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RESUMO 
 
 

Na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família Saúde em Casa no município 
de Pratinha, Minas Gerais, o principal problema é o uso indiscriminado de 
medicamentos desnecessários (polifarmácia) e trocas constantes de receitas. A 
polifarmácia é quando o indivíduo usa quatro ou mais medicamentos 
simultaneamente. Este trabalho propõe um plano de intervenção para conscientizar 
os usuários a reduzir a polifarmácia nos usuários da ESF Saúde em Casa do município 
de Pratinha, Minas Gerais. Para coleta dos dados foi realizado o diagnóstico utilizando 
a estimativa rápida, os dados coletados já existentes na unidade, informações 
disponibilizadas em alguns sistemas do governo, observação ativa e entrevistas 
informais. O trabalho teórico foi desenvolvido com revisão de literatura disponíveis na 
base de dados SciELO, PubMed e a Biblioteca Virtual do NESCON. Após esse passo 
realizou-se a priorização dos problemas para traçar o plano de intervenção. As 
estratégias propostas para o alcance dos objetivos são: redução no número de 
medicamentos de uso contínuo; práticas alternativas ao medicamento; informação a 
população; e prevenção da automedicação. Podemos concluir que a maior parte das 
ações propostas neste estudo vão além da necessidade de um maior investimento na 
saúde pública, mas também, aborda a importância da articulação dos profissionais 
das unidades de saúde e conhecer as demandas da população local. É importante o 
debate sobre a questão da polifarmácia para proporcionar cada vez mais um uso 
racional e avanços necessários para a desmedicalização. 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Medicalização. Saúde Pública. Estratégia Saúde da Família.



 

  

ABSTRACT 
 
 

 
In the area covered by the Family Health Strategy Saúde em Casa in the municipality 
of Pratinha, Minas Gerais, the main problem is the indiscriminate use of unnecessary 
medications and constant exchange of prescriptions (polypharmacy). Polypharmacy is 
when the individual uses four or more drugs simultaneously. This paper proposes an 
intervention plan to raise awareness among users to reduce polypharmacy among 
users of the ESF Saúde em Casa in the municipality of Pratinha, Minas Gerais. For 
data collection, the diagnosis was made using the quick estimate, the data already 
collected in the unit, information available in some government systems, active 
observation and informal interviews. The theoretical work was developed with literature 
review available in the database SciELO, PubMed and the Virtual Library of NESCON. 
After this step, the problems were prioritized to outline the intervention plan. We can 
conclude that most of the actions proposed in this study go beyond the need for greater 
investment in public health, but also address the importance of articulating 
professionals from health units and meeting the demands of the local population. The 
debate on the issue of polypharmacy is important to provide an increasingly rational 
use and necessary advances for demedicalization. 
 
 

Keywords: Medicalization. Public Health. Family Health Strategy.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Pratinha, Minas Gerais 

 

Historicamente a cidade pertencia ao território de Araxá, Minas Gerais, quando ainda 

era o povoado de Santo Antônio de Pratinha que surgiu por meados do século XIX. 

Em 1938, abreviou-se o nome para Pratinha devido a uma fonte com aparência 

prateada próxima a cidade e tornou-se município livre em 1948 (BRASIL, 2019b). 

 

Sua formação econômica é centrada principalmente nas atividades de agricultura e 

pecuária como os primeiros produtos extraídos na região sendo café, milho, feijão, 

arroz, mandioca, cana e queijo. O bioma da região é cerrado e os municípios limítrofes 

à Pratinha são: Ibiá, Tapira, Campos Altos e Medeiros. Predomina na população a 

religião católica, também se tem adeptos do espiritismo, e da igreja evangélica. A 

organização católica compreende uma paróquia e três igrejas (BRASIL, 2019b). 

 

O município de Pratinha localiza-se na Região do Alto Paranaíba, no Sudeste de 

Minas Gerais e dista a 300 km da capital do estado segundo o Instituto de Brasileiro 

de Geografia e Estatística (BRASIL, 2019a). 

 

Quanto a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 96% dados do Brasil 

(2019a). O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais 

do ensino fundamental da rede pública era 5,7% e nos anos finais é 4,9%. Em 2018 

no ensino fundamental na rede pública foram efetuadas 435 matriculas e no ensino 

médio foram 171 matriculas. 

 

Economicamente em 2017, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 13.6%. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 38.6% da população nessas condições (BRASIL, 2019a). 

 

Em relação ao saneamento básico apresenta 60.6% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 29.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 
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4.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (BRASIL, 2019a). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Pratinha 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o principal objetivo de garantir a saúde para 

todos com o caráter de descentralização das ações de saúde. Na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988 é firmado que a 

saúde é direito universal a qualquer cidadão. O SUS conta com os níveis de atenção 

básica, média e alta complexidade (BRASIL, 2009).  

 

O município de Pratinha possui Atenção Primária exercida pela Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) não tem atendimento secundário e nem terciário. Quando há 

necessidade os pacientes são encaminhamentos para cidades vizinhas. Na Atenção 

secundária os pacientes vão para ambulatórios de especialidades nas cidades de 

Araxá, Uberaba e Ibiá, e a terciária, o atendimento é realizado principalmente em 

Uberaba. Os sistemas de apoio são: Diagnóstico e Terapêutico; Assistência 

Farmacêutica e Informação em Saúde. Porém infelizmente ainda existem exames que 

não são disponibilizados pelo SUS que são importantes, como o Antígeno Prostático 

Específico (PSA), Hormônio Estimulante da Tireoide (TSH), teste ergométrico, 

endoscopia digestiva alta com biopsia e teste uréase, todos esses são realizados 

apenas particular. 

 

O município conta com um sistema logístico eficiente por meio do Transporte em 

Saúde, à prefeitura sempre disponibiliza carro para levar os pacientes para consultas, 

exames e outros. Os prontuários clínicos e as referências continuam sendo realizados 

manualmente, pois, o prontuário está passando pela adaptação online, então o 

preenchimento é necessário em ambos os métodos, o que dificulta o dia-a-dia. Já a 

referência e contra referência sempre é um ponto discutível pela equipe porque não 

funciona como deveria. Na referência é encaminhado com todos os dados do 

paciente, porém, em sua maioria, não há uma contra referência, quando se tem ocorre 

informalmente por meio do resumo de alta ou por informações do próprio paciente.  
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1.3 Aspectos da comunidade  

 

Segundo Brasil (2019a), a cidade conta com uma população estimada de 3.573 

habitantes, sendo 56,82% da população concentrando-se na zona urbana e 43,18% 

na zona rural. Abaixo observamos a população de Pratinha distribuída por faixa etária 

(Quadro 01). 

 

Quadro 1 – População de Pratinha, Minas Gerais, segundo a faixa etária e gênero, 

2018. 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  18 15 33 

1-4  138 124 262 

5-14  271 253 524 

15-19  146 149 295 

20-29  239 314 553 

30-39  305 275 580 

40-49  290 263 553 

50-59  247 216 463 

60-69 194 160 354 

70-79  101 90 191 

≥ 80 64 65 129 

TOTAL 2013 1924 3937 

Fonte: Adaptado Brasil (2019a). 

 

Constatamos pelos dados descritos no quadro 1 que no total o gênero masculino 

supera o feminino, contudo outras pesquisas demonstram que sempre o gênero 

feminino supera o gênero masculino. 

 

O município possui uma assistência médica por um profissional de referência e 

atendimento odontológico, ambos abrangem todo território urbano e rural. Também 

há atendimento laboratorial que presta os seguintes exames: sangue hemograma 

completo, sorológico, urina, pregnosticon, baciloscopia, parasitológico, 

bacterioscópico ao Gram. Os serviços de saúde são conveniados com a Secretaria 

Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal de Pratinha (BRASIL, 2019b). 
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A cidade conta com a Vila São Vicente de Paula, que oferece assistência para 

pessoas mais necessitadas, uma creche com a capacidade para 50 crianças.  

 

Na zona urbana 95% das casas são servidas pela rede de esgoto e 100% são servidas 

pela rede de água sem nenhum tratamento. Referente à zona rural, não há dados 

divulgados (BRASIL, 2019b). 

 

É possível conhecer o perfil epidemiológico da população da área de abrangência da 

ESF por meio da coleta de dados disponíveis no cadastro individual da população. 

Abaixo observamos os dados de cadastros disponíveis (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Perfil epidemiológico da população da área de abrangência da Estratégia 

Saúde da Família. Município de Pratinha, Minas Gerais. 2019 

Condição de Saúde Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 88 

Hipertensos 814 

Diabéticos 202 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), enfisema, outras) 

161 

Pessoas que tiveram Acidente Vascular Cerebral (AVC) 32 

Pessoas que tiveram infarto --- 

Pessoas com doença cardíaca 154 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 112 

Pessoas com hanseníase 3 

Pessoas com tuberculose 2 

Pessoas com câncer 37 

Pessoas com sofrimento mental 40 

Acamados 15 

Fumantes 348 

Pessoas que fazem uso de álcool 108 

Usuários de drogas 18 

 Fonte: Adaptado cadastro individual ESF Pratinha,2018 
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 Segundo DATASUS (2019), as principais causas de óbitos e internações 

referentes à área de abrangência do município são: Infarto agudo do miocárdio; 

Acidente vascular encefálico isquêmico/hemorrágico; Neoplasias; Insuficiência 

cardíaca; Pneumonias; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Septicemias; outras 

doenças bacterianas e causas externas. Já os principais problemas relacionados à 

situação de saúde da população, são: diabetes mellitus tipo 2, cefaleia, hipertensão 

arterial sistêmica, obesidade, depressão, insônia, fibromialgia, osteoartrose, gastrites, 

hipotireoidismo, dislipidemias, dores torácicas, asma e DPOC. Esses problemas são 

levantamentos das principais demandas de atendimento do Município de Pratinha. 

Segundo dados do Brasil (2019a), município conta com atualmente 3.937 habitantes, 

sendo 20% da população hipertensos (814 habitantes), 8% fumantes (348 habitantes) 

e 5,1% diabéticos (202 habitantes). 

 

1.4 Estratégia de Saúde da Família Saúde em Casa e sua equipe 

 

A ESF Saúde em Casa localiza-se na Rua Pedro Paulo dos Santos, S/N, no bairro 

Centro. A casa está bem localizada e é de fácil acesso. Foi planejada para atender 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o imóvel pertence à Prefeitura Municipal de 

Pratinha. A área é considerada adequada para a população atendida. Já a área 

destinada à recepção exige um número maior de cadeiras, tem dias, principalmente, 

em dias de grupo se tem uma superlotação na recepção. 

 

Existe sala de reuniões com amplo espaço e grande quantidade de cadeiras, sendo 

usada pelos projetos. É bem organizada e a unidade atualmente está equipada, porém 

precisa de materiais para sutura, retirada de pontos, por exemplo. A equipe de saúde 

desenvolve os programas preconizados pelo Ministério da Saúde, sendo eles: 

Programa Academia da Saúde (PAS); Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT); Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN); e Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (PACS) e outros. 

 

O horário de atendimento é das 7 horas às 16 horas, de segunda a sexta-feira, em 

que toda equipe está presente, exceto a médica que não trabalha na sexta-feira para 

se dedicar ao Curso de Especialização. 
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A ESF pode atender em horários especiais devido às demandas especiais de 

atendimento.  

A legislação brasileira ampliou a definição de saúde e são considerados 
vários fatores como determinantes, sendo eles: alimentação, moradia, 
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, 
lazer, cultura, violência acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL,2009, 
p.9).  
 
 

Pensando nisso, a ESF trabalha com a intersetorialidade para promover a saúde em 

diversos fatores, direta ou indiretamente. Segue os conceitos de universalidade, 

integralidade, equidade, participação social e descentralização preconizados pelo 

SUS onde todos são atendidos e a ESF oferece atenção necessária à saúde da 

população com disponibilização do serviço de forma justa. É garantido que o Poder 

Público participe da gestão comunitária do SUS e cada município possui a 

responsabilidade de gestão tornando mais alinhadas às práticas ofertadas com as 

demandas e realidades locais (BRASIL, 2009).  

 

O objetivo da Unidade de Saúde é ofertar um cuidado integral ao ser humano. A 

equipe é composta por profissionais de diferentes categorias trabalhando de forma 

articulada e interdisciplinar. Os profissionais que compõe a equipe são: um médico 

clínico geral, um ginecologista e obstetra, um pediatra, um enfermeiro, dois técnicos 

de enfermagem, um responsável pela sala de vacina, uma recepcionista, um 

psicólogo, um cirurgião dentista, oito Agentes Comunitários de Saúde (ACS), um 

auxiliar dentista, um responsável pela limpeza, e um segurança noturno.  A equipe se 

responsabiliza pela situação de saúde da zona urbana e zona rural do município de 

Pratinha. 

 

A equipe trabalha de maneira articulada e intersetorial. São realizadas reuniões 

semanais para discutir as questões administrativas e os atendimentos para saber 

como estão sendo as atuações e as dificuldades de cada profissional. O atendimento 

por uma equipe multiprofissional possibilita uma troca de conhecimento e interação 

entre os profissionais visando o cuidado integral da saúde da população. Além disso, 

permite uma melhor identificação da realidade e demandas efetivas da população. 
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1.5 O dia a dia da equipe Saúde Em Casa 

 

A equipe é multiprofissional e intersetorial exercendo os trabalhos de maneira unida e 

com diálogos visando desenvolver melhor o trabalho de forma humanizada. São 

realizados agendamentos diários de oito pacientes por período, com dois pacientes 

de livre demanda por período. Quase todos os dias ultrapassam esse número de 

consultas, sempre aparece alguma urgência, ou consulta no dia, isso dificulta o 

trabalho.  

 

Existem grupos de hipertensos e diabéticos mensalmente, a dentista atende todos os 

dias com agendamentos e livre demanda. O nosso maior problema atualmente se dá 

em torno da troca de receitas de medicamentos de uso controlado, em que grande 

parte da população usa, e não temos um dia definido para fazer essas receitas. As 

visitas domiciliares ocorrem todas nas segundas-feiras no período da tarde e as 

quartas-feiras também no período da tarde é realizado atendimento nas fazendas da 

zona rural. 

 

Atualmente não há educação continuada na ESF, porém tal questão está sendo 

pautadas nas reuniões da equipe. Estamos planejando iniciar um trabalho de 

educação continuada com mais ações demandados na região, como por exemplo, 

doenças sexualmente transmissíveis, hipertensão arterial e diabetes.  

 

1.6 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Para a coleta de dados realizou-se diagnóstico situacional utilizando o Método da 

Estimativa Rápida, dados já existentes na UBS e informações disponibilizadas em 

alguns sites do governo e-SUS, IBGE, SINAN e observação ativa e entrevistas 

informais.  

 

O Sistema Municipal de Saúde apresenta problemas estruturados e terminais, sendo 

os principais:  

• Demora nos agendamentos de encaminhamentos para o ambulatório de 

especialidades; 
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• Demora nos agendamentos de exames;  

• Laboratório terceirizado não fornece o exame Antígeno Prostático Específico 

(PSA) total para usuários do SUS. 

• Dentre a demora de agendamento de encaminhamento de especialidades, as 

que demoram um período mais longo chegando até um ano de espera para ter 

acesso ao serviço são: cirurgia vascular, oftalmologia, neurologia e 

endocrinologia.  

• Os exames laboratoriais demoram mais de um mês para serem agendados, os 

que mais demoram são: ultrassom e eletrocardiograma. O PSA não é realizado 

no município pelo SUS, os pacientes acima de 40 anos pagam pelo exame e a 

população que não possui condições financeiras não conseguem ter acesso, 

impossibilitando a detecção precoce de casos de câncer de próstata. 

 

A equipe não possui governabilidade para resolver estes problemas descritos acima, 

cabendo à prefeitura e Secretaria de Saúde empenhar para resolvê-los. 

A UBS vivencia outros problemas: como a falta de oxigênio na unidade e não possui 

uma sala de pequenos procedimentos com os materiais necessários afetando 

negativamente o atendimento e na prestação de serviço. 

 Quanto ao processo de trabalho da equipe, encontramos problemas referentes 

a: 

➢ Muitos pacientes pedem para serem encaixados desnecessariamente 

saturando o serviço; 

➢ Trocas constantes de receitas de medicamentos controlados; 

➢ Uso exagerado de medicamentos utilizando diversos medicamentos sem 

necessidade (polifarmácia); 

➢ Número grande de pacientes com risco cardiovascular aumentado; 

➢ Demora nos agendamentos de encaminhamentos para ambulatório de 

especialidades; 

➢ Falta do exame pelo SUS do PSA. 

 

Tais problemas são intermediários e quase estruturados, 
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1.7 Priorização dos problemas– a seleção do problema para o plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas, é necessária a priorização dos que serão 

enfrentados, porque a equipe não dispõe de recursos financeiros e humanos para 

enfrentá-los de uma só vez. Para Faria, Campos e Santos (2018), o termo problema 

pode ser entendido como obstáculo que impede o alcance de um determinado 

objetivo. 

 

Para fazer a priorização foram utilizados os critérios preconizados Faria, Campos e 

Santos (2018), descritos no quadro 3, que são: 

➢ A importância do problema atribuindo valores “alto, médio ou baixo”; 

➢ Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, de 1 e no máximo 30 

pontos); 

➢ Capacidade de enfrentamento. Definindo se a solução do problema está 

dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe; 

➢ Seleção numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado 

da aplicação dos critérios; 

➢ Falta de insumos, acessórios e materiais para realização e execução de ações 

de saúde. 

 

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

situacional da comunidade adscrita à equipe de Saúde ESF Saúde em Casa, 

município de Pratinha, Minas Gerais. 2019. 

Problemas  Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Uso exagerado de 
medicamentos e trocas 
constantes de receitas 
(polifarmácia) 

Alta 

 
7 Parcial 1 

Risco cardiovascular 
aumentado 

Alta 7 Parcial 2 

Falta do exame PSA pelo 
SUS 

Alta 6 Fora 3 

Demora nos agendamentos 
de encaminhamentos para o 

Alta 5 Fora 4 
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ambulatório de 
especialidades 

Encaixes de consultas 
desnecessários 

Média 4 Parcial 5 

Fonte: Autoria própria (2020) 
 
Legenda 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens.
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Na área de abrangência da ESF Saúde em Casa o problema preocupante é uso 

indiscriminado de medicamentos desnecessários e trocas constantes de receitas 

(polifarmácia). Pensando nas complicações que podem ocorrer e também o gasto 

financeiro desnecessário na aquisição destes medicamentos, a equipe propõe ações 

preventivas para evitar o uso de medicamentos desnecessárias ou suscetível às 

interações medicamentosas caracterizadas como iatrogenia medicamentosa. 

 

A polifarmácia é classificada como o indivíduo que usa quatro ou mais medicamentos 

simultaneamente, ela é agravada em pacientes com doenças crônicas e no 

envelhecimento (SALES; SALES; CASOTTI, 2017). 

 

Voltar à atenção para os fármacos utilizados por meio da responsabilização das 

necessidades dos usuários prevenindo e resolvendo os problemas tem como objetivo 

a melhoria de qualidade de vida dos mesmos (PINHEIRO; CARVALHO; LUPPI, 2013). 

A administração de medicamentos inadequados ou impróprios para uso geram mais 

efeitos adversos que benefícios (BUENO et al., 2012). 

 

Além da prescrição incorreta e da falta de diálogo entre a equipe de saúde, ocorre 

muitas vezes uma automedicação por parte dos pacientes. 

 

Entre muitas descobertas alcançadas na atualidade, a descoberta de medicamentos 

proporcionou ao homem uma ideia equivocada de um caminho mais curto para o 

alcance dos seus objetivos, que teria sido a descoberta da pílula milagrosa. Desde 

então a busca incessante de medicamentos tem tomado o lugar da promessa de 

acabar com o sofrimento, o que gera a automedicação comprometendo a segurança 

e a saúde da população (SECOLI, 2010).  

 

A automedicação é conceituada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) como sendo o uso de medicamento sem a prescrição, orientação e/ ou 

acompanhamento do médico. Os medicamentos utilizados são geralmente aprovados 
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para venda sem prescrição médica, sendo estes de eficácia e segurança 

comprovadas quando utilizados racionalmente (BRASIL, 2018). 

 

Frente ao exposto, o trabalho propõe uma intervenção na análise das prescrições 

medicamentosas dos pacientes classificados com polifarmácia, além de buscar 

promover a conscientização da população.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Propor um plano de intervenção para conscientizar os usuários a reduzir a 

polifarmácia nos usuários da ESF Saúde em Casa do município de Pratinha, Minas 

Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Redução no número de medicamentos de uso contínuo proporcionando um 

tratamento mais eficiente. 

 

Tirar o foco do tratamento medicamentoso promovendo cuidado com práticas 

alternativas e reduzindo o uso de medicamentos contínuos. 

 

Promover empoderamento de conhecimentos aos pacientes sobre o próprio 

tratamento e melhor adesão as orientações. 

 

Conscientizar a população sobre o uso excessivo de medicamentos visando 

assertividade na tomada de decisão.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

Foi realizado um levantamento de dados da área de abrangência da ESF Saúde em 

Casa por meio do diagnóstico situacional, utilizando a estimativa rápida. Também 

foram utilizados como fonte de informações alguns sistemas disponibilizados pelo 

governo como o e-SUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) entre outros. Tais sistemas 

auxiliam no acesso de informações sobre a população, sobre o ambiente físico e 

socioeconômico, perfil das doenças e sobre serviços disponíveis no SUS. Além disso, 

foram coletadas informações com a equipe de trabalho da ESF Saúde em Casa.  

 

O Método da Estimativa Rápida é importante para que haja uma identificação dos 

problemas de saúde, coletando dados pertinentes e necessários, obtendo 

informações que possam refletir as condições e as especificidades locais e envolver 

a população em sua realização, resultando na produção de informações de qualidade 

e otimizando o trabalho frente aquela população. Nesse método pode ter como fonte 

de coleta de dados dos registros já existentes, entrevistas com informantes chave e 

observação ativa. Ao identificar, descrever e explicar os principais problemas de 

saúde é possível levantar prioridades e elaborar um plano de ação baseados nessas 

prioridades (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Após o levantamento dos problemas foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional realizando a definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações, 

conforme proposto por Faria; Campos e Santos (2018). O trabalho teórico foi 

desenvolvido com revisão de literatura disponíveis na base de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed. Também foi consultada a Biblioteca 

Virtual em Saúde do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e 

documentos de órgão públicos. Para a redação do texto foram aplicadas as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do Módulo 

Iniciação à Metodologia: trabalho de conclusão de curso de autoria de Correa, 

Vasconcelos e Souza (2018). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 
5.1 Atenção Primária à Saúde 
 
 
A finalidade da atenção primária é o oferecimento de serviços de saúde próximos ao 

local de moradia dos indivíduos, permitindo a criação de vínculos e o cuidado 

constante, com atenção na promoção de saúde e não mais na doença. A atenção 

primária é vista como a porta de entrada do Sistema de Saúde oferecido à população. 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

 

A ESF começa a ser desenvolvida a partir de 1994, com o Programa de Saúde da 

Família (PSF) cujo propósito consistiu na reorganização da prática assistencial e 

visava substituir o modelo tradicional de assistência pelas UBS. A partir de então, a 

atenção teria o foco na saúde da família, por meio da ampliação da compreensão 

acerca da saúde-doença e do trabalho dos ACS atendendo a população em suas 

residências (DALPIAZ; STEDILE, 2011). 

  

A partir de 2006, a saúde da família deixa de ser um Programa para ser pensado como 

uma Estratégia, onde a atenção a saúde passa a ser compreendida como um 

processo permanente e contínuo e, assume o objetivo de reorganizar a rede de 

assistência e cuidado à saúde (CAMPOS et al., 2014).  

 

A ESF é compreendida como o conjunto de ações preventivas que são desenvolvidas 

no âmbito da atenção primária que buscam a promoção, a recuperação, o tratamento 

e a reabilitação da saúde. A estratégia passa a ser responsável pela expansão do 

acesso e serviço da atenção primária para a população brasileira segundo Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2008).  

 

A criação da ESF teve como objetivo a consolidação da Atenção Primária, composta 

por com uma equipe multiprofissional para proporcionar uma visão de saúde integral 

à população, sendo composta por: médico generalista ou especialista em Saúde da 

Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; 

auxiliar ou técnico de enfermagem; e ACS. Além destes, pode acrescentar a 
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composição os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico 

em saúde bucal. 

 

 

[...] Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 
4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios 
de equipe para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por 
equipe considera o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, 
sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá será 
quantidade de pessoas por equipe (BRASIL, 2012, p.55). 
 

 
5.2 Medicalização 

 

“A medicalização envolve processos mais vastos que não se limitam apenas ao 

produto medicamento e possui uma lógica mais sutil e perversa de controle da vida 

das pessoas e da sociedade” (BRASIL, 2019c, p.14). Para entender a medicalização 

nos dias atuais é necessário perceber sua trajetória e voltarmos um olhar crítico para 

tal. Foucault aborda a temática dividindo em três processos: o processo de 

sanitarização de importantes cidades europeias, a medicalização indefinida e o campo 

semântico do biopoder (ZORZANELLI; CRUZ, 2018). 

 

No final do século XVII, ocorreu o processo de sanitarização podendo destacar três 

país, Alemanha, França e Inglaterra, todas abordando intervenções médicas com 

caráter de produção de salubridade e higiene social. Na Alemanha o objetivo da 

medicalização era do Estado que buscava controlar os fenômenos de saúde e marcar 

a medicina pela a estatização e coletivização do saber médico. Já na França, o 

objetivo era das cidades que estavam passando por processo de urbanização intenso 

e sem estrutura sanitária, a medicalização tinha como função o isolamento e exclusão 

dos doentes sob risco de contágio.  

 

Na Inglaterra a preocupação era a força de trabalho, onde a medicina assume um 

caráter de serviços autoritários, como obrigação de vacinação, organização de 

registro de epidemias e destruição de lugares insalubres, como medidas preventivas, 

“seria uma medicina que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das 

classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às 

classes mais ricas” (ZORZANELLI; CRUZ, 2018, p. 3).  
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Os mesmos autores abordam que se no século XVIII a medicalização era voltada pelo 

desenvolvimento social por meio das demandas do contexto, no século XX ela começa 

a ocupar o campo social fora da demanda do sujeito, a medicina passa a fazer parte 

do cotidiano do ser. Não se trata mais de uma obrigação a ser seguida, agora as 

práticas médicas passam a ser objeto de desejo e lucro, e esse conceito se mantém 

até nos dias atuais. A atenção passou dos agentes patogênicos para o cultivo 

individual do corpo saudável. 

 

Essa relação entre o corpo e a medicina irá surgir o campo semântico do biopoder. A 

medicalização irá se dedicar ao controle de riscos e novas biotecnologias, há uma 

tomada de poder perante o direito de viver e ele está relacionado aos medicamentos 

e a medicina contemporânea (ZORZANELLI; CRUZ, 2018). 

 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) regulamenta o uso racional de medicamentos, além de 

promover debates sobre a temática dentro do Comitê Nacional para a Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (CNPURM) instituída no âmbito do Ministério da 

Saúde com a finalidade de conter abusos relacionados ao uso de medicamentos. O 

CNPURM foi instituído por meio da Portaria GM/MS n° 1.555, de 27 de junho de 2007 

e redefinido pela Portaria GM/MS n° 834, de 14 de maio de 2013. Sua atuação é sobre 

o Planejamento, Educação, Informação, Regulação e Pesquisa (BRASIL, 2019c). 

 

A PNM e a PNAF reforça a importância da oferta de informações sobre medicamentos 

administrados, para que haja um uso consciente, pautado na promoção do uso 

racional do mesmo. O uso racional trata de cada paciente receber doses visando às 

necessidades individuais de cada paciente e por um período adequado (BRASIL, 

2019c).  

 

[...]Já o termo “medicamentalização” se refere ao uso de medicamentos em 
situações que, anteriormente, não eram consideradas problemas médicos e, 
consequentemente, não existia um tratamento farmacológico para tal. 
Portanto, a medicamentalização pode ser considerada uma das 
consequências da medicalização” (BRASIL, 2019c, p. 13). 
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Amarante (2007) em seu livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial faz referências a 

medicamentalização como o controle sobre a vida das pessoas exercido pelo médico. 

A utilização da prescrição de medicamentos como única terapêutica possível de 

solucionar as situações vivenciadas pelos pacientes, entendidas como enfermidades 

psíquicas. Por exemplo, angústia, mal-estar ou dificuldades, em épocas passadas 

compreendidas como parte da complexidade e singularidade do ser humano, passam 

a ser consideradas doenças ou transtornos diagnosticáveis e, consequentemente, 

medicamentalizados, com o intuito de proporcionar cura. 

 

Corroborando Rosa e Winograd (2011) abordam que a medicamentalização é 

considerada um fenômeno cultural onde existem interseções entre droga, medicina e 

sociedade, e inclui a demanda dos pacientes por medicamentos. 

 

[...] O fenômeno da medicalização, em sua maior expressão, está vinculado 
a populações-chave, a saber: crianças em idade escolar, adolescentes e 
adultos em privação de liberdade, usuários que necessitam de atenção à 
saúde mental e pessoas com mais de 60 anos (BRASIL, 2019e, p.14). 

 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019e, p.14) “uso inadequado ou irracional de 

medicamentos é uma das formas de medicalização da vida, podem causar danos à 

saúde e levar o indivíduo ao óbito”. O medicamento é muito importante no processo 

terapêutico de inúmeros tipos de doenças. “Porém, é preciso evidenciar o uso 

indiscriminado e, muitas vezes, automedicação”. 

 

Nos dias atuais as pessoas são imediatistas para resolver seus problemas e são 

constantemente incentivadas a resolver os problemas familiares, sociais, econômicos 

utilizando medicamentos, e com a ajuda da divulgação pelos meios de meios de 

comunicação, que fortalecem e influenciam as pessoas a utilizar medicamentos 

(LYRA et al.,2010). 

 

Nascimento e Sayd (2005) citados por Lyra et al. (2010, p.3498) afirmam que 

“exploração do valor simbólico do medicamento - socialmente sustentado pela 

indústria farmacêutica, por agências de publicidade e empresas de comunicação” - 

representa “um dos mais poderosos instrumentos para a indução e o fortalecimento 

de hábitos voltados para o aumento de seu consumo”. Este fato leva a uma 

supervalorização do papel do medicamento e à intensificação da medicalização.  
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[...] A propaganda de medicamentos realizada hoje no Brasil está em clara 
contradição com a atual Política Nacional de Medicamentos (1998), segundo 
a qual o uso de produtos farmacêuticos deve se dar de forma racional, ética 
e correta, preconizando explicitamente um maior controle da propaganda dos 
medicamentos de venda livre (NASCIMENTO; SAYD,2005 citados por LYRA 
et al.,2010.p.3502) 
 
 

Para combater esse fato é necessário o investimento nas equipes multidisciplinares 

de saúde promovendo a integralidade e a promoção à saúde do ser. O cuidado integral 

e a multidisciplinaridade vai para além da prescrição medicamentosa. Além disso, é 

importante o debate sobre a questão para proporcionarmos cada vez mais um uso 

racional e avanços necessários para a desmedicalização (BRASIL, 2019c). 

 

5.3 Automedicação 

“A automedicação é conceituada como a prática de ingerir substâncias de ação 

medicamentosa sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de 

saúde qualificado” muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de 

alguns sintomas e pode trazer consequências mais graves do que se imagina (OMS, 

2005 citada por CASTRO et al.,2006, p.33) 

A automedicação é uma prática observada não apenas no Brasil, mas em diversos 

países com um sistema de saúde pouco estruturado. Ela possui um aspecto cultural, 

que a ida à farmácia representa a primeira opção procurada. A decisão de tomar um 

medicamento é exclusiva do paciente, com respaldo médico ou não 

(AUTOMEDICAÇÃO, 2001).  

A procura pelos fármacos também é um buscar de encurtar o sofrimento, em prol de 

um alívio dos incômodos. Atualmente no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) regulamenta a venda e propaganda de medicamentos sem 

prescrição médica. Mesmo assim, há uma propaganda desenfreada e a massiva de 

medicamentos em comparação com as tímidas campanhas que buscam esclarecer 

os perigos da automedicação. Além disso, o uso de medicamento é associado à saúde 

o que faz com que os pacientes abusem deles (AUTOMEDICAÇÃO, 2001) 

Segundo estatísticas do Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas 

(SINITOX), desde 1994, os medicamentos são o principal agente causador de 



29 
 

  

intoxicação em seres humanos no Brasil, sendo 35% desses casos crianças menores 

de cinco anos. A população precisa ser informada sobre os riscos e acima de tudo ter 

acesso a um sistema de saúde adequado para que não leve o paciente a buscar 

inicialmente o medicamento (LOPES, 2011).  

Como abordado no editorial Automedicação (2001), a automedicação é:  

 

[...] O problema é universal, antigo e de grandes proporções. A 
automedicação pode ser considerada uma forma de não adesão às 
orientações médicas e de saúde. Nesse sentido, Hipócrates já sentenciou: 
‘Toda vez que um indivíduo diz que segue exatamente o que eu peço, está 
mentindo’. Não há como acabar com a automedicação, talvez pela própria 
condição humana de testar e arriscar decisões. Há, contudo, meios para 
minimizá-la (AUTOMEDICAÇÃO, 2001, p. 1). 

 
 

5.4 Práticas alternativas ao medicamento 

 

O Ministério de Saúde em sua publicação “Uso de Medicamentos e Medicalização da 

Vida: recomendações e estratégias” (BRASIL, 2019e, p.16) recomenda que é 

necessário investir em equipes multidisciplinares de saúde para que promovam um 

atendimento integral ao paciente dando prioridade a “atenção e promoção à saúde no 

território e não somente na reabilitação por meio do tratamento farmacológico”. 

Segundo o Ministério de Saúde (BRASIL, 2019e, p.16) para combater a medicalização 

é muito importante usar “ações de promoção da saúde, de modo a fornecer cuidado 

integral e multidisciplinar para além da prescrição medicamentosa, considerando o 

acesso a outras formas de tratamento”. Isso significa uma mudança na cultura que 

relaciona o direito à saúde a obtenção de uma prescrição de medicamentos. 

 

A crítica da medicalização é importante quando problemas não relacionados a doença 

passam a ser considerados como doenças, por exemplo problemas sociais, 

econômicos e familiares passam a serem vistos como “doenças” ou quando há uma 

ideia de que o medicamento será a solução para todos os problemas. É importante 

destacar que cada paciente possui sua singularidade e não deve haver um monopólio 

da medicina sobre o conhecimento e o tratamento sobre o sofrimento, existem 

propostas alternativas e/ou complementares. Foucault traz grandes reflexões em seus 

estudos ao (re)pensar o fenômeno da medicalização para propor ações com o 
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trabalho em equipe e buscando os nós do problema onde possibilita traçar estratégias 

para buscar soluções (CARVALHO et al., 2015).  

 

[...] A ‘medicalização’, portanto, pode ser analisada, nessa perspectiva crítica, 
não como uma tentativa de impor uma forma de recodificação das dores e 
angústias humanas, mas uma produção humana que, ao longo dos últimos 
séculos, foi capaz de engendrar uma variedade de respostas e distintas 
tecnologias que visam atender a variadas necessidades humanas 
(CARVALHO et al.,2015,p.1259). 

 

 Para Carvalho et al. (2015) as práticas alternativas são estabelecidas por 

políticas do SUS para garantir a integralidade na atenção à saúde, atuando nos 

campos de prevenção de agravos, manutenção e recuperação da saúde. Começou-

se a pensar nas práticas alternativas em 1985 como uma tentativa de construção da 

política como a: 

 

[...] Celebração de convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (INAMPS), Fiocruz, Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro e Instituto Hahnemaniano do Brasil, com o intuito de institucionalizar 
a assistência homeopática na rede pública de saúde (BRASIL, 2019c, p. 11). 
 

 
Atualmente a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares oferece 29 

práticas integrativas e complementares, de forma integral e gratuita, por meio do SUS. 

Sendo elas: arteterapia; Ayurveda; Biodança; Bioenergética; Constelação familiar; 

Cromoterapia; Dança circular; Geoterapia; Hipnoterapia; Homeopatia; Imposição de 

mãos; Medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde; Medicina Tradicional 

Chinesa: acupuntura; Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Osteopatia; 

Ozonioterapia; Plantas medicinais – fitoterapia; Quiropraxia; Reflexoterapia; Reiki; 

Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia de florais; Termalismo 

social/crenoterapia; e Yoga (BRASIL, 2019d). 

  

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) foi publicada 

em 2006, com os objetivos de: 

 

[...] Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no 
SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação 
da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, 
humanizado em saúde; Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema 
e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e 
segurança no uso; Promover a racionalização das ações de saúde, 
estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao 
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desenvolvimento sustentável de comunidades; e Estimular as ações 
referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento 
responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas 
diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde (BRASIL, 2019d, 
on-line). 

 

 

A busca pelas Práticas Integrativas e Complementares (PIC), não se dá por falta de 

procedimentos, diagnósticos, médicos ou medicamentos, ela ocorre na vontade de 

afirmar um cuidado mais humano, voltado para o indivíduo e suas peculiaridades. 

Nesse processo, o sujeito abandona a passividade como um paciente que apenas 

aceita aquilo receitado pelo médico e passa a ser um agente ativo em seu tratamento, 

sendo mostradas outras possíveis formas de aprender, praticar e cuidar da saúde 

(JÚNIOR, 2016).  

 

Para lidar melhor com essa questão, os profissionais da saúde precisam estar atentos 

aos diversos aspectos relacionados à farmacoterapia do paciente, observando se de 

fato determinado medicamento está indicado, se é efetivo e seguro, e se há adesão 

ao tratamento. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado, a desprescrição 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). Primeiro e segundo passos foram abordados na 

introdução. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Atualmente são 800 pacientes cadastrados com medicação de uso contínuo na ESF, 

com o município com o tamanho populacional de 3.937 habitantes, esse número 

representa 20,32% da população. O paciente ao consultar com diversos médicos 

começa a utilizar também diversos medicamentos e sem necessidade, polifarmácia, 

e os pacientes insistem em continuar com todos os medicamentos.  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005 citada por CASTRO et 

al,.2006), a polifarmácia é considerada a partir do uso rotineiro e concomitante de 

quatro ou mais medicamentos por paciente. Em alguns casos esse uso de diversos 

medicamentos é necessário devido a condições clínicas do paciente, porém na prática 

foi observado o uso de medicamentos prescritos inadequadamente e que provocam 

reações adversas na interação dos mesmos. Um exemplo são os hipertensos aqui na 

ESF, no qual atualmente está sendo desenvolvido um trabalho de otimização nas 

medicações, pois havia muitas medicações prescritas inadequadamente. Muitos 

pacientes estavam utilizando duas classes de anti-hipertensivos, os Bloqueadores do 

receptor de Angiotensina II (BRA) e os Inibidores de Enzima Conversora da 

Angiotensina (IECA). As duas classes agem da mesma forma e não são 

recomendadas a utilização simultânea.  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 
Os pacientes chegam à ESF com um longo histórico de acompanhamento médico 

com diversos profissionais de referência. Com isso, também trazendo consigo uma 

serie de medicamentos que estão sendo utilizados há muito tempo sem serem 

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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questionados do motivo e necessidade. Um dos maiores problemas observados é que 

muitas vezes um paciente que já tem a prescrição de alguns medicamentos 

controlados busca atendimento com um médico que não conhece seu histórico e esse 

profissional não o investiga antes da prescrição, gerando assim um uso 

concomitantemente de muitos medicamentos que podem ter a mesma finalidade ou 

que a interação entre eles tenha seu efeito anulado ou provoca reações adversas. 

Outro ponto a ser considerado é que mesmo com a investigação corretas dos 

medicamentos prescritos, os pacientes omitem o uso e/ou não querem deixar de tomar 

devido à crença de necessitarem. Também é comum que um medicamento seja 

prescrito para um tempo determinado e o paciente continua o uso prolongado, sem 

realizar o acompanhado com nenhum profissional, buscando apenas a receita.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Para Campos; Faria; Santos (2018) nós críticos são aquelas causas ou situações que 

são consideradas as mais importantes na origem do problema priorizado sua 

resolução consequentemente gera também impacto na resolução do problema. Os 

nós críticos devem estar dentro do espaço de governabilidade do ator. O problema 

priorizado pela equipe foi o uso exagerado de medicamentos (polifarmácia) e trocas 

constantes de receitas os nós críticos que causam este problema foram identificados 

pela equipe: 

1. Processo inadequado do trabalho da equipe (prescrição errada e/ou sem 

avaliar o histórico medicamentoso); 

2. Não utilização de práticas alternativas aos medicamentos;  

3.  Baixo nível de informação da população; 

4.  Número grande de pacientes que se automedicam. 

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

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

gestão (7º a 10ºpasso) 

 

Após a definição do problema e o levantamento de suas causas, é necessário pensar 

em soluções e estratégias de enfrentamento. Neste passo, serão desenhadas as 

operações para cada um dos “nós críticos”, definindo o plano de ação do problema 



34 
 

  

selecionado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Os autores definem as operações 

como sendo conjuntos de ações para serem desenvolvidas durante a 

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

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

 

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

produtos e resultados para cada operação definida e identificar os recursos 

necessários para a concretização das operações. As operações para o enfrentamento 

dos “nós críticos” selecionados estão desenhadas nos quadros 4 a 7 apresentados a 

seguir. Neles estão descritos: operações, projetos, resultados e produtos esperados, 

recursos necessários e os críticos, ações estratégicas, prazo, responsáveis pelo 

acompanhamento das ações e o processo de monitoramento e avaliação das ações. 
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “uso exagerado de 

medicamentos (polifarmácia) e trocas constantes de receitas”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Saúde em casa, do município 

Pratinha, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Processo inadequado do trabalho da equipe 

6° passo. Operação 

(operações) 

-Separar os prontuários por micro área pelos ACS. 

-Analisar o histórico medicamentoso dos pacientes e avaliar a 

necessidade das prescrições otimizando o tratamento (médica 

e enfermeira - trabalho conjunto). 

-Separar os prontuários dos pacientes que necessitam de 

intervenção. 

-Capacitar a equipe para conscientização da importância da 

prescrição baseada na avaliação do histórico medicamentoso 

do paciente. 

-Esclarecer para a equipe que o uso de medicamentos 

discriminadamente pode provocar outras patologias e levar até 

ao óbito. 

-Criar um protocolo de prescrição. 

- Discutir as práticas alternativas aos medicamentos. 

- Conscientizar os profissionais para utilizarem as práticas 

alternativas. 

6° passo. Projeto “Cadê o remédio que estava aqui?” 

6° passo. Resultados 

esperados 

-Equipe capacitada. 

-Nivelamento de conhecimento. 

-Investimento da equipe para desmedicalizar os pacientes. 

6°passo. Produtos 

esperados 

- Equipe de saúde capaz de promover saúde e prevenir 

doença e compartilhar conhecimentos com a comunidade. 

-Protocolos de prescrição. 

6° passo. Recursos 

necessários 

Cognitivo: repasse de conhecimento. 

Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais. 

Organizacional: organizar as agendas dos profissionais para 

participarem da capacitação.  

7° passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais.   

Organizacional: organizar as agendas dos profissionais para 

participarem da capacitação. 
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8° passo. Controle dos 
recursos críticos 

Médica e enfermeiro estão motivados. 

8° passo. Ações 
estratégicas 

Apresentar e discutir o projeto com a Secretaria de Saúde. 

9° passo. Prazo Início em um mês – após a articulação entre os profissionais. 

9° passo. Responsável 
(eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica e enfermeira.  

10° passo. Gestão do 
plano. Monitoramento 
e avaliação das ações 

Serão realizados pela médica clínica e enfermeira. Irão 
monitorar se os protocolos estão sendo seguidos; e terá um 
questionário online e anônimo para a equipe fazer perguntas, 
elogios e críticas do projeto. 

Fonte: Própria autoria, 2020. 
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Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “não usam práticas 
alternativas ao medicamento”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Saúde em casa, do município Pratinha, estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 2 Não utilização das práticas alternativas aos medicamentos 

6° passo. Operação 

(operações) 

-Formar pequenos grupos por micro área de abrangência. 

-Em grupo discutir com os pacientes as informações sobre as 

formas de cuidados alternativas além do medicamentoso. 

- Conscientizar os pacientes para aderirem as práticas 

alternativas. 

- Implantar o Programa de meditação. 

- Implantar Programa de higiene do sono. 

6° passo. Projeto “Cuidado em foco” 

6° passo. Resultados 

esperados 

-Tirar o foco do tratamento medicamentoso promovendo 

cuidado com práticas alternativas e reduzindo o uso de 

medicamentos contínuos. 

6°passo. Produtos 

esperados 

- Implantação do Programa de meditação e Programa de 

higiene do sono. 

6° passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico para os encontros. 

Cognitivo: repasse de conhecimento. 

Político: recursos para estruturar o serviço.  

7° passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Político: recursos para estruturar o serviço.  

Organizacional: organizar a agenda dos profissionais para 

participarem do projeto. 

8° passo. Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria da Saúde, motivada. 

Médica, enfermeiro e psicóloga motivados. 

8° passo. Ações 
estratégicas 

Não a necessidade de utilizar nenhuma ação estratégia 
motivacional. 

9° passo. Prazo Início em 4 meses.  

Duração de seis meses. 

9° passo. Responsável 
(eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica e psicóloga. 

Será elaborado um formulário para facilitar o acompanhamento 
das operações indicando as correções necessárias. 

10° passo. Gestão do 
plano. Monitoramento 
e avaliação das ações 

Será realizado pela médica clínica e psicóloga. Será 
desenvolvido e estruturado um sistema de gestão que dê conta 
de coordenar e avaliar a execução das operações. 

Fonte: Própria autoria (2020) 
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Quadro 6 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “baixo nível de informação da 

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

Saúde em casa, do município Pratinha, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Baixo nível de informação da população 

6° passo. Operação 

(operações) 

-Dividir em grupos de acordo com a área de abrangência para 
serem atendidos: discussão sobre os medicamentos que estão 
usando (com ou sem receita médica). 
- Realizar palestras e rodas de conversas informativas e 
participativas. 

-Dinâmicas e jogos interativos que possibilite a participação de 
todos. 

-Aumentar o nível de informação da população sobre os 
medicamentos são utilizados, qual sua finalidade, quanto tempo 
de uso e a necessidade da realização do acompanhamento e 
exames de rotina. 

- Orientar os pacientes nas consultas e em atividades de grupo 
sobre a importância do auto cuidado. 

6° passo. Projeto “Espaço do Saber” 

6° passo. Resultados 

esperados 

-Redução no número de medicamento de uso contínuo. 

-Empoderamento do próprio tratamento e melhor adesão do 
paciente. 

- Aceitação da diminuição dos medicamentos. 

-Conscientização sobre a não automedicação. 

6°passo. Produtos 

esperados 

-Grupo de discussão sobre o tema. 

-Orientação individual no atendimento. 

-Formulação de um manual com informação específica dos 
medicamentos prescritos.  

-Adesão dos profissionais da área da saúde e da população. 

6° passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço, organização da agenda. 

Cognitivo: repasse de conhecimento. 

Financeiro: materiais necessários para desenvolver a atividade. 

Político: mobilização social. 

7° passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Político: mobilização social. 

Financeiro:  materiais necessários para desenvolver a 
atividade. 

Organizacional: organização da agenda dos profissionais que 
vão participar do projeto. 

8° passo. Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria da Saúde, motivada. 
Médica, enfermeiro e técnicos em enfermagem, motivados. 

8° passo. Ações 
estratégicas 

Não há necessidade de uma nenhuma estratégia motivacional. 
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9° passo. Prazo Início em 4 meses. 

Duração de seis meses. 

9° passo. Responsável 
(eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica clínica e enfermeira. 

10° passo. Gestão do 
plano. Monitoramento 
e avaliação das ações 

O processo de monitoramento e avaliação das ações será 
realizado pela médica clínica e enfermeira.  Será aplicado um 
questionário ao final de cada encontro para os participantes 
avaliarem o projeto. 

Fonte: Própria autoria (2020) 
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Quadro 7 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “número grande de pacientes que se 

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

Saúde em casa, do município Pratinha, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Número grande de pacientes que se automedicam 

6° passo. Operação 

(operações) 

-Promover a conscientização da população sobre a automedicação 

e seus riscos por meio de folders e campanhas. 

-Trabalhar em pequenos grupos usando a dramatização para os 

pacientes demonstrarem suas vivências. Em quais situações se 

automedicam? 

-Discutir algumas técnicas de relaxamento, chás caseiros e outros. 

6° passo. Projeto “De médico e louco todo mundo tem um pouco” 

6° passo. Resultados 

esperados 

Redução no número de medicamento de uso contínuo e 

assertividade na tomada de decisão. 

6°passo. Produtos 

esperados 

Pacientes cientes dos riscos que correm ao se automedicarem e 

mais conscientes e responsáveis. 

6° passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: organização da agenda. 

Cognitivo: informações e estratégias para a conscientização. 

Financeiro: confecção dos materiais de divulgação. 

Político: mobilização social. 

7° passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Político: adesão dos profissionais da área da saúde e da população. 

Financeiro: para produção dos materiais audiovisuais. 

Organizacional: mobilização social. 

8° passo. Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria da Saúde. 

Médica, enfermeira e psicólogo. 

Todos profissionais estão motivados. 

8° passo. Ações 
estratégicas 

Não há necessidade de uma nenhuma estratégia motivacional. 

9° passo. Prazo Início para seis meses. 

9° passo. Responsável 
(eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica clínica, enfermeira e psicóloga. 

10° passo. Gestão do 
plano. Monitoramento 
e avaliação das ações 

O processo de monitoramento e avaliação das ações será realizado 
pela enfermeira e psicóloga. Será aplicado um questionário ao final 
de cada encontro para os participantes avaliarem o projeto. 

Fonte: Própria autoria (2020) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A equipe de saúde tem um desafio global de segurança do paciente, neste sentido é 

preocupante o uso rotineiro de quatro ou mais medicamentos simultâneos pelo 

paciente, sejam com prescrição médica ou sem prescrição (a gosto pelo paciente).  

 

A literatura consultada aborda que o aumento do número de medicamentos ingeridos 

pelos pacientes está relacionado a maiores riscos de dano e a polifarmácia está 

associada reações adversas, quedas, tonteiras e mal estar, tempo de hospitalização 

e mortalidade. A avaliação da polifarmácia na atenção primária tem poucos estudos. 

 

Os múltiplos medicamentos quando clinicamente indicado, efetivo e seguro e 

monitorado pela família e profissional de saúde são justificáveis. 

 

Muitas vezes no cotidiano, não paramos para refletir sobre os motivos de situações 

recorrentes e somente tratamos na superficialidade. O trabalho da equipe em 

conjunto, assim como as reuniões de equipe e a padronização dos dados, são 

importantes para traçar planos de ação aplicáveis e que façam sentido para a 

população, valorizando sempre o que o serviço já ofertado e os profissionais da 

unidade buscando o cuidado integral e multidisciplinar.   

 

Cabe a equipe de saúde tomar como foco ações para proteger pacientes de danos 

relacionados ao uso de muitos medicamentos que podem criar situações de risco 

devido à iatrogenia medicamentosa. 

 

Por se tratar da problemática mais recorrente e urgente, esse estudo priorizou traçar 

um plano de intervenção para o uso indiscriminado de medicamentos (polifarmácia) 

desnecessários e trocas constantes de receitas. 

 

Esperamos conscientizar os usuários a redução do número de medicamentos de uso 

contínuo proporcionando um tratamento mais eficiente, promovendo cuidado 

utilizando práticas alternativas de tratamento, empoderando os pacientes de 

conhecimentos e melhor adesão as orientações. 
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É importante o debate sobre a questão da polifarmácia para proporcionarmos cada 

vez mais um uso racional e avanços necessários para a desmedicalização. 
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