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A organização do cuidado à população esteve, sempre, centrada no saber e na 
figura do médico que utiliza para sua produção as tecnologias duras e leve-duras 
com ênfase no procedimento. O cuidado é resultado de um processo de trabalho 
coletivo que envolve relações de trocas, comunicações e inúmeros atos 
associados uns aos outros e que, entre si, forma o processo produtivo da 
assistência. A análise da organização do cuidado é um elemento importante para 
produção do cuidado e avaliação os serviços de saúde que nos permite olhar a 
organização das práticas assistenciais em saúde, no cotidiano do trabalho de uma 
equipe, pensar projetos terapêuticos e observar as relações e ruídos existentes na 
rede que presta cuidado ao hipertenso sendo capaz de levar os profissionais a 
refletirem sobre o cuidado que realizam e a relação que mantém com o usuário 
possibilitando o exercício da auto-análise. Foi realizado de um estudo de caso que 
tem como objetivo analisar a produção do cuidado ao hipertenso em uma Unidade 
Saúde da Família (USF), no município de Itabuna-Bahia. Teve como instrumentos 
de coleta a entrevista semi-estruturada, a rede de petição e compromisso e o 
fluxograma descritor da linha de cuidado ao hipertenso. Os resultados mostram 
que a organização do cuido ao hipertenso segue o protocolo do Ministério da 
Saúde, centrado nas ações programáticas e básicas de vigilância à saúde, com 
oferta organizada de atendimento por microárea de atuação do ACS, continua 
centrado em na consulta e em procedimentos com a presença de poucos espaços 
relacionais, o vínculo é administrativo e mantido em função da dispensação de 
medicamentos, não existe grupos de apoios e outras ações educativas são 
esporádicas e ocorrem em sala de espera. O acesso aos serviços de apoio e 
diagnóstico, consulta especializada e de alta complexidade são difíceis 
expressando quebra na linha do cuidado em todos os níveis de atenção. Observa-
se a existência de profissionais que buscam linhas fugas subvertendo a norma e 
operando um tipo de cuidado acolhedor, que estabelece vínculos e se 
responsabiliza com o outro. A rede de conversas estabelecida entre a equipe é 
sumária e pontual dificultando uma atenção mais integral. 
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