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RESUMO 

 

Um dos principais objetivos da Atenção Básica é o manejo adequado das condições 
crônicas de saúde. A equipe 057, da Unidade Básica de Saúde Icaivera, em Betim, 
Minas Gerais, possui cadastro de 3112 usuários, sendo a maioria adultos jovens. Há 
predomínio na população das doenças crônicas como hipertensão, diabetes e 
doenças respiratórias. A asma é destaque neste cenário, com número elevado de 
exacerbações e internações. Através do Diagnóstico Situacional em Saúde e seleção 
dos problemas mais prevalentes, a asma foi definida como problema prioritário. Assim, 
este trabalho objetivou propor um plano de intervenção com vistas ao controle, 
melhoria do manejo e do autocuidado da asma brônquica dos usuários da Unidade 
Básica de Saúde Icaivera, equipe 057, em Betim, Minas Gerais. Este plano se pautou 
no Planejamento Estratégico Situacional e em revisão bibliográfica sobre o assunto 
na Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados da SciELO e PubMed com os 
descritores: Estratégia Saúde da Família, asma e educação em saúde. 
Complementaram a revisão informações obtidas nos Cadernos do Ministério da 
Saúde e Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. A definição 
dos nós críticos definiu as estratégias propostas para a intervenção e melhor 
abordagem da asma, como implantação de atividades educativas, grupo operativo, 
treinamento do uso adequado dos medicamentos, controle de fatores associados, 
reavaliação programada e sistematização do tratamento. A asma como uma doença 
complexa, multifatorial e com vários fenótipos requer uma abordagem minuciosa, 
ampla e interdisciplinar.   
 
Palavras chave: Estratégia Saúde da Família. Asma. Educação em Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

One of the main objectives of primary care is the suitable management of chronic 
health conditions. Team 057, from the Basic Health Unit Icaivera, in Betim, Minas 
Gerais, has 3112 users, most of whom are young adults. There is a predominance in 
the population of chronic diseases such as hypertension, diabetes and respiratory 
diseases. Asthma stands out in this scenario, with a high number of exacerbations and 
hospitalizations. Through the Situational Diagnosis and the selection of the most 
prevalent problems, asthma was defines as a priority problem. Thus, this study had as 
objective propose an intervention plan aimed at controlling, improving the management 
and self-care of bronchial asthma by users of Basic Health Unit Icaivera, team 057, in 
Betim, Minas Gerais. This plan was based on the Situational Strategic Planning and a 
bibliographic review on the subject in the Virtual Health Library in the SciELO and 
PubMed databases with the descriptors: Family Health Strategy, asthma and health 
education. Complemented the review information obtained in the Notebooks of the 
Ministry of Health and Guidelines of the Brazilian Society of Pulmonology and 
Tisiology. The establishmentof the critical nodes of this problem, defined the proposed 
strategies for intervention and a better approach to asthma, such as the 
implementation of educational activities, the operative group, training in the proper use 
of medicines, control of associated factors, scheduled reevaluation and treatment 
systematization. Asthma as a complex, multifactorial disease with multiple phenotypes 
requires a thorough, broad and interdisciplinary approach. 
 

 Keywords: Family Health Strategy. Asthma. Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Betim possui extensão territorial de 345.99 km² e faz parte da região 

metropolitana de Belo Horizonte, estando a 30 km da capital mineira. Em 2018, a 

população municipal estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018), era de 439.340 habitantes, sendo uma das cinco maiores cidades de 

Minas Gerais e uma das 50 maiores do Brasil.  

 

Há um predomínio de adultos jovens na estrutura demográfica do município, com 

maior concentração populacional na faixa etária de 20 a 49 anos. A cidade é polo 

petroquímico, automobilístico, além de importantes indústrias nos setores de 

metalurgia, alumínio, mecânica, serviços e logística (BETIM, 2019).  

 

Com relação aos aspectos socioeconômicos, a maior parte da população, 52.4%, vive 

com renda mensal de meio a três salários. Na área do saneamento básico, 97,7% dos 

domicílios contam com abastecimento de água tratada e 86% contam com rede de 

esgoto. Além disso 99,9% dos domicílios contam com energia elétrica e 97% possui 

cobertura pelo serviço de limpeza urbana, com coleta de lixo. Destaca-se, ainda, que 

74,3% de domicílios urbanos em vias públicas têm arborização e 33,4% destes 

domicílios contam com a presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio 

(IBGE, 2018).  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

O bairro Icaivera situado no extremo limite a oeste do município dista a 32Km do 

centro da cidade e é o local que sedia a Unidade Básica de Saúde (UBS) Icaivera, 

unidade onde estou alocada pelo Programa Mais Médicos. Com cerca de 20 mil 

habitantes, encontra-se em área limítrofe do Município, sendo parte pertencente a 

Betim e parte ao município de Contagem. O bairro é predominantemente residencial, 

com algumas áreas de ocupação irregular e conta com atividades comerciais e de 

serviços. Com relação ao saneamento básico e coleta de lixo, a maior parcela da 
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população está coberta. Nos últimos anos, o bairro tem recebido maiores 

investimentos (BETIM, 2019). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

No campo da saúde, Betim está estruturado em Redes de Atenção à Saúde, sendo a 

Atenção Primária à Saúde (APS) organizada dentro das diretrizes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). O sistema de saúde de Betim conta com 35 equipes da ESF 

e 34 unidades de Atenção Primária de Saúde.  

 

A rede assistencial é estruturada de forma integrada e hierarquizada compondo-se de 

unidades de atenção básica à saúde (ABS), especializada, de urgência e emergência 

e hospitalares, além de unidades de apoio diagnóstico e terapêutico. Toda esta rede 

de assistência é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (BETIM, 2019). No 

município a prefeitura é responsável pelo custeio de mais de 65% de toda rede de 

saúde do município, sendo que o ideal seria 25%, estando os outros 25% sob 

responsabilidade do estado e 50% da união (IBGE, 2009). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Icaivera 

 

A UBS Icaivera, inaugurada em 17 de maio de 2008, localiza-se na Rua Pyra, número 

80, bairro Icaivera e é composta por duas Equipes de Saúde da Família (eSF) – 

Equipe 1 (057) e Equipe 2 (058). Além das duas equipes mínimas completas da ESF, 

a unidade conta com um ginecologista e uma pediatra, quatro cirurgiões dentistas, 

duas auxiliares de saúde bucal, dois técnicos de saúde bucal, uma fisioterapeuta, 

duas auxiliares de serviços gerais, duas recepcionistas, uma farmacêutica e três 

auxiliares de farmácia, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional e três 

motoristas, além da gerente (BETIM, 2019). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 057, da Unidade Básica de Saúde Icaivera 

 

A equipe de saúde é completa, sendo composta por uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, uma médica e seis agentes comunitários 

de saúde (ACS). A equipe possui cadastro de 3112 usuários, sendo a maioria de 
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adultos jovens. A maior parte das demandas dos usuários são conhecidas através do 

acolhimento, realizado pela enfermeira, por meio da qual são levadas ao 

conhecimento da equipe em reuniões realizadas, no máximo, mensalmente. Nestas 

reuniões também são discutidas as demandas da própria equipe, além de discussão 

de casos complexos e que demandam a intervenção multiprofissional. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 057 

 

O horário de funcionamento da unidade é das 7:00 h às 18 h, não funcionando em 

horário para o trabalhador. Apresenta desempenho acima da média em relação à 

estrutura física e ambiência, adaptações para deficientes e idosos, equipamentos e 

medicamentos. Mas mesmo com toda esta estrutura existem problemas para 

comportar a demanda tão grande do serviço.  

 

Há na equipe certa flexibilidade com relação às atividades programadas, de forma que 

quando existem vagas ociosas são agendados outros atendimentos conforme 

necessidade dos usuários. Em geral, as demandas quanto ao processo de trabalho 

da equipe chegam por meio dos usuários através da enfermeira da equipe e da 

gerência da unidade. São então acordadas metas e estratégias que sejam viáveis, 

para se alcançar a maior parte dos objetivos traçados inicialmente. 

 

1.7 O dia a dia da equipe 057 

 

As atividades desenvolvidas por nossa equipe são organizadas da seguinte forma: 

durante as manhãs de terça, quarta e sexta são realizadas as triagens. Os pacientes 

de condições agudas e urgência/emergência são encaminhados para consulta 

médica. As condições crônicas e as demandas que não são de necessidade de 

atendimento imediato são agendados para os horários de atendimento programado 

(quintas-feiras pela manhã). As tardes das terças-feiras são destinadas ao 

atendimento de puericultura; as das quartas-feiras aos retornos de acompanhamento 

das condições agudas e crônicas; as das quintas-feiras se destinam quinzenalmente 

à realização de grupos operacionais e quinzenalmente às visitas domiciliares. Nas 

tardes das sextas-feiras são realizados os atendimentos de pré-natal. Além disso, são 

realizados na unidade consultas ginecológicas, consultas com pediatra, preventivos, 
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serviço social, planejamento familiar, Lian Gong, coleta de exames de análise 

laboratorial e realização de eletrocardiogramas.  

 

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

passo) 

 

A equipe da ESF 057 possui cadastro de 3112 usuários, sendo que a maior parte, e 

em consonância com dados da estatística municipal, encontra-se na faixa etária entre 

20 e 49 anos, sendo a divisão por gênero semelhante. Há predomínio na população 

das doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias. Além 

disso, há uma parcela significativa de usuários de bebidas alcoólicas e tabagistas. 

Entre as principais causas de óbito estão as causas externas e cardiovasculares. E 

em relação às internações prevalecem problemas respiratórios, principalmente 

bronquiolite, bronquite e asma. Por fim, as principais condições de notificação 

compulsória são a dengue, a sífilis adquirida e a raiva (SIGSS, 2019).  

 

As condições de saúde englobam, além de doenças, estados fisiológicos e 

acompanhamento dos ciclos de vida e são responsabilidade da ABS. Elas podem ser 

agudas ou crônicas e norteiam a organização do processo de trabalho na atenção 

básica.  Os modelos de atenção às condições crônicas são bem complexos. 

Dependem de um sistema integrado com foco na promoção e manutenção da saúde. 

Devem-se definir estratégias para que os pacientes tenham atenção estruturada e 

multiprofissional, através as consultas presenciais, atenção em grupos operativos, 

continuada, por pares e a distância (MENDES, 2012; SILOCCHI, 2017). 

 

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

(segundo passo) 

 

Através do método de estimativa rápida, foram classificados os principais problemas 

de saúde, como descrito no quadro 1. Nele podemos observar a disposição em ordem 

crescente de prioridade das principais dificuldades encontras na UBS Icaivera.  

 

Na sequência:  deficiência quantitativa e qualitativa de equipamentos e materiais de 

trabalho, como esfigmomanômetro infantil, estadiômetro, balanças adulta e pediátrica 
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e aparelho de sonar; dificuldade de acompanhamento periódico com especialistas, 

principalmente devido ao atraso dos exames solicitados e baixa disponibilidade de 

vagas, assim como dificuldade em colocar em prática a referência e contra referência 

dentro do sistema de saúde municipal; baixa disponibilidade de  medicamentos com 

melhores perfis farmacológicos e pouca opção de mesma classe, caso seja inviável o 

uso do disponível, principalmente pequena opção de classes de medicamentos para 

o tratamento de pacientes diabéticos e de materiais necessário para o monitoramento 

ideal; elevada prevalência de agravos passiveis de prevenção, principalmente sífilis 

adquirida e dengue; dificuldade de acesso a exames complementares para realização 

de diagnósticos, desde os mais simples como radiografias e ultrassonografia e 

problemas quanto à qualidade dos exames realizados; falta de profissionais 

essenciais para o atendimento multiprofissional, como psicólogos; falta de 

participação ativa dos usuários no processo de trabalho em saúde e pouco 

envolvimento no próprio cuidado com a saúde e negligência por parte dos usuários 

quanto ao cuidado preventivo com a saúde.  

 

E, por fim, ausência de grupos operativos para condições de saúde importantes, como 

a cessação do tabagismo e do alcoolismo e asma, esta última sendo destaque como 

condição crônica de saúde, com número elevado de exacerbações e internações. De 

forma geral, o fator que mais impactou na seleção dos problemas foi a capacidade de 

enfrentamento, que se reduz bastante quando depende tanto de recursos 

governamentais/ políticos, quanto da mobilização em massa de vários setores, 

principalmente, de toda a sociedade, que não está diretamente ligada ao referido 

problema e suas consequências.  

 

Diante do exposto, para o presente trabalho, foi selecionado como problema 

prioritário, a asma, mais especificamente, seu manejo como condição crônica de 

saúde na APS. 

 

 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde 057, Unidade Básica de Saúde Icaivera, 

no município de Betim/MG, 2019. 
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Problemas Importância
* 

Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção***
*  

Deficiência qualitativa ou 
quantitativa de alguns 
equipamentos e 
materiais de trabalho 

8 2 Baixa 4 

Dificuldade de 
acompanhamento 
periódico com 
especialistas  

8 2 Parcial 4 

Baixa disponibilidade de 
medicamentos com 
melhores perfis 
farmacológicos  

9 3 Baixa 4 

 Elevada prevalência de 
agravos passiveis de 
prevenção 

8 3 Parcial 3 

Dificuldade de acesso a 
exames 
complementares  

10 3 Baixa 4 

Falta de profissionais 
essenciais para o 
atendimento 
multiprofissional 

10 3 Baixa 3 

Falta de participação 
ativa dos usuários no 
processo de cuidado 
com a saúde 

10 4 Parcial 2 

Ausência de grupos 
operativos para 
condições de saúde 
prevalentes 

8 5 Alta 2 

Exacerbações 
frequentes e alto índice 
de internação de 
doenças respiratórias, 
com destaque para a 
asma. 

10 5 Parcial 1 

Alto índice de doenças 
crônicas não 
transmissíveis: HAS e 
DM 

 5 Parcial 2 

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

 

2 JUSTIFICATIVA 
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Sendo um dos principais objetivos da ABS o manejo adequado das condições 

crônicas, evitando agudizações, complicações e, por consequência, menores gastos 

com a saúde em longo prazo e maior qualidade de vida dos pacientes (MENDES, 

2012; SILOCCHI, 2017), um problema prioritário encontrado na UBS Icaivera, em 

Betim, é o controle inadequado da asma brônquica.  

 

Esta condição é uma das mais frequentes encontradas na população do território de 

abrangência e chama atenção a frequência de exacerbações e mau controle dos 

doentes, resultando em uma das principais causas de internações da população do 

Icaivera. Por este motivo, a equipe definiu como um dos problemas prioritários a ser 

investido, no momento, a asma brônquica.  

 

Seu controle inadequado reduz a qualidade de vida dos pacientes, aumenta as 

comorbidades, eleva os custos, principalmente com internações e complicações e 

sobrecarrega, ainda mais, os atendimentos da demanda espontânea, já que o 

descontrole leva à necessidade de atendimento das agudizações (IV DIRETRIZES 

BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA ASMA, 2006; BRASIL, 2005). 

 

É necessário buscar formas de intervir nesses fatores, de forma a contorná-los e 

melhorar o controle da asma, garantindo maior efetividade do tratamento, controle dos 

fatores de risco, redução da incidência de exacerbações e internações por esta causa. 

Enfrentando o problema, de acordo com sua definição básica: como condição crônica 

de saúde (MENDES, 2012; BRASIL, 2005; SILOCCHI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

Propor um plano de intervenção com vistas ao controle, melhoria do manejo e do 

autocuidado da asma brônquica dos usuários da UBS Icaivera, equipe 057, em Betim, 

Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Orientar medidas para reduzir as exacerbações da asma, reduzindo, por 

consequência, a demanda espontânea no serviço para atendimento das agudizações, 

as internações e os custos com a doença. 

 

Elaborar estratégias para sistematização do tratamento, visando a aumentar sua 

eficácia, com base na classificação de risco, gravidade dos pacientes e no uso correto 

das medicações. 

 

Desenvolver estratégias que auxiliem na busca ativa dos doentes e na participação 

ativa dos mesmos no processo saúde-doença, em especial na prevenção e no 

tratamento da asma. 
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4 METODOLOGIA 

 

As atividades dos módulos de “Planejamento Avaliação e Programação em Saúde” 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) e “Iniciação a Metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso” (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017) subsidiaram a 

elaboração do plano de intervenção.  

 

Inicialmente, foi feito o Diagnóstico Situacional em Saúde (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), na área de abrangência da UBS Icaivera, bem como se obteve 

informações através do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGGS), 

ano de 2019. 

 

Posteriormente, foi realizada estimativa rápida dos problemas observados, definição 

do problema prioritário, passível de intervenção, seus nós críticos e ações 

necessárias, usando-se como método o Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

contanto com uma visão intersetorial para levantamento dos problemas.  A construção 

do conteúdo envolveu a imersão no cenário de intervenção, experiência individual do 

autor e sua atuação em conjunto com a equipe multiprofissional da eSF em questão 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

Por fim, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a asma por meio de pesquisa 

realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, com os descritores: Estratégia Saúde 

da Família, asma e educação em saúde. 

  

Para melhor fundamentação teórica do estudo foram pesquisados os Cadernos do 

Ministério da Saúde e Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 

 

 

 

 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

O sistema de saúde brasileiro, público e universal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

apresenta um conceito amplo de saúde considerando os condicionantes e 

determinantes sociais do processo (MACINKO; MENDONÇA, 2018). Após a 

implantação deste modelo, a APS foi sofrendo profundas transformações, baseadas 

nos fundamentos norteadores da atenção à saúde presentes na legislação do SUS, 

universalidade, equidade e integralidade (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

 

Uma das maiores mudanças do sistema de saúde no Brasil ocorreu na década de 

1980, resultado da Reforma Sanitária. Anteriormente, a assistência à saúde se 

baseava no modelo de seguro social, restrita a menos da metade da população, 

àquela vinculada ao trabalho formal urbano, que contribuía para a previdência social. 

Posteriormente a reforma, foi estabelecido um modelo de serviço nacional de saúde, 

com a criação do SUS e determinação constitucional da saúde como direito de todos 

e dever do estado (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

 

Foram desenvolvidas, a partir de 1980, algumas experiências com base na APS, como 

a integração dos serviços da Previdência Social aos de saúde pública na Estratégia 

de Ações Integradas de Saúde (AIS). Esta foi inspiração ao desenvolvimento do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde no nordeste do Brasil e em seguida do 

Programa de Saúde da Família (PSF) em todo país, através do qual foram constituídas 

equipes de saúde da família. Ao longo dos seus anos de existência, foram inúmeras 

mudanças até chegar ao modelo atual. (PINTO; GIOVANELLA, 2018) 

 

Os fatores socioeconômicos, demográficos e ambientais se relacionam com o 

processo saúde-doença. Alimentação inadequada, sedentarismo, alcoolismo, 

tabagismo, uso de drogas ilícitas, estresse, relações interpessoais frágeis e 

superficiais são fatores que geram risco biológico e contribuem para o 

desenvolvimento de problemas de saúde. São fatores passíveis de prevenção e, a 

intervenção precoce surge como a principal forma de postergar ou evitar o 

aparecimento das comorbidades a eles relacionadas. Diante do atual cenário, a ESF, 

consiste num modelo estratégico. (DIETRICH; COLET; WINKELMANN, 2019) 
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A APS é um nível de atenção à saúde, centrado na pessoa e nas suas 

individualidades, considerando as influências socioeconômicas, familiares e 

comunitárias (BARBOSA, 2020). A atual forma de APS no Brasil é fundamentada na 

ESF, que se organiza de forma a cumprir os princípios e diretrizes do SUS (CUTOLO; 

MADEIRA, 2010). Seu marco mais relevante foi o PSF, implantado como uma 

abordagem abrangente para cuidados primários com a saúde (ARANTES; SHIMIZU; 

MERCHAN-HAMANN, 2016).  

 

O PSF foi criado em 1994 e se tornou o principal eixo do SUS. Passou a ser 

denominado Estratégia de Saúde da Família, na Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) em 2006, fato histórico para sua consolidação e expansão. Esta política 

revogou e alterou portarias antigas, já foi revisada duas vezes desde seu 

estabelecimento, nos anos de 2011 e 2017 (PINTO; GIOVANELLA, 2018), e 

estabeleceu a reorganização da APS com base na Saúde da Família (MACINKO; 

MENDONÇA, 2018).  

 

A ABS segundo esta política deve promover, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar e 

manter a saúde, através de ações realizadas por uma equipe multiprofissional em uma 

área adscrita (MACINKO; MENDONÇA, 2018). A abordagem preconizada pela ESF é 

integral, considerando as dimensões sociais e psíquicas, buscando compreender da 

melhor forma possível a doença e suas repercussões além da esfera orgânica 

(BARBOSA, 2020). 

 

É objetivo da ESF a mudança na forma de cuidar da saúde, uma mudança do modelo 

hospitalocêntrico e com foco na doença para um modelo centralizado no indivíduo 

(BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018), estabelecendo vínculo com o usuário e a 

sociedade, integralidade e coordenação do cuidado, intersetorialidade, além da 

articulação das redes assistenciais e participação social. (ARANTES; SHIMIZU; 

MERCHAN-HAMANN, 2016).  

 

A ESF no Brasil representa a APS definida por Starfield (2004), que contribui para 

melhoria da saúde, equidade, maior eficiência e menores custos nos sistemas 

sanitários, com base nos seus atributos essenciais e derivados.  
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Entre os primeiros, estão: acessibilidade e primeiro contato, sendo a porta de entrada 

aberta e preferencial do SUS, com acesso contínuo e universal a serviços resolutivos 

e de qualidade; longitudinalidade, com acompanhamento a longo prazo dos usuários, 

estabelecendo vínculo para garantir a continuidade do cuidado; integralidade, atenção 

integral em todas as esferas do indivíduo, com ações de cura, promoção, prevenção 

e reabilitação; e a coordenação, integrando o cuidado dos diversos níveis de atenção 

à saúde e consequentemente  integração global do cuidado ao paciente (BRASIL, 

2007).  

 

Já os atributos derivados, são orientação familiar, orientação comunitária e 

competência cultural, como forma de obter informações e conhecer as características 

e necessidades de sua população, adequar ferramentas para abordagem e facilitar a 

relação e comunicação (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

 

Além disso, a ESF apresenta como preceitos a abordagem multidisciplinar, ampliando 

a capacidade de cuidado da equipe e a territorialização, com a adscrição da clientela, 

que facilita a implantação desse modelo assistencial (BRASIL, 2007). A ESF deve 

resolutiva, através de uma clínica ampliada e uso adequado das tecnologias em 

saúde, deve atender as necessidades dos usuários e evitar a sobrecarga dos outros 

níveis de assistência (BRASIL, 2007). 

 

Ao longo da sua implantação e evolução a ESF tornou-se o principal eixo da APS no 

Brasil, alcançando uma proporção única dentro do SUS e que se tornou exemplo 

mundial de sucesso (MACINKO; MENDONÇA, 2018), reorientando o processo de 

trabalho, aumentando a resolubilidade e melhorando a custo-efetividade do sistema 

de saúde (BRASIL, 2007).  

 

Várias pesquisas demostraram a associação da APS com melhores indicadores de 

saúde, com menores taxas de hospitalizações e menores taxas de desigualdade na 

saúde (MACINKO; MENDONÇA, 2018). No entanto, as potencialidades da ESF não 

têm sido alcançadas em sua totalidade, visto a influência de interesses secundários, 

políticos, sociais ou econômicos. Assim, é necessário avaliação contínua da ESF, 
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identificando problemas, intervindo e aperfeiçoando este modelo assistencial de 

saúde que tem grande potencial (ARANTES; SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN, 2016). 

 

5.2 Asma e bronquite asmática 

 

A asma é uma das condições crônicas de saúde mais frequentes em todo mundo 

(CAMPOS, 2007). É uma doença multifatorial, envolvendo predisposição genética e 

fatores ambientais, apresentando espectros clínicos variados (MASCARENHAS, 

2016). Caracteriza-se pela inflamação crônica das vias aéreas inferiores associada ao 

aumento da reatividade brônquica a variados estímulos e consequente limitação 

reversível ao fluxo aéreo (CIOBANU et al., 2018; MASCARENHAS, 2016; BRASIL, 

2013). Manifesta-se por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, tosse e 

opressão torácica, principalmente à noite e no início da manhã (CAMPOS, 2007; IV 

DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA ASMA, 2006). Devido sua 

elevada prevalência e custos socioeconômicos, a asma é considerada um problema 

de saúde pública (SILVA, 2008).  

 

Cerca de 235 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), são portadores de asma. No Brasil, estimativas apontam para uma 

prevalência de 13% da população, aproximadamente 20 milhões de pessoas, uma 

das mais elevadas em comparação à outros países latino americanos (CANÇADO et 

al., 2018; MASCARENHAS, 2016). No ano de 2019, segundo dados do DATASUS 

ocorreram 66.877 internações por asma no Brasil. E as doenças do aparelho 

respiratório, entre as quais a Asma se destaca, foram a 3ª maior causa de internação 

no mesmo período (BRASIL, 2019).  

 

A asma é uma doença multifatorial, decorrente da predisposição genética modulada 

por fatores externos do ambiente, econômicos, sociais e emocionais 

(MASCARENHAS, 2016). Entre os principais fatores associados ao desenvolvimento 

da doença estão os alérgenos inaláveis e as infecções virais respiratórias, em especial 

nos primeiros anos de vida. Assim, é desencadeada a resposta inflamatória, 

mecanismo central da asma (SILVA, 2008). 
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O processo inflamatório, principal mecanismo fisiopatológico da asma, se inicia com 

a liberação de mediadores inflamatórios e ativação celular, gerando alterações 

estruturais nos brônquios, com perda de células epiteliais, hiperplasia da camada de 

músculo liso peribrônquico, edema na mucosa e aumento da produção de muco. Com 

a evolução do processo há depósito de colágeno e proteoglicanos no interstício, com 

fibrose subepitelial, neovascularização e aumento das células caliciformes (CIOBANU 

et al., 2018). Este remodelamento estrutural das vias aéreas resulta no aumento da 

reatividade brônquica e obstrução, estando diretamente relacionado a persistência e 

gravidade do quadro (CAMPOS, 2007), com possibilidade de irreversibilidade das 

alterações estabelecidas em casos prolongados e graves (SILVA, 2008). 

 

Como uma doença multifacetada a asma possui vários fenótipos, entre os mais 

comuns podemos citar: A asma alérgica, com início precoce na vida, ainda na infância, 

sendo o tipo mais comum e com menor gravidade dos quadros  (CAMPOS, 2007); a 

asma  não alérgica, inicia-se na idade adulta, sem relação à reações alérgicas e com 

menor resposta aos corticosteroides; a asma de início tardio, não alérgica, tem maior 

prevalência em adultos do sexo feminino, sendo muitas vezes refratária ao tratamento; 

a asma com obstrução persistente, resulta da cronificação da doença com 

remodelamento e limitação permanente ao fluxo aéreo, assemelhando-se à doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); a asma associada à obesidade é caracterizada 

por sintomas respiratórios importantes e pequena inflamação eosinofílica. Estes 

fenótipos podem direcionar a terapêutica, embora se sobreponham, sendo na prática 

difícil discriminá-los (CIOBANU et al., 2018). 

 

O diagnóstico da asma baseia-se em critérios clínicos e funcionais, através da 

entrevista clínica, exame físico e exames de função pulmonar, além da exclusão de 

diagnósticos diferenciais. (BRASIL, 2013) 

 

Na anamnese devem ser investigados os sintomas de obstrução das vias aéreas 

recorrentes, como sibilância, tosse, desconforto torácico e dispneia. 

Caracteristicamente estes sintomas ocorrem ou agravam à noite ou ao amanhecer, 

com exercícios físicos, infecções respiratórias, mudanças climáticas, exposição a 

alérgenos, entre outros (BRASIL, 2013).  Estes sintomas ocorrem de forma episódica, 
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variáveis em relação à frequência e gravidade e com melhora espontânea ou após 

uso de medicamentos específicos (SILVA, 2008). 

 

O exame clínico pode ser bastante variável. Em doentes com quadros leves a 

moderados em período Inter crises, podem não apresentar quaisquer alterações. Na 

maioria dos casos, principalmente em crises, podem ser observados os sinais da 

obstrução respiratória, como sibilos, dispneia, aumento da expansibilidade pulmonar 

e sinais de esforço respiratório, como a tiragem intercostal e uso de musculatura 

acessória. Além disso na grande maioria dos casos são observados sinais clínicos de 

rinite alérgica e/ou dermatite atópica. Em casos mais graves, podem ser observadas 

agitação psicomotora, ausência completa de sons respiratórios, torpor e até mesmo 

coma. No período Inter crises o exame físico pode ser completamente normal. 

(BRASIL, 2013; SILVA, 2008) 

 

A partir dos 5 anos de idade faz parte do diagnóstico a mensuração da função 

pulmonar, através da espirometria. Este exame revela a intensidade da obstrução ao 

fluxo aéreo, sua variabilidade e reversibilidade, sendo útil também para classificação 

da gravidade da doença e para monitorar a resposta ao tratamento (BRASIL, 2013). 

A espirometria é realizada antes e após a administração de broncodilatadores 

inalatórios, sendo compatíveis com a asma a demonstração de limitação variável 

obstrutiva das vias aéreas, com Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo 

(VEF1) /capacidade vital forçada (CVF) menor que 0,7, com reversibilidade após uso 

de broncodilatador, com aumento maior que 12% e maior que 200ml do VEF1 em 

adultos e apenas o aumento relativo maior que 12% em crianças. Caso a espirometria 

seja normal, mas persista a suspeita clínica, pode ser realizado o teste de 

broncoprovocação com uso, por exemplo de metacolina, demostrando a 

hiperrreatividade brônquica, com a redução de pelo menos 20% do VEF1 (GINA, 

2018).  

 

É fundamental a classificação dos pacientes, tanto nos períodos Inter crises, quanto 

nas exacerbações, direcionando o tratamento imediato e a longo prazo. Com o tempo, 

pode haver alteração da classificação em um mesmo paciente, seja pela progressão 

da doença ou pela resposta ao tratamento (SILVA, 2008).  
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Com relação a gravidade a asma pode ser classificada em intermitente ou persistente, 

podendo esta última ser leve, moderada ou grave. São critérios de classificação a 

frequência dos sintomas, despertares noturnos, necessidade de medicação de 

resgate, limitação das atividades habituais, presença de exacerbações e resultado da 

prova de função respiratória. Conforme pode ser observado no anexo 1 (BRASIL, 

2013).  

 

Além disso, deve-se avaliar o paciente quanto ao controle da doença, melhorando o 

acompanhamento clínico e reduzindo a morbimortalidade. Deve-se fazer uma 

avaliação dos últimos 30 dias, considerando presença de sintomas diurnos mais de 2 

vezes na semana, sintomas noturnos, uso de medicação de alívio por mais de 2 vezes 

na semana e limitação de atividade. Sendo classificada em bem controlada, na 

ausência desses fatores, parcialmente controlada se até 2 deles estiverem presentes 

e não controlada se há 3 ou mais sintomas. Diante disso, deve-se adequar o 

tratamento de acordo com o controle da doença e posteriormente reavaliações 

periódicas (CIOBANU et al., 2018). 

 

O tratamento da asma visa controlar os sintomas, evitar exacerbações, otimizar a 

função pulmonar, evitar o remodelamento irreversível das vias aéreas e minimizar os 

efeitos adversos dos medicamentos, garantindo a qualidade de vida e exercício das 

atividades habituais (SILVA, 2008). Isto é possível na maioria dos casos, através do 

tratamento com medidas não farmacológicas para todos os pacientes e, se indicado, 

a farmacoterapia (BRASIL, 2013).  

 

As medidas não farmacológicas são fundamentais no controle da doença. A educação 

do paciente é imprescindível, levando-se em conta os aspectos socioeconômicos e 

culturais. Deve elaborar um plano de autocuidado baseado no controle ambiental e 

reconhecimento adequado dos sintomas com início precoce do tratamento. Deve-se 

reduzir a exposição a fatores desencadeantes e agravantes, principalmente alérgenos 

e irritantes respiratórios. Além disso, é de extrema importância a cessação do 

tabagismo e a prática de atividades aeróbicas ao ar livre. (BRASIL, 2013; SILVA, 

2008). 
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Nos casos de asma persistente é indicado o tratamento farmacológico de 

manutenção, que tem como base medicamentos com ação anti-inflamatória, com 

destaque para os corticoides inalatórios. Associados a estes, podem ser utilizados 

medicamentos com ação broncodilatadora para alívio, como os beta-2-agonistas. 

Além da manutenção, todo paciente deve ter um plano terapêutico para uso durante 

as crises, garantindo o início precoce do tratamento nestes casos (SILVA, 2008). A 

via de administração preferencial dos medicamentos é a inalatória, fazendo-se 

necessário a capacitação dos pacientes visando o correto uso dos dispositivos 

(BRASIL, 2013). 

 

O primeiro passo do tratamento deve ser feito apenas quando necessário, o uso não 

é contínuo, e consiste na associação de corticoide inalatório (CI) e beta-2-agonista de 

longa ação (LABA). O segundo passo é o uso regular de CI em doses baixas, 

contribuindo para controle sintomático, redução das exacerbações e otimização da 

função pulmonar. Em casos não controlados são feitas associações de 

medicamentos, como no terceiro passo, acrescentando LABA ao CI. O quarto passo 

consiste no aumento do CI para dose média. E, por fim, o quinto passo consiste no 

uso de CI em altas doses associado à LABA, acompanhamento por especialista e 

possível associação de outras classes como tiotrópio e Anti-IgE (GINA, 2018). 

 

Para o tratamento de manutenção deve ser avaliado o controle da doença a cada 

consulta médica. Em caso de descontrole deve-se investigar a má adesão ao 

tratamento (principal fator para descontrole da doença), uso dos dispositivos 

inalatórios com técnica inadequada, fatores agravantes/ precipitantes, falha na 

percepção precoce dos sintomas pelo paciente ou erro diagnóstico. Após exclusão 

destas causas, se necessário a terapêutica deve ser incrementada, avançando um 

passo no tratamento (GINA, 2018).  

 

Após alteração do esquema terapêutico o paciente deve ser reavaliado em 4 

semanas. Sempre devem ser checadas a adesão, a posologia, os efeitos adversos e 

a tolerabilidade ao tratamento. Após controle por 3 meses, é possível tentar reduzir os 

passos do tratamento, mantendo o acompanhamento clínico regular (GINA, 2018). O 

tratamento deve ser ajustado, com a menor dose necessária para o controle da 

doença, desta forma são reduzidos seus custos e efeitos adversos (BRASIL, 2013). 
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Auxiliam no tratamento o controle concomitante de comorbidades associadas, como 

obesidade e doença do refluxo gastroesofágico (SILVA, 2008). Paciente não 

controlados, apesar da terapêutica otimizada ou com comorbidades que influenciam 

no controle da asma, devem ser encaminhados ao especialista para manejo adequado 

do quadro (BRASIL, 2013). 

 

O prognóstico da asma é extremamente variável. O fenótipo mais comum, a asma 

alérgica, pode evoluir para remissão espontânea no final da infância ou na 

adolescência, ou pode cronificar e se apresentar com períodos de remissão e 

exacerbações no adulto, fazendo-se necessário o controle clínico com tratamento não 

farmacológico e farmacológico em longo prazo, que melhora a qualidade de vida e 

aumenta a sobrevida. Alguns fenótipos mais raros, costumam cursar com quadros 

graves e refratários ao tratamento, com maior morbimortalidade (SILVA, 2008). 

 

A asma como uma doença complexa, multifatorial e com vários fenótipos que requer 

uma abordagem minuciosa, ampla e interdisciplinar (SILVA, 2008). Assim, a ABS é 

imprescindível para melhor resultado terapêutico e prognóstico dos pacientes 

portadores de asma, com a identificação dos fatores de risco e o diagnóstico e a 

intervenção precoces, além do encaminhamento adequado para a atenção secundária 

e coordenação do cuidado, com o acompanhamento longitudinal e integral dos 

pacientes (BRASIL, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
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A asma é uma das condições mais frequentes encontradas na população do território 

de abrangência da UBS Icaivera. São 200 usuários cadastrados portadores de 

doenças respiratórias. Por se tratar de uma condição crônica, deve ter seu manejo 

adequado e seguido pelos profissionais da atenção básica, evitando agudizações, 

complicações, internações e mortalidade por esta causa. Este é um problema 

prioritário na ESF 057 da UBS Icaivera, visto que as doenças respiratórias são as 

principais causas de internações dos usuários, especialmente bronquiolite, bronquite 

e asma. 

 

No município de Betim, em 2009, as doenças respiratórias eram a 5ª causa de 

mortalidade em homens no município e 3ª causa de mortalidade em mulheres. Tem 

apresentado tendência crescente entre os anos de 2006 a 2009. Em 2017, foram 247 

mortes devido as doenças respiratórias e de janeiro a maio de 2019 já haviam 429 

internações por esta causa (IBGE, 2009; IBGE, 2019). 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A dificuldade de controle da doença na população relaciona-se a vários fatores, entre 

eles: o desconhecimento dos pacientes quando as características e controle da 

doença; baixíssima adesão ao grupo operativo e ao tratamento do problema como 

condição crônica de saúde; falta de busca ativa dos pacientes e de consultas de rotina 

programadas para esta condição; busca do cuidado assistencial apenas nas 

exacerbações do quadro respiratório. 

 

Todos esses fatores são causas do controle inadequado da asma como condição 

crônica, impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes, aumentando 

as comorbidades e os custos de saúde pública no manejo da doença e gastos com 

internações e complicações (BRASIL, 2005). 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

A identificação dos nós críticos se fez mediante o atendimento individual de cada 

usuário, informações trazidas pelas ACS e também de todos os membros da equipe 
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de saúde por ocasião das visitas domiciliares e atendimentos em grupos quando estes 

funcionam. 

 

O primeiro nó crítico é “atividades educativas ausentes” uma vez ser necessário 

educar nossa população quanto à doença, tratamento, prevenção e controle 

adequado. Há algum tempo havia um grupo operativo na nossa unidade destinada à 

ASMA. No entanto, devido à baixíssima adesão, acabou sendo extinto. Atualmente 

estamos sem atividades educativas relacionadas a essa condição, o que impacta na 

adesão e efetividade do tratamento, no controle dos fatores de risco, na incidência de 

exacerbações e internações por esta causa. 

 

Outro nó, relacionado ao primeiro, consiste nos fatores “dificultadores do controle do 

tratamento: adesão ao tratamento/ uso correto das medicações/ controle das 

comorbidades e fatores desencadeantes”. Identificamos que o controle e resolução 

dos problemas que dificultam o tratamento, como baixa adesão dos pacientes ao 

tratamento crônico da condição, técnica incorreta do uso das medicações, controle 

dos fatores desencadeantes e de comorbidades acarretam maior número de 

exacerbações, além de maior gravidade das crises, com impacto a curto e longo 

prazo, na qualidade de vida, limitação das atividades, restrições físicas, emocionais e 

até sociais. 

 

Um terceiro nó seria “a falta de busca ativa dos pacientes e consultas de rotina 

programadas” para esta condição. Assim, muitos procuram atendimentos apenas nas 

crises, quando necessitam de tratamentos mais intensivos. Assim, a doença passa a 

assumir um caráter mais de condição aguda, quando na verdade, como condição 

crônica, necessita de acompanhamento e cuidado continuado, que se efetivos 

reduziriam os episódios de exacerbação. 

 

Por fim, o último nó seria a ausência de sistematização do tratamento medicamentoso. 

Não há um sistema de classificação de risco/gravidade dos pacientes para 

sistematizar os steps do tratamento conforme os protocolos terapêuticos. A 

classificação tornaria o tratamento mais adequado e efetivo, além de determinar a 

necessidade de acompanhamento em intervalos mais ou menos frequentes, 

melhorando o controle da doença. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Asma brônquica como 

condição crônica de saúde e seu manejo na atenção básica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 057 da Unidade Básica de Saúde 

Icaivera, do município de Betim, Minas Gerais.  

Nó crítico 1 Atividades educativas ausentes 

6º passo: operação 

(operações)  

Implantar atividades educativas 

Implantar grupo operativo de asma 

6º passo: projeto  Autocuidado da asma 

6º passo: resultados 

esperados 

Maior compreensão da população sobre a doença e a 

participação ativa dos pacientes no tratamento, garantindo o 

autocuidado. 

6º passo: produtos 

esperados 

Nível de informação da população aumentado 

Materiais educativos disponíveis para os grupos operativos; 

Grupo operativo em funcionamento 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Cursos de atualização e educação continuada 

dos profissionais e para a população com asma 

Financeiro:  Recursos para materiais didáticos. 

Político: Articulação intersetorial (parceria com setor da 

educação) e mobilização social. 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Político:  Mobilização social. 

Financeiro: Recursos para elaboração/ aquisição de materiais 

didáticos. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - 

ações estratégicas 

Gerência da Unidade de saúde e profissionais envolvidos – 

Favorável. 

Associações locais – Favorável. 

Secretaria de saúde – Indiferente.  

Ações estratégicas - Apresentar o projeto e seus benefícios. 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis e 

prazos 

Gerente da unidade, médicas e enfermeiras. 

Prazos: 

- 2 meses para apresentação do projeto. 

- 3 meses para reorganizar a agenda. 

- 12 meses para implantação completa. 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento e 

avaliação das ações 

Análise longitudinal dos resultados obtidos 

Controle da participação dos usuários na atividade educativa 

Criar ferramentas de avaliação das informações adquiridas no 

processo educativo para os pacientes 

Avaliação por parte dos usuários das atividades e sugestões 

de melhoras 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Asma brônquica como 
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condição crônica de saúde e seu manejo na atenção básica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 057 da Unidade Básica de Saúde 

Icaivera, do município de Betim, Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Dificultadores do controle do tratamento: adesão ao tratamento/ 

uso correto das medicações/ controle das comorbidades e 

fatores desencadeantes 

6º passo: operação 

(operações)  

Atividades educativas sobre asma e importância da adesão ao 

tratamento 

Treinamento do uso dos medicamentos pelos pacientes 

Controle dos fatores ambientais associados às crises (como 

queimadas) 

6º passo: projeto  Adesão consciente ao tratamento 

6º passo: resultados 

esperados 

Controle da doença 

Redução de exacerbações e internações 

6º passo: produtos 

esperados 

Campanhas de conscientização na área de abrangência 

Materiais educativos 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Capacitação da população  a respeito da asma, riscos 

e adesão ao tratamento. 

Financeiro:  recursos para materiais didáticos e equipamentos 

necessários ao tratamento (como espaçador). 

Político:  disponibilização de recursos para realização de 

campanhas educativas; parceria com meios de comunicação 

em massa. 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Disponibilidade de cursos específicos e materiais 

educativos. 

Político:  parceria com meios de comunicação. 

Financeiro: Custeio das despesas com equipamentos e 

materiais didáticos. 

8º passo: controle 

dos recursos críticos 

- ações estratégicas 

1) Gerência da Unidade de saúde e profissionais envolvidos – 

Favorável. 

2) Secretaria de saúde – Indiferentes. 

Ações estratégicas - Apresentar o projeto e seus benefícios. 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis 

e prazos 

Médica 

Prazos: - 2 meses para apresentação do projeto. 

- 6 meses para início das campanhas. 

-12 meses para consolidação de treinamento efetivo dos 

pacientes. 

10º passo: gestão do 

plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Análise longitudinal dos resultados obtidos 

Fazer tabulação dos pacientes portadores da doença e a 

frequência nas consultas/ atividades educativas 

Ferramentas de avaliação prática do uso correto dos dispositivos 

e medicamentos 

Fazer observações sobre dificuldades encontradas e planejar 

solução ou readaptação do projeto 
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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 “Asma brônquica como 

condição crônica de saúde e seu manejo na atenção básica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 057 da Unidade Básica de Saúde 

Icaivera, do município de Betim, Minas Gerais.  

Nó crítico 3 Busca ativa de pacientes/ consulta programada 

6º passo: operação 

(operações)  

Reavaliação programada do paciente pelo médico e por outros 

profissionais de saúde. 

6º passo: projeto   Pacientes asmáticos monitorados 

6º passo: resultados 

esperados 

Manter o controle e acompanhamento adequado da asma como 

condição crônica. 

6º passo: produtos 

esperados 

Visitas e consultas multiprofissionais programadas e frequentes. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Treinamento dos ACS para reconhecimento de 

necessidade de atendimento prioritário/ antecipado de pacientes 

críticos. 

Financeiro: Custear contratação de profissionais suficientes para 

atendimento da demanda. 

Político:  Contratação de profissionais para a demanda da 

realização das atividades locais. 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo:  Treinamento dos ACS. 

Político:  Concursos e processos seletivos para contratação de 

profissionais 

Financeiro:  Recursos para contratação de pessoal. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - 

ações estratégicas 

Secretaria de saúde – Contrária. 

Médicas ESF – Favorável. 

Ações estratégicas - Apresentar o projeto e seus benefícios e a 

necessidade de disponibilidade de profissionais para que ele se 

torne exequível. 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis 

e prazos 

Gerência da unidade de saúde 

Prazos 

- 2 meses para apresentação do projeto. 

- 6 meses para treinamento dos ACS.  

- 12 meses para estabelecimento completo das ações/ 

acompanhamento programado. 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento 

e avaliação das ações 

Análise longitudinal dos resultados obtidos 
Fazer tabulação da frequência de consultas médicas e por 
outros profissionais de saúde 
Tabular dados de frequência e absenteísmo às consulta e 
atividades propostas 
Questionários de avaliação para avaliar os ACS 
 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Asma brônquica como 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

condição crônica de saúde e seu manejo na atenção básica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 057 da Unidade Básica de Saúde 

Icaivera, do município de Betim, Minas Gerais.  
Nó crítico 4 Sistematização do tratamento medicamentoso 

6º passo: operação 

(operações)  

Implantação de classificação de risco e sistematização dos 

steps de tratamentos conforme protocolos terapêuticos. 

6º passo: projeto Tratamento efetivo 

6º passo: resultados 

esperados 

Tratamento e controle adequados e   otimizados  

6º passo: produtos 

esperados 

Protocolos terapêuticos atualizados 

Educação continuada dos profissionais de saúde 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Educação continuada e atualização dos profissionais 

envolvidos no cuidado 

Financeiro: Financiamento da educação continuada e cursos de 

atualizações 

Político:  articulação intersetorial (parceria com setor da 

educação) 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Disponibilidade dos profissionais e de cursos na 

área. 

Político:  Articulação intersetorial. 

Financeiro: Custeio de cursos de atualização e da educação 

continuada 

8º passo: controle 

dos recursos críticos 

- ações estratégicas 

Secretaria de saúde e educação, sociedade civil - favorável  

Ações estratégicas - Controlar e distribuir adequadamente os 

recursos disponíveis, levando em consideração a importância 

das intervenções 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis 

e prazos 

Gerência, médica e secretária de saúde. 

Prazos: 

- 3 meses para estabelecimentos de parcerias intersetoriais 

- 6 meses para início das estratégias educativas/ atualização 

- 12 meses para estabelecimento de protocolos de 

classificação e tratamento padronizados 

10º passo: gestão do 

plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Análise longitudinal dos resultados obtidos 

Tabular dados de frequência de exacerbações dos pacientes e 

do controle adequado 

Avaliação frequente dos indicadores locais associados à asma, 

principalmente dados sobre internação e mortalidade. 

Criar ferramentas de avaliação da adesão ao tratamento e 

seguimento adequado das orientações 
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A organização do processo de trabalho na ABS é norteada pelas condições de saúde, 

agudas e crônicas. Estas possuem modelos de atenção complexos, dependentes de 

integração do sistema, visando à promoção e manutenção da saúde. Uma condição 

crônica de destaque na UBS Icaivera, em Betim, Minas Gerais e igualmente 

importante no cenário mundial é a asma crônica. É de extrema importância diante 

deste cenário o manejo adequado da doença na atenção básica, cujo objetivo é 

promover, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar e manter a saúde.  

 

A intervenção proposta diante desse cenário se baseou da determinação dos nós 

críticos: ausência de atividades educativas, dificultadores do controle de tratamento, 

ausência de busca ativa dos pacientes e consultas programadas e, por fim, ausência 

de sistematização do tratamento medicamentoso. Assim, dentro das estratégias a 

serem implementadas estão a implantação de atividades educativas, grupo operativo 

de asma, treinamento do uso adequado de medicamentos, controle de fatores 

ambientais associados às crises, reavaliação programada pela equipe multidisciplinar 

e implantação de classificação de risco e sistematização do tratamento em 

conformidade com protocolos terapêuticos.  

 

A eSF se torna imprescindível para melhor resultado terapêutico e prognóstico dos 

pacientes portadores de asma, com a identificação dos fatores de risco e o diagnóstico 

e a intervenção precoces, além do encaminhamento adequado para a atenção 

secundária e coordenação do cuidado, com o acompanhamento longitudinal e integral 

dos pacientes (BRASIL, 2013). Enfrentando o problema, de acordo com sua definição 

básica: como condição crônica de saúde (MENDES, 2012; BRASIL, 2005; SILOCCHI, 

2017). 
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Anexo I - Classificação da gravidade da asma 
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(*) Classificar pelo critério de maior gravidade. Adaptado de IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da 

Asma, 2006 

 

Manisfestações 
Clínicas 

Gravidade (*) 

Sintomas 2x/semana ou 
menos 

Mais de 
2x/semana, 
mas não 
diariamente  

Diários Diários ou 
contínuos 

Despertares 
noturnos 

2x/semana ou 
menos 

3-4x/mês Mais de 
1x/semana 

Quase 
diários 

Necessidade de 
agonista beta-2-
adrenérgico 
para alívio 

2x/semana ou 
menos 

Menos de 
2x/semana 

Diários Diária 

Limitação de 
atividades  

Nenhuma Presente nas 
exacerbações 

Presente nas 
exacerbações 

Contínua 

Exacerbações Igual 1/ano ou 
nenhuma/ano 

Igual ou mais 
de 2/ano 

Igual ou mais 
de 2/ano 

Igual ou 
mais de 
2/ano 

VEF1 ou Pico 
de Fluxo 
Expiratório 
(PFE) 

Igual ou maior 
que 80% 
previto 

Igual ou maior 
que 80% 
previsto 

60-80% 
previsto 

Igual ou 
menor que 
60% 
previsto 

Variação VEF1 
ou PFE 

Menor que 
20% 

Menor que 20% 
- 30% 

Maior que 30% Maior que 
30% 


