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INTRODUÇÃO  

A Síndrome Metabólica (SM) pode ser entendida como o 

conjunto de fatores de origem metabólica, determinados por 

uma associação entre a predisposição genética e os hábitos 

de vida, que quando presentes em um indivíduo elevam 

consideravelmente o risco cardiovascular. 

O grande desafio na Atenção Primária no controle dos 

pacientes com SM é a correta e eficaz mudança no estilo de 

vida. A orientação multiprofissional é, para tanto, um 

integrante fundamental nesta intervenção. 

Elaborar um plano de ação para incentivar mudanças no 

estilo de vida de portadores de SM da Estratégia de Saúde 

da Família Vila Formosa por meio de uma equipe 

multiprofissional. 

OBJETIVO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto depende da mudança nos processos de trabalho da 

ESF, que deverá estar capacitada a identificar e orientar 

adequadamente os usuários. Para tanto, cada componente 

da equipe deverá estar engajado no projeto, realizando os 

exames de triagem e reservando tempo para a orientação à 

mudança do estilo de vida pelo pacientes. 

1 Diagnóstico situacional na área de abrangência da ESF 

Vila Formosa; 

2 Problema selecionado: elevado número de usuários com 

SM;  

3 Revisão de literatura; 

4 Sugestão de plano de ação para incentivar mudanças no 

estilo de vida dos portadores da SM da ESF Vila Formosa. 

METODOLOGIA  

Os “nós críticos” relacionados ao elevado número de 

portadores de SM foram: 
 

• Rastreamento e diagnóstico inadequados; 

• Baixo entendimento do paciente quanto a sua doença; 

• Intervenção da equipe multiprofissional ineficiente; 

• Baixa aderência do paciente as mudanças no estilo de 

vida. 
 

O projeto proposto passa por duas etapas de operação.  
 

(1) A primeira é a capacitação de toda a equipe de saúde, 

buscando o entendimento quanto à doença, diagnóstico e 

sobre as orientações quanto às mudanças do estilo da vida 

do paciente. Tal capacitação será feita por meio de 

palestras, aulas e material informativo impresso. 
 

(2) A segunda etapa será caracterizada pela intervenção 

propriamente dita, neste momento, será avaliada a 

presença dos fatores de risco em todos os usuários que 

forem atendidos na ESF, na faixa etária de 20 a 70 anos, 

independente da demanda solicitada. Todos os pacientes 

serão avaliados com a medida da pressão arterial, da 

circunferência abdominal, do peso, além da presença de 

hipertensão, diabetes e dislipidemia prévias. Aqueles 

pacientes que tiverem alguma dessas variáveis 

diagnosticadas serão submetidos a exames laboratoriais de 

lipidograma e glicemia de jejum.  

 Após este momento os pacientes participarão de 

programas regulares de orientação à mudança de estilo de 

vida, com consultas da enfermagem e médica, 

acompanhamento domiciliar com agentes de saúde, grupos 

de exercícios físicos com profissionais de educação física e 

grupos de culinária com nutricionistas. 

PLANO DE AÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

A SM passa despercebida muitas vezes nas avaliações dos 

profissionais de saúde. 

Na área de abrangência da ESF Vila Formosa, em 

Taiobeiras – MG é evidente a prevalência da SM nos 

pacientes, e em nossa prática clínica ficou claro a 

dificuldade de abordar o paciente desde o momento da 

instrução até o tratamento. 

Diante deste cenário, a abordagem do paciente para 

promover mudanças no estilo de vida deve ser realizada por 

toda equipe de saúde e de forma contínua. Não se 

consegue a adesão do paciente em uma única consulta, 

muito menos quando este recebe informações apenas do 

médico. A orientação ao paciente deve ser realizada por 

toda equipe e de forma constante.  
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