 consultas, mas durante o mês de outubro, foram 

realizadas: 264 consultas médicas, sendo que a grande maioria são idosos 

hipertensos, e / ou diabéticos, sem contar as atividades coletivas semanais que 

fazemos para este grupo (HIPERDIA), neste mesmo período foram realizados 150 

atendimentos individuais de enfermeiro, mas a média mensal é de 180 consultas. 

1.7 O dia a dia da equipe Branca 

 O atendimento se dá através de consultas agendadas e acolhimento 

realizado pela enfermeira. Atende-se de segunda à quinta, nos períodos da manhã e 

tarde, com grupos operacionais de Hiperdia e Saúde Mental, Pré-natal, visitas 

domiciliares e reunião de equipe. A equipe tem dificuldades com a referência para 

algumas especialidades e a contrarreferência não é realizada. 



14 
 

  

 

 

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

(primeiro passo) 

 

 O diagnóstico situacional na área de abrangência da Equipe Branca mostrou, 

como um dos maiores problemas da nossa área, o alto número de pacientes com 

baixa adesão aos tratamentos propostos. 

O número de profissionais é insuficiente e 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 pública, já que a 

maioria dos pacientes não tem como comprar a medicação e dependem 

exclusivamente do governo.  

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família Branca, Unidade 

Básica de Saúde Centro, município de Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixa adesão aos 
tratamentos 
propostos 

Alta 8 Parcial 1 

Falta de Medicação Alta 7 Parcial 2 

Profissionais 
insuficientes 

Alta 5 Parcial 3 

Rotatividade de 
profissionais 

Alta 6 Parcial 4 

Falta de capacitação 
profissional 

Alta 4 Parcial 5 

Fonte: Diagnóstico Situacional da UBS Centro 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
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***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
  
 
Realizando o diagnóstico situacional com a equipe de saúde da família, 

priorizando o alto índice de baixa adesão ao tratamento, como problema principal, 

percebeu-se que poderíamos melhorar este problema, com a elaboração de um 

plano operativo que diminua esta alta prevalência e com isso a melhora do estado 

de saúde dos usuários. 

As doenças crônicas em si, como são assintomáticas na maioria das vezes, 

não determinam grandes limitações na vida destes pacientes. No entanto, as 

complicações decorrentes da existência destas condições crônicas sobre mau 

controle terapêutico são devastadoras, especialmente na vida dos idosos. As 

complicações comuns das doenças crônicas não transmissíveis tendem a piorar 

muito a qualidade de vida da população idosa, sendo muitas vezes, eventos 

determinantes de incapacidade física para a realização de atividades de vida diária, 

como cozinhar, tomar banho, vestir-se, etc. Por estes motivos, para evitar tais 

complicações, torna-se imprescindível para o bom controle clínico através da 

aderência a terapêutica das doenças crônicas não transmissíveis (ALVES, 2007).  

Devido à falta de informação, incentivo ou mesmo desconhecimento da 

própria doença, muitos pacientes não dão importância ao tratamento correto e 

continuado ao qual deveriam se submeter, desencadeando problemas de saúde 

mais graves e incapacitantes, que poderiam ser prevenidos.  

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.  

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 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação para aumentar a adesão dos usuários aos 

tratamentos propostos pela equipe de saúde, com vistas melhorar a resolutividade, 

promoção à saúde e prevenção aos agravos de saúde na população adscrita à 

equipe branca da unidade de saúde centro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estimular o conhecimento dos pacientes sobre a importância da terapia 

farmacológica no controle da hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus; 

 Promover a aproximação entre a comunidade e a unidade de saúde 

fortalecendo o vínculo e estimulando o cuidado continuado. 
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4 METODOLOGIA 

 

Após a realização do diagnóstico situacional e seleção do problema prioritário 

relacionado ao território da Equipe branca em Coronel Fabriciano, MG, realizou-se 

um plano de ação procurar intervir no problema.  

Para subsidiar o plano de ação, utilizou-se de uma revisão da literatura 

consultando Programas e Cadernos do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional 

de Agravos de Notificação (SINAN), além das bases de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando as palavras-chave em português:  

processo de trabalho, atenção primária à saúde e adesão ao tratamento. 

O plano de ação para o enfrentamento do problema levantado pela Equipe de 

Saúde seguiu os 10 passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

conforme Faria, Campos e Santos (2018). 

 A equipe possui governabilidade neste momento para atividades 

relacionadas à falta de adesão aos tratamentos propostos, pela sua importância e 

capacidade de enfrentamento pela Equipe de Saúde branca em Coronel Fabriciano. 



19 
 

  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

            

5.1 O que é adesão?  

Moraes, Rolim e Costa JR (2009) alertam acerca da necessidade de o 

profissional da saúde compreender, de forma sistemática, o comportamento das 

pessoas quando estão saudáveis e quando estão doentes. É necessário, para esta 

compreensão, conhecer as crenças   e os valores das pessoas nas suas diferentes 

comunidades e relações sociais.  A partir desse conhecimento é que se pode 

planejar e implementar ações que conscientizem as pessoas para o enfrentamento 

de situações inesperadas que ocorrem durante a vida e o período de adoecimento.  

Dessa forma, o ensinar/educar a pessoa para se auto cuidar exige que o 

profissional busque conhecer cada sujeito para que suas ações e orientações 

encontrem eco, principalmente quando se trata de adesão ao tratamento de alguma 

doença.   

[...] o profissional de saúde torna-se, antes de tudo, um educador que utiliza 

técnicas psicológicas para incentivar o paciente a participar, a aderir, efetivamente, 

às decisões e ações de seu tratamento (COSTA JUNIOR, 2005). 

Gewehr et al. (2018) quando se trata de adesão ao tratamento farmacológico 

percebe-se baixa adesão de pessoas hipertensas, conforme resultados de pesquisa. 

Esta baixa adesão foi identificada em pessoas com hipertensão atendidos na 

Atenção Primária em Saúde. A baixa adesão afeta o sucesso do tratamento uma vez 

que os níveis pressóricos não ficam controlados e podem surgir complicações da 

HAS não controlada 

Pesquisa realizada por Meiners et al. (2017) mostra que há baixa adesão ao 

tratamento o que gera merece reflexão para que ações interventivas efetivas tenham 

impacto não só na qualidade de vida das pessoas em tratamento, mas também que 

tenham impacto na redução dos custos de saúde, havendo, por conseguinte, melhor 

investimento dos recursos públicos. 

Para a OMS (2003), adesão é um fenômeno multidimensional determinado 

pela interação de cinco “dimensões” (Figura 1), no qual os fatores relacionados ao 

paciente são apenas um determinante, já que os pacientes não são os únicos 

responsáveis pelo seu tratamento, afetando assim, o seu comportamento e a 

capacidade de a pessoa aderir ao mesmo. 

 



20 
 

  

 Figura 1 -  As cinco dimensões da adesão 

 

 

 Fonte: WHO, 2003 

 

Borba et al. (2018), para maior adesão ao tratamento, afirma que é 

imperativo a proposição de ações que estimulem mudanças comportamentais 

relativas à aquisição de hábitos de vida saudáveis e implementação de práticas 

educativas baseadas em metodologias ativas que respeitem a singularidade e 

autonomia dos sujeitos... 

 

5.2 Ação educativa em Saúde  

 

Podemos afirmar que a educação em saúde passou a ser repensada como 

um processo que contribui para uma reflexão crítica e a conscientização das 

pessoas que tem problema de saúde.  

 A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20 e 25 anos, 

representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de 

saúde que afetam a população humana e seus entornos neste final de século. 

Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus 

determinantes, propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e a 

mobilização de recursos de institucionais e comunitários, públicos e privados, para 

seu enfrentamento e resolução (BUSS, 2000).  

Outros estudiosos fazem uma abordagem sobre a educação popular em 

saúde e destacam que: 
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A promoção e a educação em saúde não deveriam ser normativas e 

centradas na culpabilidade do educando e, sim, deveria estimulara a adoção 

voluntária de mudanças de comportamento, sem nenhuma forma de coação ou 

manipulação. Isto significa que as informações sobre saúde e doença devem ser 

discutidas com os indivíduos e grupos populacionais para, a partir dessa reflexão, 

ser possível a opção por uma vida mais saudável (ALVES; AERTS, 2011).  

A Atenção Básica é um excelente espaço para o desenvolvimento de 

práticas educativas em saúde, já que se pode trabalhar com a comunidade e 

acompanhar os resultados das ações, através de promoção à saúde e prevenção de 

agravos à saúde, na população adscrita. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa Adesão Aos 

Tratamentos Propostos na Equipe de Saúde Branca em Coronel Fabriciano-Minas 

Gerais. Uma Proposta de Intervenção”, 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, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A baixa adesão ao tratamento, principalmente de pacientes portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta prevalência, na área de abrangência 

da equipe Branca, PSF Centro, sendo que é fundamental para se alcançar o 

domínio desejado dos níveis pressóricos. No caso da não adesão à terapia 

medicamentosa, tal fato não se deve somente ao ato de ingerir o medicamento 

prescrito, mas na forma como o paciente conduz o tratamento, sendo influenciada 

por vários fatores.  

Na área de abrangência estudada, há 374 hipertensos cadastrados, destes, 

apenas 225 mantém adesão ao tratamento farmacológico. Tal realidade gerou uma 

motivação para a realização deste trabalho, pois se faz urgente para os profissionais 

de saúde da família que lidam diretamente com esta clientela compreender melhor 

os riscos aos quais tais pacientes estão expostos, a fim de realizar um trabalho mais 

efetivo, de promoção de saúde e prevenção de complicações com os indivíduos 

hipertensos, tendo como principais complicações na área de abrangência, o AVC, 

muitas vezes com um grau de incapacidade importante. 

  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Esta baixa adesão se dá pelo fato da grande parte dos pacientes serem 

idosos, terem um grau de instrução baixo, escolaridade baixa, alta rotatividade dos 

profissionais, e com isso, relacionamento vazio do profissional com o usuário, a 

baixa disponibilidade de  medicações especificas na farmácia municipal, número 
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insuficiente de profissionais, a falta de capacitação para os profissionais, e um 

grande problema também que é o elevado número de pacientes dependentes 

químicos, seja de álcool ou outras drogas, muitas vezes moradores de rua, mas a 

grande maioria mesmo tem dificuldades de aderir ao tratamento por terem  baixa 

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

parte de alguns profissionais, 

 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

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

que não aderem ao tratamento, vindo sempre às consultas, com suas doenças de       

base descontroladas.  

Entre os nós críticos, podemos destacar: 

 Pessoas hipertensas com baixa instrução ou escolaridade; 

 Alta rotatividade de profissionais e dificuldade de capacitação dos 

mesmos; 

 Falta de medicamentos essenciais na farmácia da unidade.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo)  

 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), nessa etapa o objetivo é 

entender a gênese do problema que queremos enfrentar identificando suas causas, 

pois geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. 

Desse modo, a Unidade Básica de Saúde elencou como problema prioritário a baixa 

adesão ao tratamento.  

Nos Quadros 2, 3 e 4 encontram-se apresentados as operações e projetos 

bem como os resultados e produtos esperados para cada nó crítico identificado.   

 

Quadro 3 - Operações sobre a Baixa instrução ou escolaridade dos pacientes, 

relacionado ao problema “Baixa adesão aos tratamentos propostos”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Branca, do município Coronel 

Fabriciano, Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Pessoas hipertensas  com baixa instrução ou escolaridade 
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   Fonte: da autora.  

  

 

 

 

Operação  

 Educar as pessoas hipertensas com linguagem simples para 

que compreendam a doença hipertensiva que têm; 

Sensibilizar a família e o paciente quanto a sua comorbidade, 

através de um maior entendimento da doença e seu tratamento 

Projeto   Conhecendo os fatores de risco 

Resultados esperados 
Aumentar o conhecimento dos pacientes acerca da HAS. 

Aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento 

Produtos esperados 

Pacientes conhecendo mais a HAS e seus riscos caso não a 
controlem. 
 
Pacientes aderindo mais ao tratamento.  
 

Grupos educativos em funcionamento 

Recursos necessários 
Financeiros= elaboração de folhetos educativos; 

Cognitivo= discussão sobre HAS e seus ricos com os pacientes. 

Recursos críticos 

Financeiro: Liberação de verbas para a produção de materiais 

Estrutural: disponibilidade de espaço para realização dos 

grupos. 

Controle dos recursos 

críticos 

Médico; 

Enfermeiro; 

A 

Ações estratégicas 

Apresentar o projeto de grupos para a equipe de saúde 

gestores. 

 Folhetos educativos. 

Prazo 03 meses para início das atividades 

Responsável pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico 

Enfermeiro 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitoramento das presenças das pessoas nos grupos 

educativos. Avaliação do nível de aprendizagem  nas consultas 

individuais  
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Quadro 4 - Operações sobre a alta rotatividade de profissionais e garantia de 

capacitação dos mesmos relacionado ao problema “Baixa adesão aos tratamentos 

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

Branca, do município Coronel Fabriciano, Minas Gerais. 

Fonte: da autora. 

 

Quadro 5 - Operações sobre a falta de oferta de medicamentos essenciais na 

farmácia da unidade, relacionado ao problema “Baixa adesão aos tratamentos 

No critico 2 
Alta rotatividade de profissionais e garantir a capacitação dos 

mesmos 

Operação 

Propor estratégias para aumentar a estabilidade dos profissionais 

na Equipe Branca  

 

Projeto 
Fixaçao 

 

Resultados esperados 

Aumentar a estabilidade dos profissionais na ESF 

Profissionais com permanência maior na ESF e criando vínculos 

com a população. 

Produtos esperados 
Realização de concursos públicos, processo seletivo ou similares. 

A equipe tem apoio do gestor e já foi proposto isto a ele. 

Recursos necessários 
Cognitivo= melhora da capacidade técnica dos profissionais; 

Políticos= decisão de recursos para estruturar os serviços. 

Recursos críticos 

Cognitivo: Valorização dos profissionais 

Financeiro: Liberação de verbas para melhorar o ambiente de 

trabalho (com apoio do gestor) 

Controle dos recursos 

críticos 
Secretaria de Saúde 

Ações estratégicas Apresentar o projeto 

Prazo 
02 meses para apresentar o projeto e conseguir o apoio da 

secretaria + 03 meses para implementação 

Responsável pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Através da comunicação intersetorial. 
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propostos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Branca, do município Coronel Fabriciano, Minas Gerais.  

Fonte: da autora.  

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No critico 3 Falta de medicamentos essenciais na farmácia da unidade 

Operação 
Aumentar a oferta de medicamentos essenciais 

 

Projeto  Ofertar 

Resultados 

esperados 

Aumentar a oferta de medicamentos essenciais 

Medicamentos essenciais disponíveis na farmácia. 

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 

 

Cognitivo: Entendimento da situação e aval para a realização do 

projeto 

Financeiro: Liberação de verbas para compra dos medicamentos 

Controle dos 

recursos críticos 
Secretaria de Saúde 

Ações estratégicas Apresentar o projeto 

Prazo 

02 meses para apresentar o projeto e conseguir o apoio da 

secretaria + 02 meses para implementação.  A equipe tem apoio do 

gestor e já foi proposto isto a ele. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Através da comunicação intersetorial. 
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A baixa adesão aos tratamentos propostos aos usuários da nossa área de 

abrangência é mais abrangente do que apenas a vontade do paciente; envolvem 

também a doença do indivíduo, o método de tratamento, o sistema de saúde, a 

equipe de saúde e o meio socioeconômico e cultural em que este paciente se 

encontra. 

A baixa adesão tem sido um problema crônico em nosso país, algo 

reconhecido pelos sistemas públicos de saúde. Na busca de diminuir ou sanar tal 

problema, é importante conhecer as dificuldades dos usuários e suas características, 

o que os leva à não adesão o que se torna possível averiguar os problemas 

existentes e formular estratégias para intervir no ponto principal encontrado.  

Além disso, esse plano de intervenção visa garantir melhor assistência aos 

usuários do SUS com ênfase no melhor controle de enfermidades e redução de 

efeitos colaterais e agravos por uso incorreto de medicamentos, proporcionando o 

uso racional de fármacos, bem como uma assistência mais holística e integral do 

paciente.  

Essa assistência deve ser realizada por equipe multiprofissional e 

intersetorial. Não são apenas com comprimidos que tratam os enfermos. É 

necessário muitas vezes, mudança do estilo de vida, com práticas de atividades 

físicas, capacitação de profissionais para saberem instruir estes pacientes e orientá-

los com relação ao seu tratamento. A disponibilidade de medicações especificas e o 

acesso as consultas médicas para troca de medicamentos e esclarecimentos deve 

ser melhorada. 
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