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APRESENTAÇÃO

Este livro faz parte de uma coletânea de livros vinculados ao curso de Especialização em 
Saúde da Família do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), 
desenvolvido por educação a distância. 

O PEPSUS foi produzido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), em par-
ceria com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (SEDIS/UFRN). Neste curso, os profissionais são impelidos a desenvolver uma microin-
tervenção no seu território, de acordo com os módulos educacionais que foram estudados. 

Os módulos do PEPSUS que geraram microintervenções foram: Observação na Unidade de 
Saúde; Acolhimento à Demanda Espontânea e Programada; Planejamento Reprodutivo, Pré-
-Natal e Puerpério; Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento; Controle
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde; Atenção à Saúde
Mental na Atenção Primária à Saúde.

Portanto, este livro se trata de uma compilação de relatos de experiências do módulo de 
“Controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde”, oriundos 
das microintervenções realizadas por profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) no 
PEPSUS, com apoio de seus facilitadores pedagógicos.

A equipe PEPSUS deseja uma excelente leitura desta obra e convida para conhecer as demais 
experiências exitosas relatadas nos demais livros. 

Cecília Nogueira Valença
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa
José Adailton da Silva
Lyane Ramalho Cortez
Marília Rute de Souto Medeiros
Talita Helena Monteiro de Moura
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A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), estabelecida pela Portaria 
n.o 198/2004, corresponde a uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a for-
mação e o desenvolvimento de trabalhadores, visando reestruturar serviços perante novas 
demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). Também é definida como aprendizagem no 
trabalho, pois o processo de ensino-aprendizagem está integrado às rotinas institucionais e 
ao trabalho em si (BRASIL, 2004).

É fundamental legitimar a educação permanente em saúde como movimento e política 
pública educativa no cenário da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, visando à melho-
ria da qualidade da gestão e da atenção em saúde. A concretização de estratégias e ações 
focadas na educação permanente em saúde é essencial para a efetiva implementação da 
PNEPS e vem sendo desenvolvida nos serviços de saúde da APS (FERREIRA et al., 2019). 

Tendo em vista que um conjunto de ações produzidas nos territórios resulta na construção 
de políticas públicas, a consolidação dessas políticas acontece no encontro dos trabalhado-
res, com os usuários e com a gestão. A autonomia com que trabalhadores e usuários produ-
zem os seus itinerários terapêuticos, frequentemente, fica desconectada dos gestores que 
julgam controlar o processo de trabalho em saúde, apenas por meio de planilhas gerenciais 
e sistemas de informação (CARVALHO; MERHY; SOUSA, 2019). 

Portanto, a construção da PNEPS é um processo dinâmico que envolve a articulação entre 
usuários, gestão e trabalhadores em saúde, por vezes, pode envolver inclusive a academia 
na produção de novas estratégias e avaliação das existentes. 

A valorização do encontro, das escutas e das formas com que os trabalhadores e usuários 
concebem os seus modos de produção de afetos e cuidado em saúde pode ser um caminho. 
A aplicação das políticas públicas envolve o encontro dessas experiências, não como forma 
de fiscalizá-las ou realizar uma apropriação instrumental delas, mas buscando ouvi-las para 
rastrear a potência de cada uma dessas experiências (CARVALHO; MERHY; SOUSA, 2019). 

O Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS) está organizado em 
etapas obrigatórias, que constituem a base mínima para atuação na Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Na Especialização em Saúde da Família do PEPSUS, o processo de construção 
do itinerário formativo de cada aluno é mediado por um Facilitador Pedagógico, que contri-
buirá, equânime e longitudinalmente, no processo de aprendizagem e também será o orien-
tador do Trabalho de Conclusão de Curso, que também é construído longitudinalmente. 

Embora exista a perpetuação de práticas educativas voltadas para o modelo tradicional 
de ensino, é considerável o progresso da utilização de recursos tecnológicos e de práticas 
reflexivas no próprio cotidiano de trabalho ou que associem ensino-serviço nas iniciativas 
de educação permanente em saúde. A atualização com recursos tecnológicos pode enco-
rajar mudanças de práticas nos trabalhadores de saúde. Quando as práticas em educação 
permanente em saúde de fato acontecem, existem modificações consideráveis na atuação 
profissional e na qualificação dos serviços de saúde (FERREIRA et al., 2019). 
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É urgente a implementação da proposta da educação permanente em saúde, em confor-
midade com as diretrizes da PNEPS. Entretanto, persistem desafios e dificuldades para sua 
efetivação, tais como: a falta de ferramentas auxiliares para o gestor operacionalizar as dire-
trizes dessa Política; a necessidade de articular as atividades educacionais entre os níveis de 
gestão, a falta de profissionais qualificados e de adesão da equipe nessas atividades; a falta 
de planejamento pelos gestores de unidades; a alta rotatividade dos profissionais devido 
ao vínculo empregatício precário com o serviço; a baixa participação da comunidade nessas 
atividades e o foco na fragmentação dos processos de trabalho por categorias profissionais 
(FERREIRA et al., 2019). 

Essas dificuldades atrasam a associação entre o exercício da educação permanente em saú-
de com a concreta realidade cotidiana dos processos de trabalho no serviço de saúde. Por 
conseguinte, é necessário repensar a construção do grupo, a democratização das falas na 
equipe num processo de construção da corresponsabilidade, assim como o aumento da 
análise da realidade com qualidade e a ampliação do processo ensino-aprendizagem nos 
processos de trabalho dos serviços de saúde (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 

As dificuldades e os desafios para a implementação da educação permanente em saúde 
precisam ser enfrentados e repensados direcionando mudanças efetivas. Nesse sentido, 
a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde devem acontecer de forma 
reflexiva, participativa e contínua. Também é importante considerar as necessidades locais, 
dos serviços e das pessoas, na efetiva melhoria da qualidade do sistema de saúde, assim 
como o fortalecimento do elo entre gestores, instituição de ensino, profissionais de saúde e 
a comunidade atendida (FERREIRA et al., 2019). 

Na educação permanente em saúde, é importante reconhecer que todos, embasados em 
suas experiências e histórias de vida, concebem possibilidades para responder a demandas 
difíceis do dia a dia de trabalho e que todos aprendem continuamente uns com os outros, 
fundamentados nos relatos da vivência e do encontro, e não exclusivamente na transferên-
cia do saber (CARVALHO; MERHY; SOUSA, 2019). 

Nessa perspectiva de transformação, é necessário ultrapassar um modelo de educação frag-
mentado distanciado da realidade, para um modelo que considere a rotina dos serviços e 
ações de saúde como um espaço repleto de probabilidades para produzir aprendizagens e 
transformações relevantes no modelo de atenção à saúde. Contudo, o aumento de inves-
timentos que devem ser feitos na educação permanente em saúde no Brasil se constitui 
numa das implicações para que esse cenário seja viável (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 

A educação permanente em saúde deve estar limitada a uma ferramenta para organização 
do sistema de saúde, tampouco a uma estratégia de remodelação de processos de trabalho. 
São desencorajadas as ações educativas específicas, restritas a momentos formais estabe-
lecidos, sem abordagem multiprofissional. Assim sendo, a educação permanente em saúde 
é compreendida como uma estratégia para intermediar mudanças, como uma possibilidade 
de crescimento para lidar com o mundo, já que permite um processo de autoavaliação no 
local de trabalho, para o trabalho e além do trabalho (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 
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A proposta pedagógica da Especialização em Saúde da Família do PEPSUS sustenta-se em 
uma base clínica e de saúde coletiva e, transversalmente ao curso: promoção da saúde e 
vigilância à saúde, atenção à demanda espontânea e programada, educação em saúde, ges-
tão do cuidado e controle social, planejamento, monitoramento e avaliação com foco nos 
indicadores do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primá-
ria em Saúde (PMAQ).

O PMAQ tem como perspectiva a promoção de melhorias do processo de trabalho e da assis-
tência à saúde com base na indução, no monitoramento e na avaliação de processos e resul-
tados a serem alcançados pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Tem como uma 
das suas ferramentas mais potentes a educação permanente em saúde, para promover as 
mudanças das práticas de atenção, gestão, educação e participação (MESQUITA et al., 2020). 

O PMAQ é relevante para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelos serviços, princi-
palmente a avaliação externa gera reflexões críticas acerca de processos de trabalho pelos 
profissionais da APS. O envolvimento e a mobilização de toda equipe de saúde e da gestão 
são indispensáveis para romper com práticas educativas formativas e verticalizadas que 
desconsideram necessidades do território e demandas dos profissionais no cotidiano do 
trabalho em saúde (MESQUITA et al., 2020).

Os variados indicadores do PMAQ também repercutem no processo de trabalho e na orga-
nização da assistência nas equipes de apoio matricial, para além da APS, como o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), entre outros. 

O encerramento do quarto e último ciclo do PMAQ aconteceu em função de uma mudança 
do financiamento de custeio da APS no SUS, com o advento da Portaria nº 2.979, de 12 de 
novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil (BRASIL, 2019). Mesmo finalizado, 
o PEPSUS considera o PMAQ um parâmetro importante para seguir com a qualidade das 
microintervencões pelo potencial de transformar o território.

Os espaços dialógicos entre os trabalhadores da saúde e o apoio da gestão são formidáveis 
estratégias para a educação permanente em saúde. A ausência de qualificação dos profis-
sionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família continua a ser uma dificuldade para a atu-
ação das suas práticas assistenciais. Nessa perspectiva, o apoio da gestão para o ingresso 
às distantes possibilidades de educação é essencial, como um dispositivo impulsionador de 
mudanças nos processos de trabalho, para potencializar a rede de serviços do SUS (VEN-
DRUSCOLO et al., 2020).

O PEPSUS resulta da parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Secre-
taria de Educação à Distância – como estratégia de apoio e fortalecimento da Atenção Pri-
mária em Saúde – e o Ministério da Saúde, usando como ferramentas as tecnologias da 
Educação a Distância (EaD) do Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS). 

O PEPSUS pretende garantir a todos seus cursistas a construção de um itinerário exitoso, 
que supra as necessidades de aperfeiçoamento e fortaleça a Atenção Primária em Saúde 
de nosso país, contribuindo para o trabalho em equipe de saúde da família, por meio da 
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integração ensino-trabalho, com vistas à melhoria dos indicadores sociais e de saúde da 
população brasileira.

Portanto, a EaD vem possibilitando a oferta de cursos nas áreas mais remotas, especialmen-
te fortalecendo a educação permanente em saúde, pois otimiza tempo e recursos financei-
ros, aproxima-se de espaços mais difíceis de alcançar pela modalidade presencial e capacita 
um maior número de trabalhadores em menos período tempo. Neste sentido, o PEPSUS 
contribui para essa possibilidade de oferta de capacitação qualificada de profissionais para 
os serviços de saúde.
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COMPREENDENDO AS DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Marília Rute de Souto Medeiros 
Talita Helena Monteiro de Moura

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas um grave problema de 
saúde pública da atualidade. Consta que, em 2016, elas foram responsáveis por cerca de 41 
milhões dos 57 milhões de mortes em todo o mundo (WHO, 2018). No contexto mundial, a 
causa dos óbitos por DCNT foram decorrentes de doenças do aparelho circulatório (DAC), 
cânceres, diabetes e por doenças respiratórias crônicas (BRASIL, 2011). 

No Brasil, os dados são ainda mais alarmantes, pois essas correspondem a 72% das causas 
de morte, atingindo principalmente os grupos mais vulneráveis e pobres, os quais estão mais 
expostos aos riscos e não possuem acesso aos serviços de saúde de forma equitativa e nem às 
estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 2011; MALTA et al., 2017).

Entre as principais causas dessas doenças estão o tabagismo, consumo nocivo de bebida 
alcoólica, sedentarismo e alimentação inadequada. Esses comportamentos levam a conse-
quências metabólicas importantes, como o aumento da pressão arterial, sobrepeso, aumen-
to da glicemia e dos lipídios no sangue (WHO, 2018).

No Brasil, a prática de atividade física na população adulta ainda é baixa, cerca de 15% e 
apenas 18,2% consomem cinco porções de frutas e hortaliças por semana, 34% consomem 
alimentos gordurosos semanalmente e 28% ingerem refrigerantes cinco ou mais dias por 
semana, aumentando, assim, a prevalência do peso (48%) e consequentemente a obesidade 
(14%) em adultos (BRASIL, 2011).

Nesse contexto de aumento das DCNT e conhecendo seus fatores de risco, sabe-se que 
essas são passíveis de serem prevenidas por meio de mudanças nos hábitos alimentares e 
na mudança de estilo de vida. Os programas governamentais investem na Atenção Primária 
à Saúde como forma de prevenir e melhorar a condição de saúde dos indivíduos (BRASIL, 
2010; SATO et al., 2017).

Os profissionais que atuam nos serviços de Atenção Primária à Saúde têm a missão de sub-
sidiar as orientações que visam um estilo de vida mais saudável. O trabalho integrado entre 
as Equipes de Saúde da Família, profissionais dos polos de Academia da Saúde, assim como 
outros serviços de saúde que executam apoio matricial, é fundamental no desenho da rede 
cujo objetivo é o cuidado à saúde. 

Para tanto, é importante conhecer o território, especialmente os espaços para realização 
das práticas corporais e atividades físicas, como praças ou espaços públicos, centros de 
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convivência, além de grupos, e locais passíveis ao desenvolvimento de práticas integrativas 
e complementares (BRASIL, 2011). 

No contexto das políticas de saúde há publicações que são norteadoras para apoiar o pro-
cesso de trabalho nos diferentes níveis de atenção. Por exemplo, as publicações do Departa-
mento de Atenção Básica (DAB), como os Cadernos de Atenção Básica (CAB) e os Protocolos 
de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada, versam temas trans-
versais relacionados à prevenção e tratamento das DCNT. 

Ressalta-se a necessidade de integração com os princípios e as diretrizes da Política Nacional 
de Atenção Básica e o compromisso com o desenvolvimento de ações de saúde para reduzir 
a morbimortalidade por causas preveníveis, singularizando o cuidado à pessoa, família e 
comunidade. Portanto, os diversos arranjos da rede de saúde e equipes que agregam outros 
saberes, por exemplo, Consultório na Rua – CnR, buscam atender à população geral e suas 
especificidades, como populações ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, povos 
indígenas, quilombolas, assentados e em situação de rua, potencializando o acesso ao cui-
dado em saúde integral e territorializado (BRASIL, 2014a).

Para subsidiar o planejamento e a execução de ações de saúde, a partir da complexidade 
das DCNT, o Ministério da Saúde implementou importantes políticas e programas que com-
põem a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, instituída pela Porta-
ria GM/MS n.º 483, de 1 de abril de 2014 (BRASIL, 2014b). 

O objetivo dessa rede é garantir a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crô-
nicas, por meio de ações e dos serviços para promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde 
(BRASIL, 2011). 

Além disso, destaca-se o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no 
Brasil, 2011 a 2022, o qual abrange um compromisso com metas para o período, bem como 
ações intersetoriais, cuidado longitudinal, articulação com os demais pontos da rede, para 
a concretização do acesso integral conforme necessidades de saúde de cada pessoa/coleti-
vidade (BRASIL, 2011).

O cuidado das pessoas com DCNT envolve o conhecimento do risco cardiovascular, inter-
venção clínica, apoio psicossocial, avaliação de comorbidades, estímulo ao autocuidado e 
mudança de hábitos. Além das singularidades de cada pessoa, consideram-se as especifici-
dades locais, tais como regionalidade, acesso aos serviços, diferença por sexo, idade, esco-
laridade, entre outros, de modo que demanda um olhar diferenciado dos profissionais de 
saúde (BRASIL, 2014a).

Em um estudo realizado por Malta et al. (2017), as pessoas que possuem algum tipo de DCNT 
usam duas vezes mais os serviços de saúde, se comparado com aquelas que não possuem, 
sofrem mais internações, e relataram que param suas atividades diárias por motivo de saú-
de. O estudo ainda mostrou que as mulheres são as que mais usam o serviço em busca de 
acompanhamento e que sofrem com as complicações das DCNT. 
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Essas doenças, muitas vezes, precisam de tratamento prolongado e geram custos para os 
cofres públicos, pois demandam ações e procedimentos em saúde (BRASIL, 2005; BRASIL, 
2011; WHO, 2013). 

Dentro desse contexto, em 2011, os líderes mundiais se reuniram em Assembleia na ONU 
para definir estratégias de enfretamento para as DCNT e, em 2013, a Assembleia Mundial de 
Saúde adotou medidas para o monitoramento de 25 indicadores e 9 metas voluntárias glo-
bais para o ano de 2025, com o objetivo de reduzir a mortalidade por essas doenças, além 
de minimizar o uso do tabaco, sal, álcool entre outros, e melhorar o acesso a medicamentos 
e a práticas de promoção à saúde, além das tecnologias para o tratamento das DCNT (WHO, 
2013; WHO, 2018, MALTA et al., 2017).

No contexto brasileiro, em 2011, foi lançado – pelo Ministério da Saúde juntamente com 
associações, ONGs e entidades relacionadas à saúde –  o Plano de Ações Estratégicas para 
o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis para os anos de 2011 até 2022,
que tem como objetivo garantir políticas públicas mais efetivas no sentido de enfrentar e
minimizar as DCNT e seus fatores de risco (BRASIL, 2011; MALTA et al., 2016).

O Plano apresenta quatro grupos de doenças crônicas (doenças do aparelho circulatório, 
câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco (tabagismo, consumo noci-
vo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade), e consequentemente 
as metas propostas para o enfrentamento e redução das mesmas, além de definir três eixos 
principais – a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da saúde; c) 
cuidado integral. Ademais, o Plano ainda propõe metas e compromissos que o Brasil deve 
assumir frente às DCNT. Vale ainda salientar que todas as medidas tomadas no decorrer 
desses anos devem ser monitoradas pela Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2011; 
MALTA et al., 2016).

Malta et al. (2016) afirmam que as DCNT têm sido prioridades no Brasil, por meio de ações 
estratégicas de promoção à saúde, prevenção de doenças, efetivação da rede básica de saú-
de, da articulação com os serviços de urgência e do acompanhamento contínuo dos serviços 
e profissionais da saúde, garantindo melhor resposta para as DCNT. 

Schmidt e Ducan (2011) afirmam ainda que, para o sucesso do Plano, é imprescindível que 
sejam adotadas medidas para o combate à obesidade, aumentando as ações de promoção 
a toda a população brasileira, visto que ela se transformou em uma doença social e precisa 
ser acompanhada e tratada.

Porém, ainda há muito que ser feito; é imprescindível manter a vigilância sobre os eixos e 
as metas traçadas, rever as estratégias e suas efetividades. Para que sejam garantidas é 
necessário manter a atenção, mesmo sobre as metas bem encaminhadas, ampliar as ações 
implementadas e rever estratégias, sempre em busca do melhor para os indivíduos. 

Malta et al. (2016) ainda chamam atenção para a redução das iniquidades em saúde, na 
articulação das políticas públicas para garantir a vigilância e promoção à saúde, prevenção a 
doenças e assistência ao paciente na garantia da sua saúde.
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Nesse sentido, as DCNT apontam um cenário desafiador. Apesar de conhecer os fatores de 
risco passíveis de prevenção, os serviços de saúde devem priorizar esses agravos na agenda 
de saúde, visando melhorar as políticas públicas e garantir assistência aos usuários com 
diagnóstico confirmado, além de incentivar as práticas de prevenção e promoção à saúde.
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O DESAFIO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS NUMA UNIDADE BÁSICA  

DE SAÚDE DE BOA VISTA/RR
Farley Soares Cantidio 

Marília Rute de Souto Medeiros

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) ganharam destaque no cenário brasileiro, 
sobretudo pela elevada parcela na mortalidade observada no Brasil, chegando a 72% das 
mortes ocorridas em 2007, sendo a morbimortalidade com maior ocorrência entre a popu-
lação mais pobre (SCHMIDT et al., 2011). 

Um aspecto que chama atenção é que, apesar da diminuição da mortalidade padronizada por 
idade atribuída às doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, houve aumento da preva-
lência de diabetes e hipertensão arterial, consequente à prevalência do sobrepeso e obesidade, 
devido à inadequação nutricional e metabólica e ao sedentarismo (SCHMIDT et al., 2011).

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Boa Vista/RR, com o intuito de trabalhar a pro-
blemática das doenças crônicas, decidiu realizar o levantamento dos dados referentes à popu-
lação adscrita ao território e atualizá-los, durante os meses de agosto e setembro de 2018. 

O resultado dessa etapa, que contou com a colaboração dos agentes comunitários de saúde 
e demais integrantes da equipe 1.6, permitiu concluir que a população atendida pelos pro-
fissionais totalizava 3.637 habitantes, distribuídos em 1.086 famílias. A partir desse quanti-
tativo, o número de pessoas com diabetes foi 89, sendo 30 homens e 59 mulheres. Quanto 
às pessoas com hipertensão, verificou-se um total de 185, divididos em 71 do gênero mas-
culino e 114 do gênero feminino.

Após o conhecimento sobre a realidade local, os profissionais de saúde procuraram respon-
der às principais perguntas relacionadas às doenças crônicas, principalmente hipertensão 
arterial e diabetes mellitus, considerando o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ) e as respostas encontradas foram as seguintes:

• A equipe realiza consultas para pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus, com o tem-
po médio de 3 a 5 dias para a primeira consulta, exceto para os casos de descompensação que 
configuram prioridade na agenda, conforme as diretrizes de acolhimento da Política Nacional de 
Humanização (PNH).

• A UBS realiza periodicamente grupos operativos, a uma frequência mínima de um encontro a cada 
2 meses, onde são discutidos aspectos inerentes às principais condições clínicas das pessoas com 
doenças crônicas, otimização do tratamento, relatos e trocas de experiências entre os usuários 
com semelhantes condições e outras temáticas que se fizerem necessárias.
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• Para a redução dos fatores de riscos cardiovasculares, a equipe realiza durante a triagem, a antro-
pometria de todas as pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus com pesagem, medição 
de estatura e cálculo do índice de massa corpórea, glicemia capilar e aferição de pressão arterial, 
antes que o usuário ingresse na sala de atendimento. 

• Os usuários são identificados mediante os atendimentos, se necessitam de acompanhamento nas 
áreas de cardiologia, endocrinologia, oftalmologia e nutrição, e recebem o devido encaminhamen-
to para atenção secundária. 

Ao identificar que muitos aspectos ainda necessitam de ajustes, a fim de que melhores 
resultados sejam alcançados, a equipe decidiu pela continuidade dos grupos para investir 
em ações de educação em saúde, estratificação de risco dos usuários, orientações nutricio-
nais, prevenção das principais complicações e melhor adesão à terapia medicamentosa. 

No princípio das discussões, sob o ponto de vista técnico, a equipe concordou que o médi-
co e o enfermeiro devem realizar rotineiramente o exame das mãos e pés da pessoa com 
diabetes, para identificar as neuropatias autonômicas e motoras, perda de sensibilidade, 
presença de lesões e úlceras plantares, e intervir precocemente se for necessário. 

O exame fundoscópico torna-se imperioso pela capacidade de evidenciar lesões vasculares 
iniciais, em uma fase anterior à etapa de maior gravidade, configurando-se como instrumen-
to essencial para avaliação tanto de diabéticos quanto de hipertensos.

Para ratificar as decisões tomadas, a equipe de saúde ainda trouxe à discussão a última 
experiência vivida com um grupo operativo de pessoas acompanhadas com diagnóstico 
confirmado de hipertensão. Na ocasião, compareceram aproximadamente 20 pessoas com 
diagnóstico de hipertensão arterial, que participaram como atores sociais durante uma 
palestra sobre as consequências cardíacas, renais, arterial periférica e cerebrais, em virtude 
de uma condição crônica mal compreendida ou com baixa adesão terapêutica. 

Os resultados, advindos da educação em saúde, reforçam a importância do trabalho em 
grupo, a discussão com a população sobre as suas dúvidas e o esclarecimento das consequ-
ências a curto e médio prazo das comorbidades. 

Depreende-se do exposto que as equipes necessitam trabalhar com ações de saúde que 
estimulem cada vez mais a autonomia do indivíduo e a modificação do estilo de vida, como 
opção adjuvante e não menos importante, para a redução das incapacidades, sequelas e 
mortalidade provenientes das doenças crônicas não transmissíveis. 

Dessa forma, com um olhar mais atento e compassivo, frente às dificuldades encontradas 
pelos usuários em manter o ótimo controle de sua doença, o profissional identifica fatores 
intervenientes que possam estar alheios ao ambiente do consultório e que podem se clari-
ficar com uma boa roda de conversa. 
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ABORDAGEM ÀS PESSOAS COM 
HIPERTENSÃO E/OU DIABETES NA 
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As doenças crônicas acompanham o indivíduo por toda sua existência, interferindo direta-
mente na qualidade de vida, e por isso requer tratamento contínuo com consultas regula-
res, exames e medicações. As pessoas com doenças crônicas compõem a maior parte da 
demanda nas unidades de saúde da família, necessitam de atenção da equipe, precisam ser 
priorizadas na agenda e aderirem ao tratamento.

Em reunião com a equipe de saúde da UBS José do Prado Franco Neto/SE, essa temática foi 
discutida com base no questionário proposto na Especialização em Saúde da Família (PEP-
SUS), de modo que subsidiou uma análise sobre a atuação nessa área. 

Nessa UBS, não havia acompanhamento regular das pessoas com hipertensão e/ou diabe-
tes, visto que o atendimento era por demanda espontânea. Muitas vezes não conseguiam 
fichas, faziam uso incorreto das medicações e abandonavam o tratamento. Mediante a 
microintervenção foi feito levantamento do número de usuários com essas doenças e esta-
belecido um plano de atendimento prioritário para essa população.

Foi elaborado um livro para cadastrar todos esses usuários, que ficou sob responsabilidade 
dos agentes comunitários de saúde e, com base nesses dados, passou a ser feito o agen-
damento das consultas. Inicialmente, o tempo de atendimento na consulta foi aumentado 
devido à necessidade em conhecer o paciente, as comorbidades associadas, as vulnerabili-
dades, os hábitos de vida, riscos etc. 

Após essa etapa foi possível agendar os retornos, a cada três meses para as pessoas em situ-
ação de saúde controlada. Enquanto os agendamentos mensais passaram a ocorrer para as 
que estavam em situação de instabilidade dos valores de referência.

Percebeu-se que a população desconhecia a condição de doença crônica, de modo que algu-
mas pessoas achavam que após o controle, não necessitariam mais da medicação e ocor-
riam muitos abandonos do tratamento. Alguns pacientes mantinham hábitos prejudiciais à 
saúde, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, hábitos alimentares irregulares, excesso 
de açúcares, sal e gorduras. 

Desconheciam a importância da tomada regular das medicações, os riscos de desenvol-
verem sequelas pela ausência de controle das taxas. Assim, a equipe decidiu trabalhar a 
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educação em saúde, a fim de obter maior adesão da população ao tratamento, e adoção de 
hábitos que promovem a qualidade de vida.

A equipe da UBS conta com o apoio do NASF, e, portanto, pactuou um plano de ação em 
conjunto. O profissional de educação física passou a disponibilizar dois dias na semana para 
práticas de atividade física na quadra esportiva do povoado, a equipe ficou com o papel de 
incentivar os usuários a participarem. A nutricionista ficou responsável por facilitar as ações 
educativas sobre alimentação adequada, e realizar consultas daqueles que estavam acima 
do peso e com síndrome metabólica. A psicóloga faria palestras motivacionais, estimulando 
a adesão ao tratamento e consultas daqueles que junto as suas patologias apresentavam 
fragilidade emocional, descrença e doenças mentais associadas.

No cronograma de atendimento que é elaborado todos os meses pela equipe, ficou esta-
belecido um dia para consultas (médica e de enfermagem) das pessoas com hipertensão e/
ou diabetes. Convencionou-se que em todas as consultas deve ser aferida a Pressão Arte-
rial (PA), glicemia e calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC), além de verificar o uso das 
medicações, se o paciente aderiu à dieta e atividade física, se cessou hábitos prejudiciais 
à saúde. Todas as informações passaram a serem registradas em prontuário e o retorno 
agendado para manter a continuidade do acompanhamento.

 As atividades educativas foram instituídas no cronograma da equipe para serem realizadas 
no mesmo dia da consulta, antes de iniciar o atendimento ambulatorial. Toda a equipe ficou 
responsável por essa atividade, a cada semana um profissional ficou responsável por facili-
tar uma palestra/roda de conversa sobre alguns temas como: uso correto das medicações, 
prevenção dos fatores de risco, alimentação saudável, cuidados com os pés, sinais de alerta 
da doença, importância da realização dos exames, vacinas etc.

As atividades desenvolvidas nessa microintervenção buscaram melhorar a relação 
equipe-usuários, manter boa adesão ao tratamento, reduzir as complicações das doen-
ças, diminuir o número de procura ao pronto-socorro por descompensação do quadro, 
organizar e facilitar o uso das medicações e garantir melhora da qualidade de vida.



O ESCORE DE FRAMINGHAM NO 
CONTROLE DAS DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

Thomaz Vieira Cesar 
Dhyanine Morais de Lima

O controle das doenças crônicas não transmissíveis é um tema fundamental na atenção 
básica e deve ser discutido com frequência. Sabe-se que as doenças crônicas, principalmen-
te hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade, são responsáveis por eleva-
dos índices de hospitalizações, mortalidade e incapacidade. 

Não distante das estatísticas, segundo relatório de produção do médico da equipe de saúde 
da família onde foi realizada a microintervenção, as pessoas com diagnóstico confirmado 
dessas doenças representam cerca de 15% dos atendimentos mensais.

Diante da importância desse tema, o planejamento dessa microintervenção foi realizado durante 
uma reunião semanal da equipe, com a participação do médico, enfermeira, técnicos de enferma-
gem e agentes comunitários de saúde. Todos os membros foram estimulados a realizar reflexões 
sobre a atuação da equipe no cuidado às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, enfa-
tizando a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade.

Após uma autoanálise subjetiva do trabalho desempenhado, a equipe respondeu coletiva-
mente um instrumento de autoavaliação previsto no Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). As perguntas e respostas do questionário estão 
apresentadas a seguir (Quadro 1):



29
Controle das doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde

descobertas e experiências

Quadro 1 -  Questionário para microintervenção.

Em relação às pessoas 
com HIPERTENSÃO 

ARTERIAL

Em relação às 
pessoas com 

DIABETES MELLITUS

QUESTÕES SIM NÃO SIM NÃO

A equipe realiza consulta para pes-
soas com hipertensão e/ou diabetes 

mellitus? 
X X

Normalmente, qual é o tempo de 
espera (em número de dias) para a 
primeira consulta de pessoas com 
hipertensão arterial sistêmica e/ou 

diabetes na unidade de saúde? 

15 dias 15 dias

A equipe utiliza protocolos para 
estratificação de risco dos usuários 

com hipertensão? 
X

A equipe avalia a existência de 
comorbidades e fatores de risco 

cardiovascular dos usuários hiper-
tensos? 

X

A equipe possui registro de usuários 
com diabetes com maior risco/gra-

vidade? 
X

Em relação ao item “A equipe possui registro de usuários com diabetes com maior risco/
gravidade?”, se sua resposta foi SIM, existe documento que comprove? Compartilhe um 

modelo (em branco) no fórum do módulo e troque experiências com os colegas de curso.

A equipe utiliza alguma ficha de 
cadastro ou acompanhamento de 
pessoas com hipertensão arterial 
sistêmica e/ou diabetes mellitus? 

X X

A equipe realiza acompanhamen-
to de usuários com diagnóstico de 

doença cardíaca para pessoas diag-
nosticadas com hipertensão arterial? 

X

A equipe programa as consultas e 
exames de pessoas com hiperten-
são arterial sistêmica em função 
da estratificação dos casos e de 

elementos considerados por ela na 
gestão do cuidado? 

X

A equipe possui registro dos usuá-
rios com hipertensão arterial sistê-
mica com maior risco/gravidade? 

X

Em relação ao item “A equipe possui registro dos usuários com hipertensão arterial sistê-
mica com maior risco/gravidade?”, se sua resposta foi SIM, existe documento que compro-
ve? Compartilhe um modelo (em branco) no fórum do módulo e troque experiências com 

os colegas de curso.
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A equipe coordena a fila de espera 
e acompanhamento dos usuários 

com hipertensão arterial sistêmica 
e/ou diabetes que necessitam de 

consultas e exames em outros pon-
tos de atenção? 

X X

A equipe possui o registro dos usuá-
rios com hipertensão e/ou diabetes 

de maior risco/gravidade encaminha-
dos para outro ponto de atenção? 

X X

Em relação ao item “A equipe possui o registro dos usuários com hipertensão e/ou diabe-
tes de maior risco/gravidade encaminhados para outro ponto de atenção?”, se sua res-

posta foi SIM, existe documento que comprove? Compartilhe um modelo (em branco) no 
fórum do módulo e troque experiências com os colegas de curso.

A equipe programa as 
consultas e os exames 

de pessoas com diabetes 
mellitus em função da 

estratificação dos casos e 
de elementos considera-
dos por ela na gestão do 

cuidado? 

X

A equipe realiza exame 
do pé diabético periodica-

mente nos usuários? 
X

A equipe realiza exame 
de fundo de olho periodi-
camente em pessoas com 

diabetes mellitus?

X

Acompanhamento feito 
pelo oftalmologista 

porque a Unidade não 
possui material

EM RELAÇÃO À ATENÇÃO À PESSOA COM OBESIDADE

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza ava-
liação antropométrica 

(peso e altura) dos usuá-
rios atendidos?

X

Após a identificação de 
usuário com obesidade 

(IMC≥ 30 kg/m2), a equipe 
realiza alguma ação?

X

Se SIM no item anterior, quais ações?

QUESTÕES SIM NÃO

Realiza o acompanhamen-
to deste usuário na UBS? X

Oferta ações voltadas à 
atividade física? X

Oferta ações voltadas à 
alimentação saudável? X



31
Controle das doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde

descobertas e experiências

Aciona equipe de 
Apoio Matricial (NASF 

e outros) para apoiar o 
acompanhamento deste 

usuário na UBS

X

Encaminha para serviço 
especializado X

Oferta grupo de educação 
em saúde para pessoas 

que querem perder peso
X

Fonte: Programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (BRASIL, 2017).

Diante de tais assertivas, a equipe considerou que estava realizando um bom trabalho de 
acompanhamento às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis da área adscrita, 
mas que ainda precisava melhorar em alguns aspectos que envolvem o registro e estratifi-
cação de acordo com o risco apresentado.

Para tanto, passou a utilizar o Escore de Framingham (LOTUFO, 2008; BRASIL, 2013) para 
estratificação e posterior registro. Além disso, notou que não possuía qualquer acompanha-
mento das filas de outros locais de atendimento. Isso ocorre devido à falta de comunicação 
entre os serviços que compõem o SUS no município de Macapá (principalmente os que são 
administrados pelo governo estadual), demonstrando uma falha no serviço de referência e 
contrarreferência. 

Também concluiu que não está realizando o exame de fundo de olhos na UBS devido à falta 
de equipamentos, porém os encaminha para avaliação no serviço especializado de oftalmo-
logia para que não permaneçam descobertos com relação à saúde visual, afinal, hipertensão 
arterial sistêmica e diabetes mellitus estão intimamente relacionadas a alterações visuais, 
quando não estão controladas.

Com relação ao serviço prestado à população, a equipe mantém consultas regulares com 
aprazamento de cerca de 3 a 6 meses interconsultas, levando em consideração o controle 
da doença e, futuramente, a classificação de risco.

A equipe também atua por meio de visitas domiciliares, preferencialmente às pessoas que 
possuem algum tipo de limitação física que impossibilita a sua ida à unidade, mas também 
realiza visitas domiciliares, através de buscas ativas, às pessoas que não retornam para con-
sultas. Assim, a equipe acredita que é capaz de atender à demanda desses usuários de 
maneira eficaz. 

Sobre a atuação para intervir em um estilo de vida saudável, alimentação, exercícios físicos 
e todos os assuntos relacionados ao bem-estar, a equipe passou a aferir as medidas antro-
pométricas e calcular o IMC em todos os usuários mediante acompanhamento. 

De acordo com o resultado e patologia, o médico entrega as recomendações alimentares 
iniciais e encaminha para nutricionista (NASF) da unidade. Por fim, a unidade passou a rea-
lizar semanalmente, por meio da atuação do NASF, um grupo de atividade físicas e educati-
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vas, sediado em uma creche do bairro, onde participam profissionais das especialidades de 
nutrição, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.

Diante de tantas intervenções multidisciplinares pelas quais os pacientes com doenças crô-
nicas não transmissíveis participam na UBS Cidade Nova, no Amapá, afirma-se que estão 
recebendo um atendimento adequado a fim de torná-los mais saudáveis e com menos ris-
cos de complicações agudas e crônicas dessas doenças.
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CONTROLE DAS PESSOAS COM 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E/OU DIABETES 

MELLITUS NA COMUNIDADE DE PLANÍCIE 
DAS MANGUEIRAS EM NATAL/RN

Aline Silva de Deus Mocitaiba 
Maria Helena Pires Araújo Barbosa

A microintervenção com foco nas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), na Unidade de 
Planície das Mangueiras, Natal/RN, iniciou após reunião com a equipe composta pelos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Médica e técnicos de enfermagem, visto que não havia enfermeiro. 

Após esse momento inicial, aplicou-se o questionário sobre a situação das pessoas com hiper-
tensão e/ou diabetes, pois, a partir do reconhecimento dos problemas vivenciados na comu-
nidade foi possível agir com objetivo de melhorar a atenção à saúde com ênfase nesta ação 
programática. A seguir, apresentam-se os resultados do questionário discutido com a equipe:

Quadro 1 -  Questionário sobre situação das pessoas com hipertensão e diabetes na unidade de 

Planície das Mangueiras, Natal/RN.

Em relação às pessoas com 
HIPERTENSÃO ARTERIAL

Em relação às 
pessoas com 

DIABETES MELLITUS

QUESTÕES SIM NÃO SIM NÃO

A equipe realiza consulta para 
pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes mellitus? 
X X

Normalmente, qual é o tem-
po de espera (em número de 
dias) para a primeira consulta 
de pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica e/ou diabe-

tes na unidade de saúde? 

3-5 DIAS 3-5 DIAS

A equipe utiliza protocolos 
para estratificação de risco dos 

usuários com hipertensão? 
X X

A equipe avalia a existência de 
comorbidades e fatores de ris-
co cardiovascular dos usuários 

hipertensos? 

X X

A equipe possui registro de 
usuários com diabetes com 

maior risco/gravidade? 
X X
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A equipe utiliza alguma ficha 
de cadastro ou acompanha-

mento de pessoas com hiper-
tensão arterial sistêmica e/ou 

diabetes mellitus?

X X

A equipe realiza acompanha-
mento de usuários com diag-
nóstico de doença cardíaca 

para pessoas diagnosticadas 
com hipertensão arterial? 

X X

A equipe programa as consul-
tas e exames de pessoas com 
hipertensão arterial sistêmica 

em função da estratificação 
dos casos e de elementos 

considerados por ela na ges-
tão do cuidado? 

X X

A equipe possui registro dos 
usuários com hipertensão 

arterial sistêmica com maior 
risco/gravidade? 

X X

A equipe coordena a fila de 
espera e acompanhamento 
dos usuários com hiperten-
são arterial sistêmica e/ou 

diabetes que necessitam de 
consultas e exames em outros 

pontos de atenção? 

X X

A equipe possui o registro dos 
usuários com hipertensão e/
ou diabetes de maior risco/

gravidade encaminhados para 
outro ponto de atenção? 

X X

A equipe programa as consul-
tas e os exames de pessoas 

com diabetes mellitus em fun-
ção da estratificação dos casos 
e de elementos considerados 
por ela na gestão do cuidado? 

X X

A equipe realiza exame do 
pé diabético periodicamente 

nos usuários? 
X X

A equipe realiza exame de fun-
do de olho periodicamente em 
pessoas com diabetes mellitus?

X X

EM RELAÇÃO À ATENÇÃO À PESSOA COM OBESIDADE

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza avaliação 
antropométrica (peso e altura) 

dos usuários atendidos?
X
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Após a identificação de usuário 
com obesidade (IMC≥ 30 kg/m2), 
a equipe realiza alguma ação?

X

Se SIM no item anterior, quais ações?

QUESTÕES SIM NÃO

Realiza o acompanhamento 
deste usuário na UBS? X

Oferta ações voltadas à ativi-
dade física? X

Oferta ações voltadas à ali-
mentação saudável? X

Aciona equipe de Apoio 
Matricial (NASF e outros) para 

apoiar o acompanhamento 
deste usuário na UBS?

X

Encaminha para serviço 
especializado? X

Oferta grupo de educação em 
saúde para pessoas que que-

rem perder peso?
X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Grande parte dos usuários que frequentavam a unidade apresentava diagnóstico de doenças 
cardiovasculares que tem como principal causa a hipertensão arterial sistêmica (HAS), sendo, 
portanto, uma das principais causas de mortalidade na população geral. Sabe-se que há uma 
prevalência acentuada de pessoas com hipertensão, e, portanto, um descontrole significativo 
dessa doença crônica não transmissível. Alguns usuários desconhecem a doença enquanto 
outros com diagnóstico definido, não tinham controle, não aderiam ao tratamento. Também 
havia casos em que o descontrole era consequência da falta de ajuste das doses de medicação. 

O diabetes mellitus é uma doença de alta prevalência na população, principalmente diabetes 
tipo 2, que tem como fatores de risco, principalmente, obesidade e sedentarismo. Também 
está relacionado ao elevado risco de doenças cardiovasculares e aos maiores índices de inter-
namentos pelas complicações como: amputações, retinopatia e nefropatia diabética, além de 
doenças cerebrovasculares. 

No contexto das doenças cardiovasculares também se fala em diabetes, visto que a maior 
parte da população cadastrada nessa unidade tem diagnóstico confirmado de hiperten-
são e diabetes. Esse levantamento foi importante, visto que concedeu maior visibilidade 
e controle dos usuários da área de abrangência, considerando a necessidade de interven-
ção imediata, prioritária em relação a outros com mesma comorbidade, porém controlada.  
Isso para que as pessoas potencialmente graves tenham melhor acompanhamento, visibili-
dade e assistência médica.

Após a aplicação do questionário proposto para microintervenção observou-se que não 
havia registo definindo à estratificação e à gravidade da doença. Os atendimentos eram 
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realizados nas quintas-feiras pela manhã, de modo que os usuários eram direcionados à 
aferição de pressão arterial e, posteriormente, ao atendimento médico. 

Da mesma forma as pessoas com diabetes passavam pelo mesmo procedimento até serem 
conduzidos para avaliação. Não havia, até então, uma relação de usuários com diagnóstico 
de HAS e DM potencialmente graves ou descontrolados. Mas, a equipe reconheceu que 
havia necessidade de manter informação atualizada sobre esses indivíduos. Para os usuá-
rios com diagnóstico de doenças crônicas, normalmente as consultas eram marcadas por 
demanda espontânea ou 3 a 5 dias se estivessem assintomáticos. 

Havia um dia para renovação das receitas, porém, se houvesse necessidade extrema, o usu-
ário passava pela triagem, e encaminhado para avaliação, ajuste de medicação ou enca-
minhamento para urgência. De acordo com os agentes de saúde, as fichas para controle 
dessas doenças já existiram, mas há algum tempo não eram mais utilizadas. 

A equipe considerou importante o retorno desse formulário, visto que facilitava o controle 
dos usuários além de fazer a estratificação de risco. Sabendo dessa deficiência, foi elabora-
da uma tabela e distribuída aos ACS com objetivo de facilitar a informação dos indivíduos de 
nossa área e fazer o monitoramento. Os exames desses usuários são feitos periodicamente 
com algumas limitações durante as consultas médica. 

São solicitados exames como hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol total e fra-
ções, ureia e creatinina, EAS, sódio, potássio, HbA1c, eletrocardiograma, além de fundosco-
pia para aqueles em estágios mais avançados de hipertensão ou hipertenso de longa data, 
além dos que possuem diagnóstico de DM. Algumas consultas são programadas para ajuste 
de dose de medicação, para trazer exames e orientações sobre dieta, atividade física e apoio 
nutricional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).

Na unidade não tem sido realizado o exame do pé diabético devido à falta do monofilamen-
to. Esse é um exame essencial para pessoa com diabetes, visto que é possível detectar perda 
de sensibilidade e, consequentemente, risco de desenvolver ulceração nos pés. 

Para todo indivíduo com diagnóstico de HAS e/ou DM é feita antropometria, verificando 
IMC e registrado em prontuário. Assim, a equipe dispõe de informações para disponibilizar 
informações sobre as dietas e atividade física. 

Destaca-se a integração da equipe de atenção básica com o NASF-AB, de modo que se com-
partilham os casos, por exemplo, de obesidade cuja conduta inicial é feita pelo profissional 
médico na solicitação de exames, e agrega-se ao apoio da nutrição do NASF-AB, além da inser-
ção nos grupos de atividade física que são realizados semanalmente na unidade de saúde, 
com objetivo de encorajar os usuários na prática de atividade física e na perda de peso. 

Para potencializar o monitoramento das informações, a equipe elaborou uma planilha 
que facilitou o controle dos usuários da área, de modo que foram registradas individu-
almente informações sobre o diagnóstico (HAS ou DM), situação atual, adesão ao trata-
mento e o tipo de medicação que faziam uso. O quadro a seguir apresenta como estes 
dados foram registrados.
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Quadro 2 - Controle de hipertensos e diabéticos na UBS Planície das Mangueiras, Natal/RN.

CONTROLE DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS UBS – PLANÍCIE DAS MANGUEIRAS – NATAL/RN.

DATA PACIENTE DN CNS MICROÁREA DIAGNÓSTICO MEDICAÇÕES 
DE USO

ATIVIDADE 
FÍSICA

DIETA SITUAÇÃO 
ATUAL

CONDUTA

18/10/2018 C.M.F 22/08/55 0000 87 HAS há 10 anos - Losartana 
50mg (1,0,1)

-HCTZ 25mg 
(1,0,0)

-Sim, 2x na 
semana

Sim HAS controlada Solicitado 
exames;

20/10/2018 G.J.D 06/10/1968 0000 85 HAS+DM há 18 
anos

-Alodipino 
5mg/dia;

-Metformina 
500mg/dia.

Não Não 
faz 

dieta

DM e HAS sem 
controle

Ajusto dose 
de metformi-

na 500mg 
(1,1,1);

-Introduzo 
Enalapril 

10mg (1,0).

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Para o acompanhamento do tempo de doença e as complicações causadas pela Diabetes Mellitus, foi elaborada uma planilha que facilitasse 
o trabalho dos profissionais da UBS quando questionados sobre a situação de cada sujeito com DM.

Quadro 3 - Complicações presentes em usuários com Diabetes Mellitus na UBS Planície das Mangueiras, Natal/RN.

COMPLICAÇÕES PRESENTES DA DM

TEMPO DE 
DOENÇA

NEUROPATIAS PÉ DIABÉTICO RETINOPATIA 
DIABÉTICA

DOENÇAS  
CARDIOVASCULARES

DOENÇAS  
CEREBROVASCULARES

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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As doenças crônicas não transmissíveis constituem uma epidemia na atualidade, tanto em 
países desenvolvidos quanto nos que estão em desenvolvimento. Nesse rol in cluem-se as 
afecções cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), as neoplasias, as 
doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus (DM), além das desordens mentais e 
neurológicas, bucais, oculares, auditivas, ósseas e articulares e as alterações genéticas, por 
se considerar que exigem contínua atenção e esforços de um conjunto de equipamentos de 
Políticas Públicas e da sociedade em geral (OMS, 2005). 

Ressalta-se a relevância da atenção à saúde das pessoas com HAS e DM em virtude dos 
fatores de risco para a morbimortalidade cardiovascular e, por representarem um desafio 
para o sistema público de saúde, no acompanhamento sistemático e no desenvolvimento 
de ações referentes à promoção e prevenção da saúde.

Os profissionais de saúde atuantes na Estratégia Saúde da Família (ESF) devem programar 
e implementar atividades de investigação e acompanhamento dos usuários. Ademais, a 
educação em saúde precisa ser incorporada às suas práticas cotidianas, por meio das visi-
tas domiciliares, reuniões em grupos e atendimento individual, em consultas médicas e de 
enfermagem, o que favorece a adesão ao tratamento, na medida em que o sujeito é perce-
bido como protagonista do seu cuidado (CARVALHO; CLEMENTINO; PINHO, 2008).

A grande defasagem entre as estimativas epidemiológicas e os dados dos serviços relativos 
ao cadastro das pessoas com hipertensão e diabetes demonstra a baixa efetividade das 
ações de controle desses problemas, especialmente no âmbito da Atenção Básica, e revela 
também a necessidade de um acompanhamento mais intenso das atividades realizadas por 
parte dos gestores e dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento.

O atendimento sistematizado às pessoas com hipertensão e/ou diabetes está sob a respon-
sabilidade dos profissionais de saúde. Os registros dos dados visam o monitoramento dos 
usuários e a geração de informação para aquisição, dispensação e distribuição de medica-
mentos continuamente. 

Diante do exposto, reconhece-se que importantes iniciativas precisam ser implantadas para 
melhorar essa ação programática, como a ampliação do acervo e da quantidade de medica-
mentos, a intensificação do rastreamento, acompanhamento de usuários diagnosticados e 
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a descentralização dos pontos de coleta de exames, sobretudo na zona rural, para facilitar 
o acesso a tais serviços. 

É importante também envolver a rede de assistência social, como os Centros de Convivência 
de Idosos e Centros de Referência da Assistência Social, para difundir o conhecimento acerca 
da hipertensão e do diabetes, abordando os perigos advindos do controle inadequado, suas 
principais complicações e sequelas e a efetivação dos serviços de referência e contrarreferência. 

De acordo com as normas e rotinas do Ministério da Saúde, os exames devem ser soli citados 
pelo médico e/ou enfermeiro após a avaliação e não existe um período deter minado para a 
solicitação, devendo ocorrer conforme a necessidade (BRASIL, 2006a; 2006b).

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Senador Hélio Campos (SHC)/RR, normalmente, o tempo 
de espera para a primeira consulta em caso de hipertensão e/ou diabetes é de até dois dias. 
A equipe utiliza protocolos para estratificação de risco dos usuários com hipertensão.

 Estudo realizado na cidade de Framingham, Massachussets, com 5.209 pessoas com idades 
entre 30 e 62 anos, levou à identificação dos principais fatores de risco de DCV (Doença Cardio-
vascular), como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, tabagismo, obesidade, diabetes e 
sedentarismo, bem como uma grande quantidade de informações valiosas sobre os efeitos 
de fatores relacionados, tais como os níveis de colesterol HDL e triglicerídeos, idade, gênero e 
questões psicossociais (LOTUFO, 2008). 

Dessa forma, o escore de Framingham ainda continua sendo o mais utilizado atualmente 
para quantificar o risco de evolução para eventos cardiovasculares pelos pacientes.

O Escore de Framingham classifica os indivíduos por meio da pontuação nos seguintes graus 
de risco cardiovascular e auxilia na definição de condutas (LOTUFO, 2008).

• Baixo risco – quando existir menos de 10% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 
dez anos. O seguimento dos indivíduos com pressão arterial (PA) limítrofe poderá ser anual após 
orientações sobre estilo de vida saudável.

• Risco intermediário – quando existir 10% a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer 
em dez anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser semestral após orienta-
ções sobre estilo de vida saudável e, se disponível na UBS ou comunidade, encaminhamento para 
ações coletivas de educação em Saúde.

• Alto risco – quando existir mais de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez 
anos, ou houver a presença de lesão de órgão-alvo, tais como infarto agudo do miocárdio, AVC/
AIT, hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia e nefropatia. O seguimento dos indivíduos com 
PA limítrofe de alto risco poderá ser trimestral após orientações sobre estilo de vida saudável e, se 
disponível na UBS ou comunidade e for desejo da pessoa, encaminhamento para ações coletivas 
de educação em Saúde.

O diagnóstico da HAS baseia-se na média de duas ou mais leituras corretamente medidas. 
Os pacientes com diabetes mellitus também recebem atenção e atendimentos especiais, 
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com programação de consultas, realização de exames laboratoriais assim como exame do 
pé diabético e fundo de olho periodicamente.

O diagnóstico de DM é realizado de acordo com os valores dos níveis glicêmicos em san-
gue (glicemia) em jejum eventual, ou duas horas após sobrecarga de dextrosol (75 mg), 
teste conhecido como teste oral de tolerância à glicose (TOTG), e ainda se diante dos sinto-
mas clássicos (polidpsia, polifagia, poliúria, perda de peso e astenia) acompanhados de uma 
glicemia aleatória/casual de 200 mg/dl. Para o diagnóstico em pessoas assintomáticas, é 
necessária a repetição do exame para confirmação.

O excesso de peso e a obesidade têm um papel importante na HAS e o DM. Por essa razão, 
controlar o peso é uma medida terapêutica e preventiva para os pacientes diabéticos e 
hipertensos. Esse controle está determinado por dois elementos fundamentais: a educação 
nutricional e a prática de exercícios físicos.

O excesso de peso, que compreende o sobrepeso e a obesidade, acomete 50,1% dos homens 
e 48% das mulheres. O aumento da obesidade é uma realidade não apenas no Brasil, mas 
praticamente em todos os países do chamado mundo ocidental, em todas as faixas de idade 
e em ambos os sexos (BRASIL, 2014).

Em relação à atenção à pessoa com obesidade, a equipe realiza avaliação antropométri-
ca (peso e altura) dos usuários, calcula o Índice de Massa Corporal (IMC) e classifica-os 
em eutróficos, sobrepeso e obesos. Após a identificação dos usuários com obesidade 
(IMC≥ 30 kg/m2), a equipe realiza o acompanhamento na UBS, oferta ações voltadas à 
atividade física e à alimentação saudável, aciona equipe de NASF ou outros dispositivos 
da rede de saúde, encaminha para serviço especializado (endócrino, nutricionista, psi-
cólogo e gastrologista). Assim como, realiza grupo de educação em saúde para pessoas 
que querem perder peso.

Diante dessa microintervenção, a equipe percebeu quanto é difícil controlar tais comorbida-
des, visto que o tratamento não é apenas terapêutico, envolve também mudança no estilo 
de vida (atividade física e dieta). Além dessas dificuldades, identificou a falta de adesão à 
terapêutica, desconhecimento dos usuários acerca da HAS e o do DM, a defasagem nos 
tipos de medicamentos ofertados, dificuldade na marcação de exames laboratoriais essen-
ciais no diagnóstico da HAS e\ou DM como hemograma, urina, creatinina, glicemia de jejum, 
colesterol total e frações, triglicerídeos e eletrocardiograma.

Em relação às potencialidades observadas nessa ação programática estão a dispensação 
dos medicamentos nas Farmácias Populares e a realização de ações de educação em saúde 
nos grupos organizados por nossa equipe. 
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ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PARA  
O CONTROLE DAS DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS NA ESF VI  
PARQUE DAS LUZES/RN

Ana Lucia Pena Paredes 
Rafael Soares Dias

A organização da atenção às pessoas com hipertensão, diabetes e obesidade com base na 
estratificação do risco é um dos indicadores importantes no Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) como é apontado no Padrão 4.29 
da Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (AMAQ). 

Sendo assim, é preciso garantir o controle adequado dessas doenças crônicas não transmis-
síveis para alcançar melhor qualidade de vida. Refletindo que nossa unidade básica ainda 
tem algumas dificuldades na organização da atenção a essas doenças, desenvolvemos uma 
microintervenção. O objetivo é melhorar a organização da atenção das pessoas com hiper-
tensão arterial, diabetes e obesidade.

A equipe realiza consulta para pessoas com hipertensão arterial e diabetes. Não obstante, 
existem alguns faltosos às consultas programadas. As consultas estão feitas no prontuário 
individual desses doentes. Existe o livro de registro onde estão cadastrados os mesmos e 
está agendado o retorno à consulta, mas não possui um registro dos usuários com maior 
risco ou gravidade para hipertensão arterial e diabetes.

Normalmente, o tempo de espera para a primeira consulta é mínimo. O mesmo dia é avalia-
do pela enfermeira e, dependo das caraterísticas do caso e os fatores de riscos associados, 
são encaminhados para a consulta médica ou agendados com tempo máximo de sete dias. 
São utilizados os protocolos para estratificação de risco e a existência de comorbidades de 
risco cardiovascular.

 A equipe utiliza ficha de cadastro e acompanhamento das pessoas com hipertensão arterial 
e/ou diabetes e realiza acompanhamento de usuários com diagnóstico de doença cardía-
ca para pessoas diagnosticadas com hipertensão arterial. São programadas as consultas e 
os exames complementares em função da estratificação dos casos. É coordenada a fila de 
espera dos usuários com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes que 
necessitam de consultas e exames em outro ponto de atenção, mas temos dificuldades no 
acompanhamento, pois geralmente não recebemos a contrarreferência.

No caso das pessoas diabéticas, nas consultas programadas, realizamos como parte do exa-
me físico o exame periódico dos pés ressaltando a importância do autocuidado. Não reali-
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zamos exame de fundo de olho na Unidade Básica por não existir oftalmoscópio, e por isso 
os usuários são encaminhados para a consulta de oftalmologia. 

Em relação à atenção às pessoas com obesidade, a equipe realiza avaliação antropométri-
ca de todos os usuários que são atendidos na UBS e após a identificação de usuários com 
índice de massa corporal igual ou acima de 30 kg/m², realizamos atividades de acompanha-
mento como: oferta de ação voltada à atividade física e alimentação saudável, em ativida-
des que geralmente são realizadas com o apoio matricial; encaminhamos os usuários que 
necessitam de acompanhamento de alguma especialidade e ofertamos grupos de educação 
em saúde para pessoas que querem perder peso. Ressalta-se que é um pouco trabalhoso 
o acompanhamento daqueles usuários obesos que não têm outras doenças crônicas não 
transmissíveis associadas.

Na construção da microintervenção, o primeiro passo foi uma reunião de equipe de saúde 
onde foram identificadas como fragilidades: a equipe não possuir um registro dos usuários 
de maior risco ou gravidade para hipertensão arterial e diabetes, ausência de alguns usuá-
rios às consultas programadas, pouca percepção de risco dos obesos que não têm outras 
doenças crônicas associadas. Como potencialidades foram identificadas a existência de pro-
gramação de consultas para hipertensos e diabéticos, tempo mínimo de espera para a pri-
meira consulta desses indivíduos, utilização dos protocolos para estratificação dos riscos. 

Posteriormente, elaboramos uma matriz de intervenção. As estratégias foram planejar ações 
para melhorar a atenção das pessoas com hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Para 
isso, foram desenvolvidas atividades como: elaboração do registro de usuários com maior 
risco ou gravidade de hipertensão arterial e diabetes, busca ativa dos faltosos às consultas 
programadas, incorporação dos indivíduos obesos que não têm outras doenças crônicas 
não transmissíveis associadas ao grupo do HIPERDIA. 

Os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades foram: a profissio-
nal médica, enfermeira, técnica de enfermagem, cirurgião dentista, técnica de saúde bucal e 
ACS. Os materiais foram os prontuários, as fichas de atendimento, os protocolos de doenças 
crônicas não transmissíveis, a fita métrica e o estadiômetro vertical. Já os recursos tecnológicos 
foram computador e datashow como meios auxiliares nas palestras do grupo de HIPERDIA.

O prazo da microintervenção foi de 30 dias do mês de setembro e os mecanismos de avalia-
ção consideraram o registro atualizado dos usuários com maior risco ou gravidade de hiper-
tensão arterial e diabetes; o número de consultas programadas realizadas e a quantidade 
de obesos que não têm outras doenças crônicas associadas que participarem nas atividades 
do grupo de HIPERDIA. Para isso, elaboramos um instrumento para avaliar e monitorar o 
padrão e respondemos a um questionário que se pautou nas ações preconizadas pelo Pro-
grama Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), conforme 
pode ser observado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Questionário sobre a atenção às DCNT na ESF VI Parque das Luzes/RN.

Em relação às pessoas com 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Em relação às 
pessoas com 

DIABETES MELLITUS

QUESTÕES SIM NÃO SIM NÃO

A equipe realiza consulta para 
pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes mellitus? 
X

Normalmente, qual é o tem-
po de espera (em número de 
dias) para a primeira consulta 
de pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica e/ou diabe-

tes na unidade de saúde? 

7 dias 7dias

A equipe utiliza protocolos 
para estratificação de risco dos 

usuários com hipertensão? 
X X

A equipe avalia a existência 
de comorbidades e fatores de 
risco cardiovascular dos usuá-

rios hipertensos? 

X X

A equipe possui registro de 
usuários com diabetes com 

maior risco/gravidade? 
X X

A equipe utiliza alguma ficha 
de cadastro ou acompanha-

mento de pessoas com hiper-
tensão arterial sistêmica e/ou 

diabetes mellitus?

X X

A equipe realiza acompanha-
mento de usuários com diag-
nóstico de doença cardíaca 

para pessoas diagnosticadas 
com hipertensão arterial? 

X

A equipe programa as consul-
tas e os exames de pessoas 

com hipertensão arterial sis-
têmica em função da estratifi-
cação dos casos e de elemen-
tos considerados por ela na 

gestão do cuidado? 

X

A equipe possui registro dos 
usuários com hipertensão 

arterial sistêmica com maior 
risco/gravidade? 

X

A equipe coordena a fila de 
espera e acompanhamento 
dos usuários com hiperten-
são arterial sistêmica e/ou 

diabetes que necessitam de 
consultas e exames em outros 

pontos de atenção? 

X X
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A equipe possui o registro dos 
usuários com hipertensão e/
ou diabetes de maior risco/

gravidade encaminhados para 
outro ponto de atenção? 

X X

A equipe programa as consul-
tas e os exames de pessoas 

com diabetes mellitus em fun-
ção da estratificação dos casos 
e de elementos considerados 
por ela na gestão do cuidado? 

X

A equipe realiza exame do 
pé diabético periodicamente 

nos usuários? 
X

A equipe realiza exame de fun-
do de olho periodicamente em 
pessoas com diabetes mellitus?

X

EM RELAÇÃO À ATENÇÃO À PESSOA COM OBESIDADE

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza avaliação 
antropométrica (peso e altu-
ra) dos usuários atendidos?

X

Após a identificação de usuário 
com obesidade (IMC≥ 30 kg/m2), 

a equipe realiza alguma ação?
X

Se SIM no item anterior, quais ações?

QUESTÕES SIM NÃO

Realiza o acompanhamento 
deste usuário na UBS? X

Oferta ações voltadas à ativi-
dade física? X

Oferta ações voltadas à ali-
mentação saudável? X

Aciona equipe de Apoio 
Matricial (NASF e outros) para 

apoiar o acompanhamento 
deste usuário na UBS?

X

Encaminha para serviço 
especializado? X

Oferta grupo de educação em 
saúde para pessoas que que-

rem perder peso?
X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Na execução da microintervenção, a equipe elaborou o registro dos usuários com maior ris-
co ou gravidade para hipertensão arterial e diabetes, foi feito por microárea para facilitar a 
busca ativa dos faltosos às consultas programadas. Os ACS trabalharam na mobilização dos 
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obesos que não tinham outra doença crônica associada para a incorporação nas atividades 
do grupo de HIPERDIA, o que permitiu a troca de experiências entre os participantes. 

Além disso, no grupo de HIPERDIA foram reforçadas as ações educativas sobre a importân-
cia da alimentação saudável e prática de exercício físico para o melhor controle das doenças 
crônicas não transmissíveis.     

Com a microintervenção, aprendemos que o acompanhamento adequado das doenças crô-
nicas não transmissíveis ajuda na mudança do estilo de vida para um estilo de vida saudável, 
o qual favorece o controle das doenças crônicas não transmissíveis.

Durante a microintervenção, as principais dificuldades encontradas estavam associadas à 
falta de registro dos usuários com hipertensão arterial e diabetes de maior risco ou gravida-
de, ausência de alguns usuários às consultas agendadas, não existências de oftalmoscópio 
na unidade básica, motivo pelo qual os usuários são referenciados para a consulta de oftal-
mologia e, na maioria das vezes, não têm a contrarreferência, e pouca percepção do risco 
dos obesos que não têm outras doenças crônicas não transmissíveis sobre a necessidade 
de um estilo de vida saudável.

Os impactos alcançados foram: atualização sistemática dos registros dos usuários hiperten-
sos e diabéticos com maior risco ou gravidade; diminuição das ausências às consultas pro-
gramadas; incorporação ao grupo de HIPERDIA de uma quantidade significativa de obesos 
que não têm outras doenças crônicas associadas, o que permitiu melhor adesão ao estilo 
de vida saudável.

A atividade exitosa da equipe foi o funcionamento do grupo de HIPERDIA por meio do tra-
balho compartilhado com o NASF-AB. Com a continuidade da microintervenção, projetamos 
melhorar a organização da atenção às pessoas com hipertensão arterial, diabetes e obesi-
dade como parte do aperfeiçoamento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica.



O ACOMPANHAMENTO DAS DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NA 

ATENÇÃO BÁSICA NUMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DE SERGIPE

Thiago Piloto de Andrade 
Ricardo Henrique Vieira de Melo

Sabe-se que a atenção a pessoas com doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão, 
requer a aplicação de estratégias diversificadas, que vão desde a abordagem no consultório, 
desconstruindo alguns mitos, à realização de busca ativa e ações que promovam fortale-
cimento da autonomia. Em nossa atuação nos povoados de Boa Esperança e São Miguel, 
reunimos a equipe de saúde da UBS Elmir Borges/SE, a fim de podermos avaliar o nível de 
acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas.

Durante a reunião foram abordados diversos itens pertinentes e a equipe pôde destacar 
diversos pontos positivos e negativos. Em relação ao tempo de espera para a primeira con-
sulta, classificamos ser razoável, durando em média uma a duas semanas. Concordamos 
que o acompanhamento aos pacientes com obesidade, apesar de ser falho em proporcionar 
algumas ações voltadas para atividade física e alimentação saudável, é feito de forma satis-
fatória no tocante à avaliação antropométrica e encaminhamento para serviço especializado 
(nutrição endocrinologista). 

Quanto à avaliação da existência de comorbidades, até então estávamos realizando por 
meio da consulta médica, mantendo registrado no prontuário, mas não em ficha específica 
por parte de nenhum profissional. Pudemos perceber em relação ao registro da estratifica-
ção de risco, registro dos mais graves e de encaminhamentos para outros pontos de aten-
ção, ficando tudo isso a cargo de anotações no prontuário nas consultas com os diversos 
profissionais. 

Não tínhamos ficha espelho (com nível de gravidade, encaminhamentos etc.), nem ficha com 
lista de problemas fixa, separada, de fácil acesso no prontuário. Um dos agentes comunitá-
rios de saúde informou possuir uma ficha-espelho específica para hipertensos e diabéticos, 
mas de uso direcionado para o agente de saúde, com informações relevantes, mas não 
apropriada para o uso multidisciplinar.

Com base nessas constatações, seguimos a orientação da microintervenção em montar um 
instrumento para suprir a lacuna desses registros. Após a observação de diversas fichas-
-espelho modelos postadas por colegas no fórum virtual de saúde e o aproveitamento de 
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estruturas do cartão de doenças crônicas/idoso encontrado na UBS, planejamos a elabora-
ção de duas fichas, uma para anexar ao prontuário e uma outra mais sucinta. 

A ficha do prontuário seria mais específica e detalhada, abordando a lista de problemas/
comorbidades dos pacientes, bem como a estratificação de risco das doenças crônicas princi-
pais (Quadro 1). A segunda ficha, feita em modo lista para cada microárea, abordaria o núme-
ro e nome dos pacientes descriminando os seguintes itens: sexo, idade, classificação de risco, 
adesão ao tratamento, observações, encaminhamento para outros serviços (Quadro 2).

A realização do trabalho não apresentou grandes dificuldades, pois se baseou especifica-
mente na realização do questionário em equipe, na identificação das necessidades e na 
consulta dos materiais supracitados adaptando-os à nossa realidade. Foi interessante per-
ceber que, às vezes, o próprio ambiente já proporciona as ferramentas necessárias para a 
execução do trabalho, a exemplo do uso do cartão do hipertenso/diabético/idoso, que esta-
va arquivado, o qual utilizamos para a elaboração das fichas e definir a classificação de risco 
para as doenças abordadas.

O acompanhamento de pacientes com doenças crônicas exige periodicidade e respeito a 
metas e diretrizes observadas nos famosos consensos, enquanto, ao mesmo tempo, exi-
ge paciência para com o paciente nas suas limitações. Estratégias como a abordada nesta 
microintervenção contribuem para se ter clareza e organização no processo de cuidado. 

A abordagem da classificação de risco, por exemplo, promove, sobretudo, equidade nesse 
cuidado, um dos grandes princípios doutrinários do SUS, pois identifica os pacientes com 
maior gravidade para tratá-los com maior suporte da equipe de saúde. Se os profissionais 
não estiverem alinhados com o nível de cuidado que o paciente precisa, de acordo com sua 
estratificação de risco, que dirá o paciente, mesmo sendo o mais dedicado.
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Quadro 1 -  Ficha do prontuário abordando a lista de comorbidades dos pacientes, bem como  

a estratificação de risco das DCNT.

PRONTUÁRIO

NOME:

DN:                                          SEXO: (   ) MASC. (   ) FEMIN.

Nº PROBLEMAS ATIVO (DATA) INATIVO/RESOLVIDO (DATA)

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

DIABETES MELLITUS HIPERTENSÃO ARTERIAL

BAIXO MODERADO ALTO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO

IA

Só DM 
control.

IB

DM + Comob.

Control.

IIA

Só DM ou só 
comob. Não 

control.

IIB

DM + comob. 
mal Control.

IIIA

LOA 
control.

IIIB

LOA não 
control.

HA leve sem 
outros FR

1. HA leve +1 a 
2 FR

2. HA moderada 
sem FR

3. HA moderada 
+ 1 a 2 FR

1. HA leve + 3 ou 
mais FR ou LOA 

ou DM

2. HA moderada 
+ 3 ou mais FR 
ou LOA ou DM

3. HA grave sem 
outros FR

1. HA leve CCA

2. HÁ moderada + 
CCA

3. HA grave com 1 ou 
mais FR e/ou LOA e/

ou DM e/ou CCA

Legenda: DM – Diabetes Mellitus; LOA – Lesão de órgão alvo; HA – Hipertensão Arterial; FR – Fatores de Risco; CCA – Condições clínicas associadas (incluindo doença renal 
ou coardiovascular).

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Quadro 2 - Ficha dos Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com o sexo, idade, classificação de 

risco, adesão ao tratamento, observações, encaminhamento para outros serviços. Sergipe/2018.

PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS COM CLASIFICAÇÃO DE RISCO

MICROÁREA:

ACS: 

Nº NOME SEXO IDADE HAS DM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSERVAÇÕES A.T EN. 
ESPEC.

Legenda:
A.S: Agente Comunitário de Saúde.
HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica.
DM: Diabetes Mellitus.
Observações: Principais fatores de risco e comorbidades (tabagismo, álcool, dislipidemias, nefropatias, cardio-
patias, DPOC, idade avançada, outros).
A.T: Adesão ao Tratamento. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).



ATENÇÃO AOS PACIENTES COM DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

RIACHO DE SANTANA/RN
Yeiner Mendoza Morales 

Tulio Felipe Vieira de Melo

Brasil, a hipertensão arterial e a diabetes mellitus são as doenças crônicas não transmissí-
veis mais prevalentes. Os fatores de risco para o desenvolvimento das DCNTs estão relacio-
nados principalmente com os hábitos de vida como o tipo de alimentação e atividade física.

No mês de setembro realizamos uma reunião na UBS Francisco Raimundo da Silva, no muni-
cípio de Riacho de Santana/RN, com a equipe de saúde junto com a nutricionista para ava-
liar os principais problemas que estão provocando o aumento dos pacientes com DCNTs 
em nossa área. Essa área tem uma população de 1614 pessoas, 180 pessoas com diabetes 
mellitus, 348 pessoas com hipertensão arterial, 48 pessoas que já apresentaram Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) e 68 pessoas com obesidade.  Esta análise tem como objetivo 
identificar as principais causas e os fatores de riscos evitáveis para as DCNTs na população 
e traçar estratégias gerais para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Participaram 
da ação 48 pessoas com uma idade média entre 14 a 80 anos de idade, 28 com hipertensão 
arterial e 20 com diabetes mellitus (30 do sexo masculino e 18 do feminino). 

Nas entrevistas feitas aos pacientes que participaram na pesquisa se realiza um questioná-
rio para determinar os principais fatores de riscos que afeta direitamente aos pacientes de 
nossa comunidade (Quadro 1).

Quadro 1 -  Fatores de risco para DCNT

Questionário SIM NÃO

1- Você tem o hábito de fumar? 28 20

2- Você toma a medicação certa e no horário certo? 28 20

3- Você consume bebida alcoólica? 30 18

4- Você costuma ingerir comidas com muita gordura? 35 13

5- Você pratica exercícios físicos regularmente? 10 38

6- Você costuma ingerir comida com bastante sal? 48 8

7- Você se considera uma pessoa estressada? 38 10

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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O Quadro 1 mostra os principais fatores de riscos que afeta a população de nossa comuni-
dade. De um total de 48 pacientes entrevistados, 28 são fumantes, 28 deles tomam a medi-
cação certa e no horário certo, os demais esquecem de tomar a medicação, 30 relatavam 
ingestão alcoólica que permitia sua classificação em bebedores excessivos esporádicos de 
álcool, 35 referiam consumir carne com excesso de gordura, só 10 pessoas praticam exercí-
cios físicos regularmente e 38 pacientes geralmente apresentam situações de estresse. 

Analisamos também as principais dificuldades para a realização das consultas dos pacientes 
com DCNTs e verificamos o baixo nível socioeconômico da população, baixo grau de escola-
ridade dos pacientes e os hábitos alimentares inadequados. Outra dificuldade encontrada 
foi a falta dos medicamentos nas farmácias de nosso município, o que contribui para a não 
realização de um tratamento eficaz. 

Outra dificuldade encontrada pela equipe foi que os pacientes não assistem as consultas 
programadas, além da existência de dificuldades para receber assistência por outros espe-
cialistas porque nossos municípios não têm médicos especialistas como psiquiatra, cardio-
logistas, endócrinos etc.

Depois de analisados os principais obstáculos que apresentam nosso município para o aten-
dimento dos pacientes, tomamos como estratégia realizar grupos de pacientes com essas 
doenças para realizar palestras educativas a fim de conscientizá-los de que o sucesso do 
tratamento depende fortemente da participação e do envolvimento do usuário. 

Enquanto sujeito ativo de seu tratamento, também de uma atitude de autocuidado que leve 
a estilos e práticas de vida mais saudáveis, assim como a adesão ao tratamento não depen-
de apenas de uma prescrição profissional, mas de uma conscientização do usuário sobre 
sua condição de saúde e a relação dela com suas práticas.

Se determinou que o autocuidado dos pacientes fosse apoiado pela equipe de saúde. Para 
aplicação dessa estratégia foi preciso treinar os profissionais de saúde para que colaborem 
com os usuários no estabelecimento de metas para o autocuidado, já que implica mudança 
de prática e instrumentos de autocuidado baseados em evidências clínicas. 

Foram realizadas palestras com educadores físicos e nutricionista para uma melhor orienta-
ção dos pacientes sobre a importância da realização de exercícios físicos, como caminhadas, 
dieta saudável com baixo teor de sal e os principais alimentos que podem consumir.

Explicamos a importância de evitar o estresse, o sedentarismo, o consumo de álcool, o hábi-
to de fumar e a importância de cumprir com o tratamento médico. Sugerimos a mudança 
do modelo de atenção à saúde programando, uma vez por mês, as consultas desse grupo 
de pacientes, fortalecendo e garantindo o cuidado e contribuindo na promoção da saúde da 
população e prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações. 

Providenciou-se com o gestor e a secretaria de saúde a importância da colocação do 
prontuário eletrônico, já que fornece subsídios precisos para a estratificação de risco 
da população, planejamento e acompanhamento do cuidado na Rede de Atenção à 



54
Controle das doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde

descobertas e experiências

Saúde (RAS), favorecendo também a comunicação entre a ABS e os diferentes pontos 
de atenção. Orienta-se aos agentes comunitários da saúde de nossa área a busca ativa 
dos pacientes com riscos de DCNTs para ser diagnosticados a tempo e evitar compli-
cações no futuro.

É responsabilidade de nossa equipe continuar trabalhando na realização de ações de pro-
moção e de proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos e manutenção da saúde para a maior parte da população com DCNTs.

Quadro 2 - Questionário sobre a atenção às DCNTs na UBS Francisco Raimundo da Silva, em 

Riacho de Santana/RN.

Em relação às pessoas com 
HIPERTENSÃO ARTERIAL

Em relação às 
pessoas com 

DIABETES MELLITUS

QUESTÕES SIM NÃO SIM NÃO

A equipe realiza consulta para 
pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes mellitus?
X X

Normalmente, qual é o tem-
po de espera (em número de 
dias) para a primeira consulta 
de pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica e/ou diabe-

tes na unidade de saúde?

2 1

A equipe utiliza protocolos 
para estratificação de risco dos 

usuários com hipertensão?
Sim -

A equipe avalia a existência de 
comorbidades e fatores de ris-
co cardiovascular dos usuários 

hipertensos?

Sim -

A equipe possui registro de 
usuários com diabetes com 

maior risco/gravidade?
- Não

Em relação ao item “A equipe possui registro de usuários com diabetes com maior risco/
gravidade?”, se sua resposta foi SIM,existe documento que comprove? Compartilhe um 

modelo (em branco) no fórum do módulo e troque experiências com os colegas de curso.

A equipe utiliza alguma ficha 
de cadastro ou acompanha-

mento de pessoas com hiper-
tensão arterial sistêmica e/ou 

diabetes mellitus? 

Sim - Sim -

A equipe realiza acompanha-
mento de usuários com diag-
nóstico de doença cardíaca 

para pessoas diagnosticadas 
com hipertensão arterial?

Sim -
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A equipe programa as consul-
tas e  os exames de pessoas 
com hipertensão arterial sis-

têmica em função da estratifi-
cação dos casos e de elemen-
tos considerados por ela na 

gestão do cuidado? 

Sim -

A equipe possui registro dos 
usuários com hipertensão 

arterial sistêmica com maior 
risco/gravidade? 

- Não

Em relação ao item “A equipe possui registro dos usuários com hipertensão arterial sistê-
mica com maior risco/gravidade?”, se sua resposta foi SIM, existe documento que compro-
ve? Compartilhe um modelo (em branco) no fórum do módulo e troque experiências com 

os colegas de curso.

A equipe coordena a fila de 
espera e acompanhamento 
dos usuários com hiperten-
são arterial sistêmica e/ou 

diabetes que necessitam de 
consultas e exames em outros 

pontos de atenção? 

         -        Não       -     Não

A equipe possui o registro dos 
usuários com hipertensão e/
ou diabetes de maior risco/

gravidade encaminhados para 
outro ponto de atenção? 

         -       Não       -       Não

Em relação ao item “A equipe possui o registro dos usuários com hipertensão e/ou diabe-
tes de maior risco/gravidade encaminhados para outro ponto de atenção?”, se sua res-

posta foi SIM, existe documento que comprove? Compartilhe um modelo (em branco) no 
fórum do módulo e troque experiências com os colegas de curso.

A equipe programa as consul-
tas e exames de pessoas com 
diabetes mellitus em função 
da estratificação dos casos e 
de elementos considerados 

por ela na gestão do cuidado? 

    Sim      -

A equipe realiza exame do 
pé diabético periodicamente 

nos usuários?
    Sim        -

A equipe realiza exame de fun-
do de olho periodicamente em 
pessoas com diabetes mellitus?

      -     Não

EM RELAÇÃO À ATENÇÃO À PESSOA COM OBESIDADE

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza avaliação 
antropométrica (peso e altura) 

dos usuários atendidos?
X -

Após a identificação de usuário 
com obesidade (IMC≥ 30 kg/m2), 

a equipe realiza alguma ação?
       X -



56
Controle das doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde

descobertas e experiências

Se SIM no item anterior, quais ações?

QUESTÕES SIM NÃO

Realiza o acompanhamento 
deste usuário na UBS? X -

Oferta ações voltadas à  ativi-
dade física? X -

Oferta ações voltadas à ali-
mentação saudável? X -

Aciona equipe de Apoio 
Matricial (NASF e outros) para 

apoiar o acompanhamento 
deste usuário na UBS?

X -

Encaminha para serviço 
especializado? X -

Oferta grupo de educação em 
saúde para pessoas que que-

rem perder peso?
X -

Fonte: Dados da pesquisa (2018).



O PORTE DOS MEDICAMENTOS DE USO 
CONTÍNUO PELO PACIENTE DURANTE  

A CONSULTA MÉDICA PARA ORIENTAÇÃO 
ADEQUADA NA ADMINISTRAÇÃO  

DOS MESMOS
Indy Lopes Batista 

Maria Betânia Moraes de Paiva

Na Unidade de Saúde do Vale Dourado/RN, a equipe 113 possui um extenso número de usu-
ários cadastrados portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como Diabetes 
Mellitus (DM) e/ou Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Sendo a hipertensão mais prevalente 
que a diabetes, na população idosa, a hipertensão é uma doença frequente e sua prevalência 
varia de 50 a 80% dos pacientes, dependendo da população estudada (MORAES, 2008).

No decorrer dos dez meses de atuação como médica da família nessa equipe supracitada, 
elencamos como uma das atividades prioritárias a busca ativa desses usuários para segui-
mento e acompanhamento regulares. 

Com isso, a grande maioria já teve a primeira consulta. Foram solicitados exames rotineiros 
de acordo com suas morbidades, todavia, ainda não conseguimos, como equipe, estratificar 
os casos mais graves numa espécie de planilha. O registro da doença e a quantificação de 
sua gravidade são registradas nas consultas e inseridas simultaneamente no Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC). 

O PEC – com implantação e efetivação de menos de um ano – contribui como uma ferramen-
ta de extrema importância para um registro fiel e possível planilha futura dos casos mais 
graves. Mesmo assim, o atendimento conjunto ao prontuário manual ainda é feito, visto 
que se faz necessária a visualização do registro da história pregressa desses pacientes para 
compilação mais adequada e fiel. O questionário oferecido foi respondido de acordo com as 
reuniões semanais de equipe (Quadro 1):
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Quadro 1 -  Questionário sobre a atenção às DCNT na ESF Vale Dourado/RN.

 
Em relação às pessoas 

com HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

Em relação às pessoas 
com DIABETES 

MELLITUS

QUESTÕES SIM NÃO SIM NÃO

A equipe realiza consulta para   
pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes mellitus?
X X

Normalmente, qual é o tempo 
de   espera (em número de 

dias) para a primeira consulta 
de pessoas com   hipertensão 

arterial sistêmica e/ou diabetes 
na unidade de saúde?

1 a 2 dias 1 a 2 dias

A equipe utiliza protocolos 
para   estratificação de risco 

dos usuários com hipertensão? 
X X

A equipe avalia a existência de   
comorbidades e fatores de ris-
co cardiovascular dos usuários 

hipertensos? 

X X

A equipe possui registro de   
usuários com diabetes com 

maior risco/gravidade? 
X X

Em relação ao item “A equipe   possui registro de usuários com diabetes com maior risco/
gravidade?”, se sua   resposta foi SIM, existe documento que comprove? Compartilhe um 

modelo (em   branco) no fórum do módulo e troque experiências com os colegas de curso.

A equipe utiliza alguma ficha 
de   cadastro ou acompanha-
mento de pessoas com hiper-
tensão arterial sistêmica e/ou   

diabetes mellitus? 

X X

A equipe realiza acompanha-
mento de usuários com diag-
nóstico de doença cardíaca 

para pessoas diagnosticadas 
com hipertensão arterial?

X X

A equipe programa as consul-
tas e os exames de pessoas 

com hipertensão arterial sistê-
mica em função da   estratifi-
cação dos casos e de elemen-
tos considerados por ela na 

gestão do cuidado?

X X

A equipe possui registro dos 
usuários com hipertensão arte-
rial sistêmica com maior risco/

gravidade? 

X X

Em relação ao item “A equipe possui registro dos usuários com   hipertensão arterial sistê-
mica com maior   risco/gravidade?”, se sua resposta foi SIM, existe documento   que com-
prove? Compartilhe um modelo (em branco) no fórum do módulo e troque   experiências 

com os colegas de curso.
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A equipe coordena a fila de 
espera   e acompanhamento 

dos usuários com hipertensão 
arterial sistêmica e/ou   diabe-
tes que necessitam de consul-

tas e exames em outros pontos 
de atenção?

X X

A equipe possui o registro dos   
usuários com hipertensão e/
ou diabetes de maior risco/

gravidade encaminhados   para 
outro ponto de atenção? 

X X

Em relação ao item “A   equipe possui o registro dos usuários com hipertensão e/ou diabe-
tes de maior risco/gravidade   encaminhados para outro ponto de atenção?”, se sua res-

posta foi SIM, existe documento que   comprove? Compartilhe um modelo (em branco) no 
fórum do módulo e troque   experiências com os colegas de curso.

A equipe programa as consul-
tas e exames de pessoas com 

diabetes mellitus em função da 
estratificação dos casos e de 
elementos considerados por 

ela na gestão do cuidado? 

X X

A equipe realiza exame do pé 
diabético periodicamente  

nos usuários? 
X X

A equipe realiza exame de fun-
do de olho periodicamente em 
pessoas com diabetes mellitus? 

X X

EM RELAÇÃO À ATENÇÃO À PESSOA COM OBESIDADE 

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza avaliação 
antropométrica (peso e altura) 

dos usuários atendidos?
X

Após a identificação de usuá-
rio com obesidade  

(IMC≥ 30 kg/m2), a equipe 
realiza alguma ação?

X

Se SIM no item anterior, quais ações?

QUESTÕES SIM NÃO

Realiza o acompanhamento 
deste   usuário na UBS X

Oferta ações voltadas à ativida-
de física X

Oferta ações voltadas à   ali-
mentação saudável X

Aciona equipe de Apoio Matri-
cial (NASF e outros) para apoiar 

o acompanhamento deste 
usuário na UBS

X
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Encaminha para serviço espe-
cializado X

Oferta grupo de educação em 
saúde para pessoas que que-

rem perder peso
X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Traçando o perfil do paciente portador de doença crônica da área adscrita, viu-se que a 
grande maioria é acima de 60-65 anos, analfabeto(a) e que vai desacompanhado à consulta, 
e que também é responsável pela sua própria administração de medicamento. Segundo a 
OMS, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e 
vendidos; e mais da metade dos pacientes que os utilizam o fazem incorretamente.

Esses erros podem ser causados por diferentes fatores que potencialmente interferem na 
prescrição, na dispensação, na administração, no consumo e no monitoramento de medica-
mentos, o que pode ocasionar sérios prejuízos para a saúde e até mesmo a morte.

Tais fatos isolados e/ou agrupados trouxeram a ideia de uma espécie de orientação dire-
cionada e individualizada da correta utilização dos medicamentos, repassada ao próprio 
paciente, familiares e/ou cuidador. 

Outro fator importante consiste na revisão medicamentosa ser feita em toda con sulta com 
atenção a qualquer sintomatologia nova, principalmente se tem relação com a mudança ou 
início de alguma medicação. Divulgamos a necessidade de trazer a caixinha ou sacola de 
remédios de uso contínuo para a consulta para que, dessa forma, o paciente pudesse mos-
trar como e em que horário estava tomando determinada medicação. 

Analisando as medicações dos pacientes, inclusive as medicações não prescritas, tomadas 
por conta própria pelo paciente, exercermos o ato de desprescrever, levantado por Mora-
es (2016), na obra Avaliação Multidimensional do Idoso. Esse ato leva em consideração as 
seguintes etapas:

• REVISAR: listar todos os medicamentos utilizados e avaliar o estado físico, comportamental e con-
texto sociofamiliar do paciente;

• ANALISAR: avaliar adesão, interações e reações adversas. Definir metas de atenção e objetivos de 
tratamento, relacionando expectativa de vida e o tempo até o benefício;

• AGIR: iniciar a desprescrição dos fármacos inapropriados, que causam danos mais graves, bem 
como dos não utilizados, seguindo dos fármacos utilizados para prevenção até os de tratamento 
específico de enfermidades, de sintomas ou de uso paliativo;

• AJUSTAR: pactuar expectativas, crenças e preferências do paciente, adaptando a prescrição às reais 
possibilidades de cumprimento.

• MONITORAR: Verificar as melhorias no tratamento, avaliar a adesão à desprescrição e detectar 
ressurgimento dos sintomas ou agravamento da doença de base.
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Baseando-se nesses princípios viu-se uma reposta positiva de porte dos medicamentos de 
uso contínuo durante a consulta médica. Adequaram-se horários de medicações, foram reti-
rados fármacos que só aumentavam as chances de possível iatrogenia, algumas tabelas 
foram feitas para familiares e cuidadores se guiarem, além de aumentar o elo médico-pa-
ciente e médico-paciente-cuidador.
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MUDANÇA PROFUNDA  
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SOBRE 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  
EM MACAPÁ/AP
Isabela Marques de Farias 
Cleyton Cezar Souto Silva

Muito se conta sobre a transformação ocorrida na economia, na cultura e na religião após 
a Revolução Industrial, mas talvez a mudança mais impactante em nossas vidas tenha sido 
a transformação epidemiológica que nós, profissionais da saúde, chamamos de transição 
epidemiológica. Essa transição é um processo lento que ainda está em curso em nosso país 
e em alguns outros países (ARAÚJO, 2012).

A transição epidemiológica é gerada principalmente, mas não somente, pela alteração nas 
etiologias das principais doenças que acometem a população mundial nos dias de hoje. 
Tempos atrás, as principais etiologias das doenças eram infecciosas. Morria-se de peste, 
sarampo, varíola; doenças que em países de primeiro mundo são atualmente apenas rela-
tos em livros. 

Hoje essas doenças não possuem impacto significativo em países desenvolvidos, na reali-
dade desses a morte vem de forma lenta, silenciosa e saborosa. Ela se esconde em pacotes 
de snacks, bacon frito, litros de refrigerante e salas de estar com televisão em ultra HD. Isso 
ocorre porque a revolução industrial mudou toda nossa realidade, com ela veio a informá-
tica e a era moderna. 

Hoje o ser humano se tornou preguiçoso, não é necessário sair à caça, pois o jantar pode 
chegar por meio de um toque no celular, não é mais necessário sair de casa para se divertir, 
pois o catálogo de filmes é renovado quase todo mês. As doenças infecciosas tornam-se 
cada vez mais extintas depois do Bayon e da raquete mata insetos, à medida que a socieda-
de evolui e dia após dia as doenças não transmissíveis assumem o topo (PRATA, 1992).

A medicina procura avançar diariamente no conhecimento dessas doenças e novas infor-
mações são conquistadas todos os dias. O profissional da saúde deve se manter sempre 
atualizado e vigilante. Em nosso país, como ainda estamos em processo de desenvolvimen-
to, em melhoria do saneamento e das políticas de saúde no geral, a transição epidemioló-
gica também não está completa e o povo brasileiro é acometido por uma tripla carga de 
doenças que é composta por doenças transmissíveis, não transmissíveis e causas externas. 
Ainda são comuns em consultórios brasileiros doenças como dengue, amebíase, hansenía-
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se, entretanto, cada dia mais, elas estão sendo substituídas por doenças como hipertensão 
arterial e diabetes (ARAÚJO, 2012). 

Na realidade em que vivo de uma cidade da capital, posso afirmar que as doenças não 
transmissíveis e provocadas por causas externas já é a realidade esmagadora dos meus 
atendimentos.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) que trabalho, em Macapá/AP, a maioria das ações e dos 
trabalhos são voltados para doenças não transmissíveis, crescimento e desenvolvimento e 
saúde sexual e reprodutiva. Isso ocorre porque esses três grandes grupos são os protago-
nistas do nosso cotidiano. Diversos instrumentos foram criados para facilitar e monitorar 
nosso trabalho com esses grupos. 

Nos grupos das doenças não transmissíveis, elaboramos planilhas de monitoramento para 
cada microárea compostas por: nome do paciente, data de nascimento, patologia principal 
e associadas, medicações em uso, IMC e data da última consulta. Essas planilhas são preen-
chidas pelos técnicos de enfermagem após a consulta. Como médica, eu registro as informa-
ções em prontuário. O paciente possui uma carteirinha entregue por nós na qual, durante 
a consulta, eu atualizo as informações. Os agentes de saúde também possuem planilhas, 
como as do consultório, onde registram os pacientes e todas essas informações. 

Durante as visitas domiciliares das agentes de saúde, a pressão de quase todos os membros 
presentes é aferida para que realizemos uma busca ativa e em alguns casos também aferi-
mos a glicemia capilar. Em todas as consultas médicas estou sempre procurando enfatizar 
os cuidados preventivos e os bons hábitos de vida, calculo IMC, pergunto sobre atividades 
esportivas e patologias familiares, dentre outros. Nossa equipe também é assídua nos tra-
balhos sociais e, ao menos uma vez ao mês, estamos participando de Ações de Saúde que 
buscam abordar as principais patologias vistas em consultório.

Durante nossa reunião de equipe apresentei aos colegas de trabalho o questionário desta 
microintervenção. Discutimos cada tópico e a cada pergunta os integrantes iam relatando 
sua opinião sobre a efetividade das nossas ações em relação ao tema levantado. 

Como foi citado no parágrafo anterior, muito do que foi levantado pelo questionário já é 
realizado por nós, no entanto, estamos falhos em alguns pontos. No momento do debate 
concluímos que ao acompanhar o paciente no processo de realização de exames fora da 
UBS e de marcação de consultas quando encaminhados, não possuímos grupos de incenti-
vo a atividade física e bons hábitos alimentares e não realizamos exame de fundo de olho.

Responder em equipe o questionário foi algo importante porque todos puderam ver que 
por mais que nos esforcemos para fazer nosso trabalho de forma eficaz, sempre há pon-
tos que precisamos melhorar e que muitas vezes passam despercebidos porque permane-
cemos acomodados ao acreditar que já somos eficazes o bastante. Levantamos algumas 
ideias para resolução dessas falhas, mas todas precisam ser discutidas com mais tempo e 
com funcionários superiores a nós para serem colocadas em prática.  Quanto à questão 
dos grupos de atividade física e alimentação saudável, estamos trabalhando com a equipe 
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do NASF formas de concretizar essa ideia. Quanto à fundoscopia, me comprometi em me 
aperfeiçoar na técnica e teoria e cobrar da secretária de saúde municipal treinamento e 
equipamento necessário. 

A falha que mais encontramos dificuldade em elaborar uma solução foi o acompanhamen-
to dos pacientes na marcação de exames fora da UBS e consultas com especialistas. Por 
hora, acordamos que as agentes de saúde serão responsáveis por entrar em contato com os 
pacientes após duas semanas do encaminhamento para obter informações sobre.

Não há como negar a importância desta microintervenção para nossa equipe. O debate 
levantado serviu para abrir nossos olhos para questões que muitas vezes são deixadas para 
depois devido à correria do cotidiano. 

Discutir com a equipe e fazer com que todos os membros apontem falhas é de extrema 
importância e mais eficaz do que simplesmente informá-los sobre os planos de melhora. 
Quando todos discutem, além de mais problemas serem vistos, a aceitação e o empenho do 
profissional em buscar a melhora é sempre maior.
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O Curso de Especialização em Saúde da Família (PEPSUS/UFRN), realizado na modalidade 
online por meio do Ambiente Virtual do SUS (AVASUS), apresenta estrutura pedagógica per-
meada por atividades práticas, as quais têm relação direta com os conteúdos teóricos e a 
prática na Atenção Básica. 

As etapas de análise do território (indicadores AMAQ/PMAQ), identificação de pontos de melho-
ria e definição de plano de ação respaldaram o planejamento das microintervenções realizadas. 

Portanto, representam uma ação concreta de educação permanente em saúde, visando a 
aplicabilidade na rotina do serviço e mudança no processo de trabalho dos profissionais/
equipes envolvidas.

As microintervenções realizadas no módulo Controle das Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis na Atenção Primária à Saúde despertaram a atenção do profissional médico 
junto à equipe, especialmente em relação à necessidade de refletir/avaliar constantemente 
o processo de trabalho, ressignificando a importância do trabalho em equipe, o envolvimen-
to dos usuários nas tomadas de decisão. 

Em algumas experiências, os resultados comprovaram melhoria no acesso ao serviço 
(implantação do acolhimento, estratégias de comunicação, organização da agenda), fortale-
ceu o diálogo entre os profissionais da ESF e demais dispositivos da rede de saúde fortale-
cendo a resolutividade no fluxo da rede. 

Qualificou o papel das reuniões de equipe, envolvimento dos profissionais, aproximou os pro-
fissionais da comunidade e incentivou o planejamento com base nos indicadores/dados reais.

Ressalta-se a modalidade de ensino em ambiente virtual, uma vez que os resultados 
alcançados mostraram que é possível proporcionar qualificação profissional em ambien-
tes inovadores de ensino, de modo que a colaboração se concretiza como ferramenta 
para aprendizagem.
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