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Em  1930 ,  pela  primeira  vez  o  termo  “Saúde” é
incluído  em  um  Ministério ,  o  então  Ministério  da
Educação  e  Saúde ,  responsável  pelas  ações
voltadas  a  saúde  dos  brasileiros  na  época .  

No  ano  de  1953 ,  o  Ministério  da  Educação  e  Saúde
foi  desmembrado  em  Ministério  da  Educação  e
Ministério  da  Saúde .  O  Ministério  da  Saúde  passou
a  ficar  responsável  pelas  ações  de  saúde  pública ,

que  antes  eram  competências  do  Departamento
Nacional  de  Saúde .  

Somente  35  anos  depois ,  com  a  implementação  da
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de
1988 ,  foi  criado  o  Sistema  Único  de  Saúde ,

garantIndo  que :

NO  DIA  25  DE  JULHO ,  O  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE  COMPLETA  67  ANOS  DE  CRIAÇÃO .  

QUE  TAL  CONHECER  UM  POUCO  MAIS  SOBRE
ESTE  MINISTÉRIO  E  SUAS  COMPETÊNCIAS?

ART .  196 .  A  SAÚDE  É  DIREITO  

DE  TODOS  E  DEVER  DO  ESTADO ,  



Antes  da  criação  do  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS),  o  Ministério  da  Saúde ,  com  o  apoio  dos
Estados  e  Municípios ,  desenvolvia  quase  que
exclusivamente  ações  de  Promoção  da  Saúde  e
Prevenção  de  Doenças ,  com  destaque  para  as
campanhas  de  vacinação  e  controle  de
endemias .  Todas  essas  ações  eram
desenvolvidas  com  caráter  universal ,  ou  seja ,

sem  nenhum  tipo  de  discriminação  com  relação
à  população  beneficiária .

A  saúde  de  acesso  gratuito ,  não  era  vista  como
um  direito  e  sim ,  como  caridade ,  pois ,  em  geral ,
quem  prestava  assistência  a  saúde  eram  os
hospitais  filantrópicos .

Nessa  época ,  os  brasileiros ,  com  relação  à
assistência  à  saúde ,  estavam  divididos  em  três
categorias :

- Os que podiam pagar pelos serviços;

• Os que tinham direito a assistência prestada pelo
Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social (apenas trabalhadores de carteira
assinada e seus dependentes);

• Os que não tinham nenhum direito.



A  Constituição  Federal  de  1988  foi  um  marco  para
firmar  os  direitos  dos  brasileiros .   Entre  eles ,  o
direito  ao  Acesso  Universal  à  Assistência  a  Saúde ,

através  da  criação  do  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS).

A  Atenção  integral  à  Saúde ,  e  não  somente  os
cuidados  assistenciais ,    passou  a  ser  um  direito
de  todos  os  brasileiros ,  desde  a  gestação  e  por
toda  a  vida ,  com  foco  na  saúde  com  qualidade  de
vida

O  SUS ,  em  conjunto  com  as  demais  políticas ,  deve
atuar  na  promoção  da  saúde ,  prevenção  de
ocorrência  de  agravos  e  recuperação  dos
doentes .    

A  rede  que  compõe  o  SUS   engloba  a  atenção
básica ,  média  e  alta  complexidades ,  os  serviços
urgência  e  emergência ,  a  atenção  hospitalar ,  as
ações  e  serviços  das  vigilâncias  epidemiológica ,

sanitária  e  ambiental  e  assistência  farmacêutica .



Atualmente ,  o  Brasil  passa  por  uma  mudança  no
perfil  demográfico ,  onde  a  expectativa  de  vida  é
maior ,  ou  seja ,  nossa  população  está  envelhecendo .  

Com  isso ,  o  número  de  doenças  crônicas  tem
aumentado  a  cada  ano ,  estima-se  que  cerca  de  80%

da  população  com  65  anos  ou  mais  apresente  alguma
doença  crônica

Isto  ocorre  pois  as  doenças  crônicas  geralmente
estão  associadas  ao  estilo  de  vida ,  hereditariedade  e
determinantes  sociais  ao  qual  o  indivíduo  está
inserido .  

No  Brasil ,  as  doenças  crônicas  são  responsáveis  por
74% das  mortes ,  porém ,  seguindo  o  tratamento
adequado  o  paciente  terá  uma  vida  com  qualidade .

As Doenças Crônicas podem ser definidas
como aquelas doenças de lento

desenvolvimento e longa duração, as quais o
portador convive por anos.

DOENÇAS  CRÔNICAS  - A  PRINCIPAL
DEMANDA  DO  SISTEMA  DE  SAÚDE



ASMA

COLESTEROL ALTO

DIABETES 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

DOENÇA DE PARKINSON 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA (DPOC)

HIPERTENSÃO

OSTEOPOROSE

VOCÊ  CONHECE  AS  PRINCIPAIS
DOENÇAS  CRÔNICAS  QUE  ACOMETEM

OS  BRASILEIROS?



AS  DOENÇAS  CRÔNICAS  PODEM  CAUSAR
COMPLICAÇÕES  POR  COVID-19 .  

DESTACAM-SE :

Hipertensão

Popularmente conhecida como pressão alta, uma condição

onde os níveis de pressão sanguínea no interior dos vasos estão

elevados. Na   maioria das vezes, a doença se desenvolve a

partir de fatores genéticos, mas hábitos não saudáveis como

tabagismo, uso de álcool, estresse, consumo excessivo de sal e

obesidade podem elevar os níveis de pressão.  Geralmente, não

apresenta sintomas, exceto quando a pressão está muito alta,

entre os sintomas estão: dores no peito, dor de cabeça,

tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e

sangramento nasal.

  Asma

Ocorre devido a uma inflamação que afeta as vias aéreas,

prejudicando a respiração e provocando falta de ar, chiado no

peito e tosse. Os sintomas geralmente pioram a noite e nas

primeiras horas da manhã. Fatores genéticos ou ambientais

podem desencadear a asma. Entre os fatores genéticos estão:

histórico familiar de asma, rinite ou obesidade. Já entre os

fatores ambientais destacam-se: exposição à poeira, ácaros e

fungos, variações climáticas e infecções virais.



Diabetes 

Causada pela produção insuficiente ou má absorção

de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue

e garante energia para o organismo.

A diabetes tipo 1 ocorre por fatores hereditários,

onde o pâncreas não produz insulina suficiente. O

tratamento exige uso diário de insulina e ou outros

medicamentos para controlar o uso da glicose no

sangue.

Já a diabetes tipo 2 ocorre por problema na absorção

da insulina pelo corpo e está relacionado ao

sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados,

hipertensão.e hábitos alimentares inadequados. Os

principais sintomas em ambos os casos são sede e

fome excessiva e vontade de urinar várias vezes ao

dia.



Visto  até  aqui  a  importância  da  criação  do
Ministério  da  Saúde  no  Brasil ,  desenvolvendo
assim  ações  específicas  a  promoção  de  saúde  e
prevenção  de  doenças  junto  às  Secretarias
Estaduais  e  Municipais  de  Saúde ,  também
abordando  dados  das  principais  doenças  crônicas
que  se  desenvolvem  na  população  do  país .   Num
cenário  atual ,  sabe-se  que  a  população  mais
vulnerável  a  combater  o  vírus  SARS-CoV-2 ,  o  novo
Coronavírus ,  é  justamente  o  público  portador  de
doenças  crônicas  e  idosos .

Pensando  neste  contexto ,  o  PET  PISC ,  nesta
edição  do  Comunica  PISC ,  entrevistou  a
Secretária  Municipal  de  Saúde  de  Uruguaiana ,

Lilian  Stumm ,  para  além  do  que  é  divulgado  na
mídia ,  saber  melhor  as  ações  de  enfrentamento
do  Coronavírus  por  parte  da  esfera  Municipal  de
Saúde  de  Uruguaiana .



Nascida em Ijui, é enfermeira graduada pela
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul, UNIJUI. É especialista em Urgência,

Emergência e Trauma, em Estratégia de Saúde da
Família pela UNB e em preceptoria de residentes no
SUS. Domiciliada em Uruguaiana desde 2006, Lilian já
trabalhou na UNIPAMPA como professora substituta,

foi docente do Senac Uruguaiana e serviu as fileiras do
Exército Brasileiro como Enfermeira Oficial no Hospital
de Guarnição de Uruguaiana, atual Posto Médico. A
Secretária também já trabalhou na Santa Casa de
Caridade de Uruguaiana e esteve na coordenação da
enfermagem das estratégias de Saúde da Família.

Atualmente é Secretária de Saúde em Uruguaiana.

Fonte: Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Lílian Konageski Stumm



1) Sabe-se  que  as  doenças  crônicas  não
transmissíveis  são  fatores  de  risco  de  agravamento
da  COVID-19 .  Existe  estimativa  de  qual  destas
doenças  apresenta  maIor  prevalência  na  população
Uruguaianense?

R :  Atualmente  a  doença  crônica  não  transmissível
que  mais  apresenta  relevância  na  população  do
Município  de  Uruguaiana ,  são  as  doenças
cardiovasculares  em  especial  a  hipertensão  arterial ,
acompanhadas  da  diabetes ,  doenças  respiratórias
entre  outras .  

2) Quais  medidas  foram  tomadas  em  relação  aos
profissionais  vinculados  junto  a  secretaria  de  saúde
que  fazem  parte  do  grupo  de  risco?

R :  As  medidas  que  tomamos  na  Secretaria  Municipal
de  Saúde  e  no  àmbito  do  Município  de  Uruguaiana ,
foi  a  partir  do  decreto  municipal  178/2020 ,  o
afastamento  de  pessoas  acima  de  60  anos ,  e  de
funcionários  com  doenças  crônicas ,  assim  como
gestantes ,  mediante  atestados  médicos .  

3) Como  está  sendo  o  fluxo  de  atendimento  nas
Estratégias  de  Saúde  da  Família  neste  momento?

R :  O  fluxo  de  atendimento  nas  Estratégias  de  Saúde
da  Família  está  com  50% dos  agendamentos  dos
profissionais  (médicos ,  enfermeiros ,  nutricionistas ,
psicólogos ,  assistentes  sociais ,  entre  outros).  Em
relação  aos  atendimentos  odontológicos ,  estes
apenas  estão  urgência  e  emergências .  Já  a
assistência  a  demanda  espontânea  se  mantém
rotineiramente  através  do  acolhimento  e  da
classificação  de  risco .  



4) Analisando  o  contexto ,  a  forma  enfrentada  pelas
demais  cidades  vizinhas ,  Uruguaiana  destacou-se
consideravelmente  quanto  às  medidas  tomadas .  A
cidade  desde  o  início  da  quarentena  tomou  medidas
até  consideradas  “drásticas” pela  população ,  e  hoje
percebe-se  que  isso  tem  nos  trazido  resultados
positivos .  Qual  foi  o  pensamento  da  secretária  da
saúde  quanto  a  tudo  isso  desde  o  começo  e  o  que  os
levou  agir  antes  de  muitas  cidades  do  Estado?

R :  Quando  soube  do  início  da  pandemia ,
prontamente  iniciei  estudos  e  me  apropriei  da
situação  e  das  maneiras  de  enfrentamento  da
pandemia .  Todas  as  medidas  tomadas ,  foram
apoiadas  e  alicerçadas  com  fundamentação  teórica ,
em  discussões  com  o  grupo  técnico  de  trabalho  e
através  de  aprimoramento  de  estratégias  de
enfrentamento .  Os  protocolos  e  fluxos  de  ação
foram  todas  discutidos  e  construídos  em  grupo ,
sempre  buscando  a  resolutividade ,  brevidade  e
praticidade  das  situações .  Penso  que  temos  que
trabalhar  muito  com  as  estratégias  de  prevenção  e
educação  da  comunidade ,  para  que  assim ,  através
de  empoderamento  pedagógico  das  pessoas ,  o
enfrentamento  de  qualquer  situação  da  saúde ,  se
torna  mais  fácil ,  útil  e  precisa .  Por  isso  agimos
antecipadamente .  Trabalhar  em  gestão  de  Saúde
Pública  e  trabalhar  com  prevenção .  



5) Uma  situação  semelhante  à  essa  nunca  foi
vivenciada  por  nenhuma  equipe  de  saúde  do  país .
Baseado  nisso ,  os  profissionais  de  saúde  de
Uruguaiana ,  estão  recebendo  capacitações  acerca  do
manejo  da  COVID-19?        

R :  Com  certeza  é  uma  situação  muito  singular .
inicialmente  conseguimos  reunir  os  profissionais
para  capacitações  presenciais ,  porém  nesse
momento  devido  ao  distanciamento  social ,  estamos
utilizando  de  diversas  ferramentas  de  tecnologia
para  isso ,  reuniões  online ,  grupos  de  Whatsapp ,
normativas  impressas  entre  outros .

6) Você  pode  dissertar  para  nós  sobre  como  são
realizadas  as  notificações  dos  casos  confirmados  no
município? E  como  é  realizado  o  controle  dos
usuários  diagnosticados  em  isolamento
domiciliar?      
 
R :  A  notificação  de  casos  confirmados  e  o
monitoramento  dos  casos  de  isolamento  domiciliar
são  realizados  pelo  Setor  de  Vigilância
Epidemiológica  da  Secretaria  da  Saúde .  Em  relação
às  notificações  de  casos  positivos ,  estas  são
digitadas  no  sistema  e-sus  notifica ,  do  Ministério  da
Saúde .  Já  o  controle  e  monitoramento  dos  casos  de
isolamento  domiciliar ,  estes  são  realizados  pelas
Estratégias  de  Saúde  da  Família  por  contato
telefônico  ou  mediante  visita  domiciliar .



7) Com  a  pandemia  as  pessoas  tiveram  a
incumbência  de  mudar  seus  hábitos  de  vida ,
principalmente  em  relação  aos  cuidados  com  a
higiene .  Nesse  sentido ,  você  acredita  que  essa
mudança  nos  hábitos  básicos  de  higiene  irá  se
manter  após  a  pandemia?      

R :  Gostaria  de  pensar  que  sim ,  pois  hábitos  corretos
de  higiene  é  medida  preventiva  mais  eficaz  para
toda  e  qualquer  transmissão  e  proliferação  de
doenças .  Claro  que  isso  depende  muito  da
compreensão  e  entendimento  de  cada  indivíduo .

8) Quais  as  principais  recomendações  que  hoje  pode
se  fazer  para  a  população  de  Uruguaiana ,  dentro  da
realidade    do  município  na  pandemia?        
R :  A  principal  recomendação  é  que  as  pessoas
realizem  a  etiqueta  respiratória ,  respeitem  as  regras
de  distanciamento  social ,  o  decreto  municipal ,  usem
o  álcool  gel  e  a  máscara  facial .  E  que  assim  possam
cuidar  da  sua  saúde .  



RELEMBRANDO AS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO DO COVID-19

USE MÁSCARA
O vírus é altamente propagavél, utilize

máscaras descartavéis ou de tecido ao sair de
casa.

MANTENHA MEDIDAS DE HIGINE
Lave as mãos com água e sabão com

frequencia. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca
e nariz com o cotovelo.

SE POSSÍVEL, PRATIQUE O ISOLAMENTO
SOCIAL

Evite circular de forma desnecessária nas
ruas, espaços públicos e comércio. Saia de

casa somente se necessário.



PARA PREVENIR AS DOENÇAS
CRÔNICAS É NECESSÁRIO: 

ESTAR ATENTO A FATORES GENÉTICOS 

Muitas doenças estão ligadas a
hereditariedade, portanto esteja atento as
condições de saúde de seus familiares.

MANTER BONS HÁBITOS DE VIDA
Busque manter hábitos saúdaveis, pois
muitas doenças crônicas podem ser
desencadeadas por maus hábitos.

CONSULTAR SEU MÉDICO
REGULARMENTE

Somente seu médico poderá dar seu
diagnostico e indicar o melhor tratamento.



BONS HÁBITOS PARA
INCLUIR NA SUA ROTINA

ATIVIDADES FÍSICAS REGULARES
Separe alguns minutos do seu dia para

realizar alguma atividade física. Pode ser uma
caminhada, dança ou alongamentos.

BONS HÁBITOS ALIMENTARES
Busque uma alimentação variada e evite

consumir sal, açúcar, gorduras e alimentos
processados em excesso.

UMA BOA NOITE DE SONO
Uma boa noite de sono irá ajudar você a ter
mais disposição e irá ajudar no relaxamento.
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