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RESUMO 
 
 

Este projeto foi feito a partir dos estudos e análises observacionais realizadas com 
os pacientes atendidos no Centro de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte – 
Minas Gerais. A partir desta análise, verificou-se a necessidade de ações e 
intervenções para melhorias na qualidade de vida destes pacientes, levando em 
consideração que é de suma importância verificar a estratificação de risco 
cardiovascular ocasionada pela obesidade. O estudo nasceu da experiência 
conjunta com alguns colegas da área da cardiologia e endocrinologia e do convívio 
com alguns colegas da graduação, onde se discutia e refletia sobre casos clínicos 
de doenças cardiovasculares e em como esta doença vem crescendo nos últimos 
anos, sendo a maior causa de morte no mundo. No Brasil, o panorama da obesidade 
é tão alarmante quanto em outros países, atingindo níveis de 32% da população 
com sobrepeso e 8% de obesos. Seguindo a tendência mundial, a porcentagem de 
mulheres é significativamente maior que a de homens obesos e a prevalência é 
maior nos estados do Sul e Sudeste comparada às regiões Norte e Nordeste. O 
grande aumento na incidência de obesidade não é consequência apenas de 
mudanças ambientais e genéticas, mas também dos fatores nutricionais e do estilo 
de vida. Percebe-se que este problema não atinge somente indivíduos que vivem 
nos grandes centros urbanos, mas também as populações de pequenos municípios. 
Diante deste contexto, percebeu-se que, na área de abrangência de atuação do 
Centro de Saúde Santa Terezinha tem aumentado o número de casos de obesidade 
e tornou-se de suma importância um estudo que identificasse a estratificação de 
risco cardiovascular ocasionado pela obesidade e, assim, criar ações de prevenção, 
diagnóstico precoce e tratamento. Portanto, o objetivo deste estudo foi elaborar um 
projeto de intervenção para melhorar a estratificação de risco cardiovascular 
ocasionada pela obesidade em pacientes atendidos pela Equipe Amarela no Centro 
de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte. Foi utilizado o Planejamento 
Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição 
do problema prioritário, dos nós críticos e das ações. Para subsidiar o plano fez-se 
pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: 
Obesidade, doenças cardiovasculares e risco além de diversos livros que abordam a 
temática. 
 
 
Palavras-chave: Obesidade. Doenças  cardiovasculares. Risco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ABSTRACT 

 
 

This project was made based on observational studies and analyzes carried out with 
patients seen at the Santa Terezinha Health Center in Belo Horizonte - Minas Gerais. 
From this analysis, there was a need for actions and interventions to improve the 
quality of life of these patients, taking into account that it is extremely important to 
check the cardiovascular risk stratification caused by obesity. The study was born 
from the joint experience with some colleagues in the field of cardiology and 
endocrinology and from living with some colleagues from the undergraduate course, 
where they discussed and reflected on clinical cases of cardiovascular diseases and 
how this disease has been growing in recent years, being the main cause of death in 
the world. In Brazil, the outlook for obesity is as alarming as in other countries, 
reaching levels of 32% of the overweight population and 8% of obese people. 
Following the global trend, the percentage of women is significantly higher than that 
of obese men and the prevalence is higher in the South and Southeast states 
compared to the North and Northeast regions. The great increase in the incidence of 
obesity is not only a consequence of environmental and genetic changes, but also of 
nutritional and lifestyle factors. It is clear that this problem affects not only individuals 
living in large urban centers, but also the populations of small municipalities. In this 
context, it was noticed that, in the coverage area of the Santa Terezinha Health 
Center, the number of cases of obesity has increased and a study that identifies the 
stratification of cardiovascular risk caused by obesity and, thus, creating prevention, 
early diagnosis and treatment actions. Therefore, the objective of this study was to 
elaborate an intervention project to improve the cardiovascular risk stratification 
caused by obesity in patients treated by the Yellow Team at the Santa Terezinha 
Health Center in Belo Horizonte. Situational Strategic Planning was used to quickly 
estimate the problems observed and define the priority problem, critical nodes and 
actions. To subsidize the plan, a bibliographic search was made at the Virtual Health 
Library with the descriptors: Obesity, cardiovascular diseases and risk, in addition to 
several books that address the theme. 
 
 
Keywords: Obesity. Cardiovascular diseases. Risk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AVE Acidente Vascular Encefálico 

CBTU Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

DAC Doença Arterial Coronariana 

DCNT Doença Crônica Não Transmissível 

DCV Doença Cardiovascular 

DM Diabetes Mellitus 

ECG Eletrocardiograma 

ESF Estratégia de Saúde da Família 

FIT-BH Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte 

FR Fator de Risco 

HAS Hipertensão Arterial sistólica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFMG Instituto Federal de Minas Gerais 

IMC Índice de Massa Corpórea 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PIB Produto Interno Bruto 

PCR Parada cardiorrespiratória  

PNUD Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PSF Programa de Saúde da Família 

PUC Pontifica Universidade Católica 

RITLA Rede de Informação Tecnológica Latino Americana 

RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte 

SM Síndrome Metabólica 

SUS Sistema Único de Saúde 

TG Triglicérides 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UEMG Universidade do Estado de Minas Gerais 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

 
 



 

  

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 
  
Figura 1 Centro de Saúde Santa Terezinha – Belo Horizonte – MG............... 18 

 

Quadro 1 Atividades realizadas pelo Centro de Saúde Santa Terezinha......... 19 

Quadro 2 Problemas de saúde encontrados na população usuária do Centro de 

Saúde Santa Terezinha - Belo Horizonte – MG (2018) na equipe 

amarela.................................................................................. 

 

 

21 

Quadro 3 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Amarela do 

Centro de Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - Minas 

Gerais................................................................................................ 

 

 

 

23 

Quadro 4 

Figura   2      

 

   

Fatores de risco cardiovascular......................................................... 

Doenças cardiovasculares encontradas nos pacientes atendidos  

no Centro de Saúde Santa Terezinha – Belo Horizonte – MG 

31 

 

35 

Quadro 5 Operações sobre o “Grau de informação insuficiente da população 

quanto aos problemas causados pela obesidade”, relacionado ao 

problema “Alta prevalência de obesidade” na população sob 

responsabilidade da Equipe do Centro de Saúde Santa Terezinha de 

Belo Horizonte - Minas Gerais...................................................... 

 

 

 

 

36 

Quadro 6 Operações sobre “Estruturas dos serviços de saúde a melhorar em 

relação à atenção às DCNT”, relacionado ao problema “Alta 

prevalência de obesidade” na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde do Centro de Saúde Santa Terezinha de Belo 

Horizonte - Minas Gerais................................................................... 

 

 

 

 

37 

Quadro 7 Operações sobre o “nó crítico 3 relacionado ao problema ” Falta de 

conscientização da população quanto às mudanças de estilo de vida e 

reeducação alimentar”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde do Centro de Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - 

Minas Gerais................................................................... 

 

 

 

 

 

38 

 
 
 



 

  

 
SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................... 12 

1.1 Aspectos Gerais do Município.................................................................... 12 

1.2 Aspectos da Comunidade.......................................................................... 15 

1.3 Sistema Municipal de Saúde...................................................................... 16 

1.4 Unidade Básica de Saúde.......................................................................... 16 

1.5 Equipe de Saúde da Família – Equipe Amarela (ESF5)............................ 18 

1.6 O funcionamento da Equipe de Saúde Amarela do Centro de Saúde 

Santa Terezinha......................................................................................... 

 

18 

1.7 O dia a dia da Equipe Amarela................................................................... 20 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da 

comunidade................................................................................................ 

 

20 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção de problemas para plano de 

intervenção................................................................................................. 

 

22 

2  JUSTIFICATIVA......................................................................................... 23 

3 OBJETIVOS............................................................................................... 25 

3.1 Objetivo Geral............................................................................................. 25 

3.2 Objetivos Especíicos................................................................................. 25 

4 METODOLOGIA........................................................................................ 26 

5 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................... 28 

5.1 Obesidade e estratificação de risco cardiovascular................................... 28 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO................................................................... 33 

6.1 Descrição dos problemas selecionados..................................................... 33 

6.2 Explicação dos problemas selecionados.................................................... 34 

6.3 Seleção dos Nós Críticos........................................................................... 35 

6.4 Desenho das operações............................................................................. 35 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................... 39 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................... 40 

 
 



 
12 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Aspectos Gerais do Município 

 

Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Sua população 

estimada é de 2. 501.576 habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, sendo o 6º município mais populoso do país, o terceiro mais 

populoso da Região Sudeste e o mais populoso de seu estado. Com uma área de 

aproximadamente 331 km², possui uma geografia diversificada, com morros e 

baixadas (IBGE, 2017). Com uma distância de 716 quilômetros de Brasília, a capital 

federal, é a segunda capital de estado mais próxima da capital nacional, atrás 

apenas de Goiânia.  

Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência 

histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do 

estado mineiro sob influência das ideias do positivismo, num momento de forte apelo 

da ideologia republicana no país. Sofreu um inesperado e acelerado crescimento 

populacional, chegando a mais de um milhão de habitantes em quase setenta anos 

de fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, houve também o avanço da 

industrialização, além de muitas construções de inspiração modernista, notadamente 

as casas do bairro Cidade Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade 

(BELO HORIZONTE, 2017). 

A capital mineira é sede da terceira concentração urbana mais populosa do 

país. Belo Horizonte já foi indicada pelo Population Crisis Commitee, da Organização 

das Nações Unidas (ONU), como a metrópole com melhor qualidade de 

vida na América Latina (2014) e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo. Em 

2010, Belo Horizonte gerou 1,4% do produto interno bruto (PIB) do país e, em 2013, 

era o quarto maior PIB entre os municípios brasileiros, responsável por 1,53% do 

total das riquezas produzidas no país. Uma evidência do desenvolvimento da cidade 

nos últimos tempos é a classificação da revista América Economía, na qual, já em 

2009, Belo Horizonte aparecia como uma das dez melhores cidades para fazer 

negócios da América Latina, segunda do Brasil e à frente de cidades como Rio de 

Janeiro, Brasília e Curitiba (BELO HORIZONTE, 2018). 

A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional 

e até internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Curral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Jardim_(Belo_Horizonte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_concentra%C3%A7%C3%B5es_urbanas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_concentra%C3%A7%C3%B5es_urbanas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, 

o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, 

o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi, e eventos de 

grande repercussão, como o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua (FIT-

BH), Festival Internacional de Curtas e o Encontro Internacional de Literaturas em 

Língua Portuguesa. É também nacionalmente conhecida como a "capital nacional 

dos botecos", por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra grande 

cidade do Brasil. 

O intenso processo de conurbação atualmente em curso na chamada Grande 

BH vem criando uma metrópole cujo centro está em Belo Horizonte e atinge os 

municípios de Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa 

Luzia, Ibirité, Vespasiano e Sabará. A Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) foi criada no ano de 1973 e é constituída por 34 municípios, 

sendo atualmente a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, atrás apenas das 

de São Paulo e Rio de Janeiro; o 62º maior aglomerado urbano do mundo e o sétimo 

da América Latina (atrás da Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos 

Aires, Bogotá e Lima). Seu Produto Interno Bruto (PIB) somava, em 2005, cerca de 

62,3 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 45% pertenciam ao município de 

Belo Horizonte (BELO HORIZONTE, 2018). 

O clima de Belo Horizonte é classificado como tropical com estação seca, 

com verões moderadamente quentes e úmidos e invernos secos e agradáveis. A 

temperatura é amena durante o ano, com médias variando de 19 °C a 24 °C, sendo 

a média compensada anual de 22 °C (normal climatológica de 1981-2010). O efeito 

da urbanização tem provocado o surgimento de ilhas de calor e alterações na 

circulação das massas de ar frio que, durante o inverno, têm sido fortemente 

bloqueadas pela alta pressão da massa de ar seco, predominante nessa época do 

ano (BELO HORIZONTE, 2018).  

As precipitações ocorrem sob a forma de chuva e, em algumas ocasiões, 

de granizo, podendo ser de forte intensidade e ainda virem acompanhadas 

de raios e trovoadas. O índice pluviométrico é de cerca de 1.600 milímetros anuais 

(mm), sendo mais frequentes de outubro a março. Em algumas tardes, a umidade do 

ar fica baixa, podendo ficar abaixo de 30% durante a tarde, especialmente no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_da_Pampulha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Artes_e_Of%C3%ADcios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Ci%C3%AAncias_Naturais_da_PUC_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Ci%C3%AAncias_Naturais_da_PUC_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_Cultural_Pra%C3%A7a_da_Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Arquitet%C3%B4nico_da_Pampulha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Central_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Savassi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Teatro,_Palco_e_Rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Curtas_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encontro_Internacional_de_Literaturas_em_L%C3%ADngua_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encontro_Internacional_de_Literaturas_em_L%C3%ADngua_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibirit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granizo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_(meteorologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trovoada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_do_ar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_do_ar
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período da estação seca, abaixo do estabelecido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que é de 60% (BELO HORIZONTE, 2018).  

O fator educação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município 

atingiu em 2016 a marca de 1,128, patamar consideravelmente elevado, em 

conformidade aos padrões do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), ao passo que a taxa de analfabetismo indicada pelo 

último censo demográfico do IBGE (2017) foi de 4,6%, superior à porcentagem 

verificada nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de 

Janeiro e Vitória. Nota-se que o analfabetismo vem se reduzindo nos últimos 30 

anos, tanto no município como no país (no Brasil, a taxa de analfabetismo é de 

13,6%). Os maiores índices de analfabetismo na capital encontram-se nas faixas 

etárias que vão de 45 a 59 anos (7,0%) e de 60 anos ou mais (14,9%). Entre a 

população de 10 aos 19 anos de idade, a taxa de analfabetismo é de 1,5%, situando 

Belo Horizonte entre as cinco capitais brasileiras com menor número de analfabetos 

também nesta faixa etária (IBGE, 2017). 

Com 672 estabelecimentos de ensino fundamental, 587 estabelecimentos de 

ensino infantil, 251 escolas de nível médio e 49 instituições de nível superior, a rede 

de ensino da cidade é uma das mais extensas do país (BELO HORIZONTE, 2018).  

Destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas 

consideradas centros de referência em determinadas áreas. As instituições públicas 

de ensino superior sediadas em Belo Horizonte são: a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG), a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, a Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Instituto Federal de Minas Gerais 

(IFMG), embora o último só tenha sua reitoria localizada em Belo Horizonte e não 

ministre aulas na capital mineira. Entre as instituições privadas, destacam-se 

instituições como a PUC Minas e a Fundação Dom Cabral. 

O setor dos transportes públicos é administrado pela Empresa de Transportes 

e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS). O Sistema de Transporte Coletivo de 

ônibus transporta diariamente cerca de 1,4 milhão de passageiros e abrange 

aproximadamente 300 linhas exploradas por 50 empresas, que operam uma frota de 

2.874 mil veículos com idade média de 5 anos e 8 meses (BHTRANS, 2019). 
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Já o Metrô de Belo Horizonte é operado pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU) e possui atualmente 19 estações e 28,2 km de extensão, 

transportando atualmente 203 mil usuários/dia (CBTU, 2019).  

 

1.2 Aspectos da Comunidade 

 

A comunidade atendida no Centro de Saúde Santa Terezinha é composta por 

mulheres (39%), homens (24%), idosos (25%) e crianças (12%) (CENTRO DE 

SAÚDE SANTA TEREZINHA, 2019). 

Percebe-se que as mulheres são as que mais procuram os postos de saúde e 

os problemas mais detectados na comunidade são: diabetes, hipertensão, 

obesidade, dengue, problemas cardiovasculares, infecções do trato urinário e até 

mesmo depressão. Há casos de complicações na gravidez e no parto, doenças 

respiratórias e doenças mentais. 

As crianças, em geral, são acometidas de viroses, resfriados, pneumonia e 

alguns casos de bronquite, asma e dengue. Ocorrem, também, alguns casos de 

ferimentos por causa de cortes, quedas, etc., e grande número de casos de 

acidentes domésticos como queimaduras, cortes, mordidas de cães, entre outros. 

As mulheres procuram a unidade para consultas ginecológicas (prevenção e 

tratamento), algumas com patologias como diabetes, hipertensão e obesidade. Há a 

presença de hipertireoidismo e depressão em alguns casos. Neoplasias são poucos 

casos, mas ocorrem. Por causa do grande número de hipertensas, há complicações 

na gravidez e no parto. 

A comunidade desta área de atendimento procura a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) com os mais diversos problemas, porém não aderem ao tratamento e 

orientações médicas. Percebe-se o uso incorreto de medicamentos e a não 

aceitação de mudanças no estilo de vida, como reeducação alimentar e prática de 

exercícios físicos. Poucos são os pacientes que marcam suas consultas 

regularmente e que aderem ao tratamento farmacológico, principalmente, nos casos 

de diabetes e hipertensão.  

Encontramos dificuldades nas ações de prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, devendo, por isso, reforçar as atividades em grupo destes usuários.  
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1.3 Sistema Municipal de Saúde 

 

Belo Horizonte dispõe de um total de 36 hospitais, sendo um municipal, dois 

federais, sete estaduais e o restante, filantrópicos e privados. Há cerca de 5.500 

leitos na capital (3,2 leitos por mil habitantes) e a rede conta com 141 postos de 

saúde, 150 de ambulatórios e 507 equipes do Programa Saúde da Família (PSF), 

que dão cobertura a 76% da população da capital (IBGE, 2017).  

Os serviços de urgências médicas do município, chamados de Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e os prontos atendimentos conveniados e do Sistema 

Único de Saúde (SUS) sofrem com a falta crônica de médicos, filas intermináveis e 

falta de estrutura da unidade de atendimento como salas inadequadas para 

determinados procedimentos, falta de cadeiras na sala de espera, faltam alguns 

medicamentos e materiais na farmácia e falta de recursos humanos (CENTRO DE 

SAÚDE SANTA TEREZINHA, 2019). 

Há 26 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

sendo vinte e duas de suporte básico, quatro de suporte avançado e uma com 

equipe especializada em atendimento à saúde mental. Há cerca de 15 mil 

profissionais de saúde em Belo Horizonte, dos quais 2.500 são agentes comunitários 

de saúde, e 1.200 fazem o serviço de controle de endemias, como a dengue 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2018).  

Toda essa estrutura custa aos cofres municipais R$ 158,46 por 

habitante, com um repasse de recursos pelo SUS para o sistema municipal de saúde 

no valor de R$ 276,66 por habitante, em 2017. A despesa total com saúde no 

município foi de R$ 415,53 por habitante e os gastos totais em valores absolutos 

(recursos próprios mais transferências do SUS) alcançaram R$ 1.002.636.625,58, 

em 2017. Ainda em 2017, o município aplicou 18,8% de seu orçamento em saúde 

(OMS, 2019).  

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha 

 

Esta unidade é destinada à realização de atendimento de atenção básica e 

integral à população por agendamento (90%) e demanda espontânea (10%). Porém, 

a demanda espontânea é muito grande, dificultando o oferecimento de uma 

assistência que inclua o acolhimento e classificação de risco.    
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Funciona das 07:00 às 18:00 horas de segunda a sexta-feira e, para tanto, é 

necessário o apoio dos agentes comunitários, que se revezam durante a semana, 

segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência que é feita 

mensalmente.  

O Centro de Saúde Santa Terezinha atende em média 5.704 usuários, todos 

cadastrados. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) não é bem estruturada para 

atender às necessidades das pessoas da região, pois o ambiente de atendimento é 

pequeno e, por ser uma casa alugada, não é específica para os serviços que 

prestamos. Faltam alguns materiais como tinta para impressora e papel e, apesar de 

termos computador com o sistema eSUS, continuamos com prontuários de papel, o 

que dificulta e atrasa o atendimento.  

 

Figura 1 – Centro de Saúde Santa Terezinha – Belo Horizonte – MG 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2019) 

 

A demanda é muito grande. Temos atenção especializada, porém o 

agendamento é demorado por causa da demanda. Casos mais complexos são 

enviados para os hospitais públicos da cidade. O mais difícil é conseguir vaga nestes 

hospitais e o serviço de ambulância também é precário, às vezes demora para levar 

o paciente por causa da alta demanda. 
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Nesta unidade, a equipe está incompleta, faltam agentes comunitários de 

saúde (ACS), enfermeiros e médicos para o atendimento às necessidades da 

população. Nesta unidade, os serviços de saúde são divididos entre cinco equipes.  

As equipes procuram atender toda a demanda espontânea e agendada da 

melhor forma possível, contribuindo significativamente com as campanhas de 

vacinação, projetos de prevenção a doenças, palestras que incentivam o diagnóstico 

precoce e a adesão aos tratamentos das mais diversas doenças.  

No quadro abaixo, temos a produção da ESF Centro de Saúde Santa 

Terezinha no ano de 2019.  

 

Quadro 1 – Atividades realizadas pelo Centro de Saúde Santa Terezinha 

Atividade Número de pacientes 

Consultas médicas 68.040 

Pré-natal (baixo risco) 784 

Preventivos (Papanicolau) 1.974 

Atendimento individual dos enfermeiros 4.040 

Atividades educativas em grupo 633 

Visitas domiciliares (Médico e Enfermeiro) 145 

Visitas domiciliares (Técnico de Enfermagem) 86 

Visitas domiciliares (Agentes de saúde) 172 

Fonte: Registro do Centro de Saúde Santa Terezinha (2019) 

 

Há uma grande preocupação com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), que tem aumentado muito nos últimos anos. Há preocupação também com 

os jovens que usam tabaco e álcool. Atendemos alguns casos de dependentes de 

drogas ilícitas. Estamos com planejamento para grupos de dependentes químicos e 

de vítimas de violência doméstica.   

Temos uma demanda de 5.704 usuários no Centro de Saúde Santa 

Terezinha. Atendemos grupos de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA), com adesão 

ainda pequena, mas estamos trabalhando para que este número seja satisfatório 

nos próximos meses. É realizado também o grupo de saúde mental. 
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 1.5 A Equipe de Saúde da Família – Equipe Amarela (ESF5) 

 

A Equipe Amarela do Centro de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte 

(Distrito Pampulha), é composta por uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, 

quatro agentes comunitários de saúde e uma médica. 

Além dos serviços na unidade, fazemos duas visitas domiciliares por semana, 

ou seja, um total de oito a dez visitas por mês.  

O trabalho da equipe é baseado no atendimento diário à população. O fluxo 

de usuários é muito grande e o déficit de recursos financeiros, humanos e materiais 

dificulta nossas ações.     

Atendemos demanda programada e demanda espontânea. Fazemos 

consultas de pré-natal, preventivo de câncer de mama e de colo uterino e 

puericultura. A unidade também realiza coleta de materiais para exames 

laboratoriais. Temos as vacinações diárias e as campanhas. Ofertamos consultas 

odontológicas, dispensação de medicamentos pela farmácia, Eletrocardiograma 

(ECG), atendimento de psicologia, serviço social e fisioterapeuta. O dentista atende 

as cinco equipes. 

A equipe está sempre voltada para campanhas e ações que possam 

contribuir com a população no entendimento do que seja doença e saúde, 

prevenção de doenças para a qualidade de vida de crianças, adultos, idosos e 

gestantes, como também no enfrentamento de algumas doenças que limitam o 

paciente para algumas atividades da vida diária como é o caso da hipertensão, 

diabetes e doenças cardiovasculares.  

O atendimento a alguns programas está baseado no HIPERDIA (diabetes e 

hipertensão) e saúde mental. Nestes encontros, buscamos orientar pacientes e 

familiares quanto à necessidade de adesão ao tratamento e mudanças nos hábitos 

alimentares e no estilo de vida, como a prática de atividades físicas.  

Contamos com o apoio do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) 

O NASF é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, 

aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. 

O número de pacientes com dengue também tem aumentado nos últimos 

meses.   
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 1.6 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

O primeiro passo da equipe para a realização do projeto de intervenção foi 

detectar os problemas encontrados na comunidade para, em seguida, trabalhar com 

os cuidados individualizados. Os problemas encontrados foram: Diabetes Mellitus 

(DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), distúrbios metabólicos causados pela 

obesidade e problemas cardiovasculares que, em sua maioria, também são 

ocasionados pelo sobrepeso e obesidade. 

 

Quadro 2 - Problemas de saúde encontrados na população usuária do Centro 
de Saúde Santa Terezinha - Belo Horizonte – MG na Equipe Amarela, 2019 

Descrição Nº de 
casos 

 

Fontes Ações/ Sugestões 

Doenças 
cardiovasculares 

1.158 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 

Identificar os fatores de risco, 
identificar as causas; mudança 
no estilo de vida e mudanças 
nos hábitos alimentares, 
tratamento com fármacos; 
acompanhamento da evolução 
das doenças, evitando 
complicações. 

Sobrepeso/obesidade 527 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 

Diminuir Índice de Massa 
Corporal (IMC), medidas 
abdominais e propor reeducação 
alimentar e atividade física. 

Hipertensão 395 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 
 

Melhorar acompanhamento de 
riscos e agravos; promover 
mudanças no estilo de vida e 
reeducação alimentar; diminuir 
os valores tensionais. 

Diabetes Mellitus tipo 
2 

257 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 

Melhorar acompanhamento de 
riscos e agravos, mudança no 
estilo de vida, reeducação 
alimentar; acompanhamento do 
tratamento medicamentoso; 
diminuir os índices glicêmicos; 
propor atividade física. 

Tabagismo  1521 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 

Conscientizar a população 
quanto aos riscos e intensificar 
campanhas contra o fumo; 
verificar doenças causadas pelo 
tabagismo. 

Sedentarismo 3280 Registro da Equipe 
de saúde da 
unidade 

Conscientizar a população sobre 
a necessidade de atividade 
física regular para a prevenção e 
tratamento de algumas doenças. 
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Fonte: Registro do Centro de Saúde Santa Terezinha (2019) 

 

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

( segundo passo) 

 

Dos problemas detectados, houve uma priorização das ações que melhorem 

a qualidade de vida da população com obesidade e problemas cardiovasculares. No 

caso da obesidade, ações de reeducação alimentar foram propostas para diminuir o 

peso e, consequentemente, diminuir o DM e a HAS, como também, os riscos para as 

doenças cardiovasculares.  

Estas ações incluem mudanças no estilo de vida e na alimentação, evitando 

produtos industrializados, embutidos, e o consumo excessivo de alimentos com alto 

teor de gorduras, sódio e açúcares. Ações voltadas para palestras sobre os riscos do 

tabagismo e de uso de bebidas alcóolicas também são necessárias para o controle 

de muitas doenças.  

Nas visitas domiciliares houve recomendações em relação ao uso de uma 

alimentação saudável e realização de exercícios físicos, o que reduz a obesidade 

substancialmente e evita o aparecimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT).  

A faixa etária em que serão trabalhadas as ações de prevenção de doenças 

será de 19 a 60 anos de idade. A maioria desses pacientes já está com sobrepeso 

ou são obesos, possuem DM e alguns, HAS. Em outros pacientes, já se destacam 

as doenças cardiovasculares. 

Os pacientes que possuem problemas cardiovasculares serão encaminhados 

para médicos especialistas para diagnóstico mais preciso do tipo de doença e 

tratamento adequado. 

Dados observacionais apontam que todas as condições crônicas em que se 

encontram os pacientes desta unidade foram mais prevalentes no segmento da 

população de baixa escolaridade, o que explica a falta de conhecimentos sobre a 

doença e sobre o tratamento, dificultando a adesão ao tratamento medicamentoso e 

mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares. 

Como já sabemos o tabaco, em todas as suas formas, aumenta o risco de 

mortes prematuras e limitações físicas por doença coronariana, HAS, acidente 
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vascular encefálico (AVE), bronquite, enfisema e câncer. Em nossa unidade, há 

grande número de tabagistas. 

Outro fator muito preocupante é o sedentarismo da população, que aumenta 

com a idade e incrementa os riscos para DCNT.  

Estudos observacionais concluíram que 95% dos pacientes atendidos na 

UBS, 49% possuem riscos são comportamentais (dieta inadequada, inatividade 

física, uso de tabaco e álcool); os riscos biológicos (dislipidemias, hipertensão, 

sobrepeso, hiperinsulinemia) somam 31% e, finalmente, os fatores socioeconômicos, 

culturais e ambientais (baixa renda, desemprego, hábitos e costumes herdados de 

pais e avós, entre outros) somam 20%. 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Amarela do Centro de  

Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Falta de adesão ao 
tratamento  

Alta 4 Parcial 3 

Sedentarismo/Inatividade 
física 

Alta 4 Parcial 6 

Falta de adesão à 
terapia nutricional 

Alta 4 Parcial 4 

Alta prevalência de 
Tabagismo 

Alta 4 Parcial 7 

Alta prevalência de 
obesidade 

Alta 5 Parcial 1 

Alta prevalência de 
doenças 
cardiovasculares 

Alta 5 Parcial 2 

Uso inadequado de 
medicamentos 

Alta 4 Parcial 5 

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

 

O problema priorizado foi a “Alta Prevalência de Obesidade” devido à sua 

importância, urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto foi feito a partir dos estudos e análises observacionais realizadas 

com os pacientes atendidos na UBS. A partir desta análise, verificou-se a 

necessidade de ações e intervenções para melhorias na qualidade de vida destes 

pacientes, levando em consideração que é de suma importância verificar a 

estratificação de risco cardiovascular ocasionada pela obesidade.   

O estudo nasceu da experiência conjunta com alguns colegas da área da 

cardiologia e endocrinologia e do convívio com alguns colegas da graduação, onde 

se discutia e refletia sobre casos clínicos de doenças cardiovasculares e em como 

esta doença vem crescendo nos últimos anos, sendo a maior causa de morte no 

mundo.  

Percebe-se, nos dias de hoje, um aumento considerável da obesidade, o que 

representa um problema de saúde pública mundial. Estes índices ocorrem 

principalmente em países em desenvolvimento, ocasionando um enorme desafio ao 

controle de DCNT em todas as regiões do mundo (CUPPARI, 2015). 

As estimativas mundiais apontam que, aproximadamente, 1,1 bilhão de 

pessoas apresente sobrepeso e 312 milhões são obesas. Alguns países 

desenvolvidos têm mais da metade da população obesa e, na Europa, a obesidade 

atinge 20% a 30% da população, representado um aumento de mais de 100% nas 

últimas duas décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 30% das 

mulheres afro-americanas apresentam IMC superior a 40 (XAVIER; GAGLIARDI, 

2015). 

No Brasil, o panorama da obesidade é tão alarmante quanto em outros 

países, atingindo níveis de 32% da população com sobrepeso e 8% de obesos. 

Seguindo a tendência mundial, a porcentagem de mulheres é significativamente 

maior que a de homens obesos e a prevalência é maior nos estados do Sul e 

Sudeste comparada às regiões Norte e Nordeste (XAVIER; GAGLIARDI, 2015). 

O grande aumento na incidência de obesidade não é consequência apenas 

de mudanças ambientais e genéticas, mas também dos fatores nutricionais e do 

estilo de vida. Percebe-se que este problema não atinge somente indivíduos que 

vivem nos grandes centros urbanos, mas também as populações de pequenos 

municípios. 
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A priorização do problema “obesidade e risco cardiovascular” nasceu da 

necessidade de melhorar o quadro de alguns pacientes atendidos, que estavam com 

riscos muito elevados pela condição de obesidade. Assim, devido à grande 

quantidade de pacientes que necessitam de mudanças no estilo de vida e adesão ao 

tratamento, percebemos o quanto este projeto pode melhorar a qualidade de vida.  

Diante deste contexto, percebeu-se que, na área de abrangência de atuação 

do Centro de Saúde Santa Terezinha, tem aumentado o número de casos de 

obesidade e tornou-se de suma importância um estudo que identificasse a 

estratificação de risco cardiovascular ocasionado pela obesidade e, assim, criar 

ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a estratificação de risco 

cardiovascular ocasionada pela obesidade em pacientes atendidos pela Equipe 

Amarela no Centro de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte – MG. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever sobre os distúrbios metabólicos: obesidade e doença 

cardiovascular; 

• Fazer uma abordagem clínica do paciente com obesidade; 

• Identificar quais as alterações cardiovasculares ocorrem na síndrome 

metabólica; 

• Realizar Educação em Saúde sobre obesidade e doença cardiovascular; 

• Propor ações de prevenção e ações de conscientização quanto à importância 

do diagnóstico precoce e tratamento adequado das DCNT. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Para subsidiar o plano de intervenção foram consultados vários livros de 

cardiologia e Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: Obesidade, doenças 

cardiovasculares e risco. 

Para Gil (2016, p. 43): 

 

A revisão bibliográfica também é denominada de revisão de literatura 
ou referencial teórico. A revisão bibliográfica é parte de um projeto de 
pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições 
científicas de autores sobre um tema específico. 

 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para estimativa 

rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós 

críticos e das ações, de acordo com Faria, Campos e  Santos (2018).  

O planejamento estratégico situacional é um instrumento de pesquisa pelo 

qual detectamos os problemas encontrados na comunidade, seja de ordem 

estrutural ou de saúde e que podem compromete a saúde dos usuários. O PES é 

feito por meio de pesquisa pelos agentes comunitários para depois ser elaborado um 

projeto com os problemas e possíveis soluções.  

Os artigos utilizados foram de estudos já efetuados sobre a temática proposta 

para embasamento teórico, nos últimos 10 anos. 

Antes de se desenvolver o projeto, vários textos sobre a temática proposta 

foram lidos e, em seguida, foi feita uma análise interpretativa que, segundo Lakatos 

(2011, p. 32), quer dizer: 

 

A análise interpretativa e crítica é um processo individual. Procura 
associar as ideias expressas pelo autor com outras de conhecimento 
do estudante, sobre o mesmo tema. A partir daí, faz-se uma crítica, 
do ponto de vista da coerência interna e validade dos argumentos 
empregados no texto e da profundidade e originalidade dada à 
análise do problema; realiza-se uma apreciação pessoal e mesmo 
emissão de juízo sobre as ideias expostas e defendidas. Elabora-se 
um resumo para discussão. 

 

Para redação do texto, foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo: Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso do NESCON. 
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Foi realizada uma pesquisa observacional dos pacientes atendidos pelo 

Centro de Saúde Santa Terezinha no período de janeiro a novembro de 2018. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 Obesidade e estratificação de risco cardiovascular 

 

Estima-se que as DCNT são responsáveis por 58,5% de todas as mortes 

ocorridas no mundo e por 45% da carga global de doenças, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (CUPPARI, 2015). 

Entre os fatores de risco que contribuem para o aparecimento das DCNT, 

destacam-se o tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo e baixo consumo de 

frutas e hortaliças. Embora passíveis de prevenção, os dados epidemiológicos 

apontam para um importante potencial do crescimento de um estilo de vida 

inadequado em sociedades menos e mais desenvolvidas, o que tem demandado de 

autoridades e profissionais da saúde uma série de medidas, principalmente 

educativas, para tentar controlar o problema (CUPPARI, 2015). 

A obesidade, definida como uma enfermidade crônica, se caracteriza pelo 

acúmulo excessivo de gordura e representa um comprometimento da saúde. 

No paciente obeso, podem ocorrer danos permanentes à parede arterial na 

infância e na adolescência com sérias repercussões na vida adulta. A disfunção 

endotelial é uma das primeiras manifestações de aumento de risco cardiovascular. 

Em adultos jovens, a disfunção endotelial se correlaciona positivamente com o grau 

da obesidade e com a resistência à insulina. A disfunção endotelial aumenta a 

produção de citocinas e de moléculas de adesão celular (CLAUDINO; ZANELLA, 

2015). 

As citocinas e as moléculas de adesão celular são os mediadores do 

recrutamento de macrófagos e leucócitos que se acumulam na íntima da parede 

vascular arterial, iniciando, assim, a formação de placa de ateroma (CLAUDINO; 

ZANELLA, 2015).  

A ativação do endotélio resulta em um ambiente pró-inflamatório, pró-

coagulante e pró-adesivo. Há diminuição da atividade enzimática do óxido nítrico-

sintase, portanto, redução das atividades dependentes de oxido nítrico, como 

inibição da agregação plaquetária e ativação da fibrinólise (SANTOS et al, 2005). 

Com exceção da adiponectina, todas as citocinas produzidas pelo tecido 

adiposo contribuem para a disfunção endotelial. A adiponectina está diminuída na 

obesidade, portanto sua atividade protetora antiflamatória, a inibição da proliferação 
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do músculo liso e a diminuição da atividade dos macrófagos estão seriamente 

comprometidas. As concentrações de adiponectina variam inversamente ao grau de 

obesidade e aos níveis de outras citocinas inflamatórias secretadas pelo tecido 

adiposo, e baixos níveis de adiponectina se correlacionam com o aumento de 

doença arterial coronariana (DAC) (BERTOLAMI; FALUDI, 2015).  

A obesidade está associada a outras condições, como dislipidemias, DM, 

HAS e hipertrofia ventricular esquerda, todos conhecidos como fatores de risco 

coronariano (CLAUDINO; ZANELLA, 2015). 

Aumentos na frequência de câncer de cólon, reto e próstata têm sido 

observados em homens obesos, enquanto a obesidade em mulheres associa-se à 

maior frequência de câncer de vesícula, endométrio e mamas. Além disso, a 

obesidade predispõe a outras condições mórbidas, como colelitíase, esteatose 

hepática, osteoartrite, osteoartrose, apneia obstrutiva do sono, alterações da 

ventilação pulmonar, alteração dos ciclos menstruais e redução da fertilidade 

(CLAUDINO; ZANELLA, 2015). 

Quanto maior o grau de obesidade, maior o comprometimento da saúde e 

qualidade de vida, o que no seu extremo é chamada de obesidade mórbida ou grau 

III, caracterizada pelo IMC acima de 40 kg/m2. Neste caso, a intervenção clínica 

parece não ser suficiente para controlar as comorbidades, sendo necessário 

tratamento cirúrgico (CUPPARI, 2015). 

Por sua vez, a síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo 

apresentado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares, usualmente 

relacionados à disposição central de gordura e à resistência à insulina. 

Algumas questões, de acordo com Kanaan (2016), são necessárias para o 

desenvolvimento deste estudo (CARVALHO; DUTRA; ARAÚJO, 2009): 

➢ Em que extensão os fatores de risco continuam sendo importantes no 

desenvolvimento das doenças? 

➢ Em que proporção a modificação desses fatores de risco faz diferença no 

aparecimento dessas doenças? 

➢ Qual o papel da modificação e redução desses fatores na prevenção 

secundária e no tratamento dos já doentes? 

Desta forma, acredita-se que, de acordo com a OMS (2017), é necessário 

haver uma estratégia integrada que aborde três aspectos fundamentais para a 

prevenção das DCNT. Primeiro, é necessário atuar nos fatores de risco na idade 
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adulta e, cada vez mais, nos idosos. As modificações nos fatores de risco nesse 

grupo mostram seus efeitos em 3 a 5 anos. Segundo, as mudanças sociais na 

direção de ambientes saudáveis precisam ser expandidas, como parte indissociável 

de qualquer intervenção. Terceiro, devem ocorrer mudanças no ambiente de saúde 

onde crescem os indivíduos que estão em maior risco (CLAUDINO; ZANELLA, 

2015). 

Na atualidade, temos um choque entre o sistema metabólico selecionado para 

acumular energia da forma mais eficiente possível e uma abundância relativa de 

oferta calórica associada à diminuição significativa de atividade física rotineira. O 

resultado é, sem dúvida, o aumento alarmante da prevalência da obesidade na 

população estudada associado às comorbidades, como a resistência à insulina, 

síndrome metabólica, HAS, doença coronariana, disfunção pulmonar e colelitíase 

com sérias repercussões no âmbito da saúde pública (WANDERLEY; FERREIRA, 

2010).  

Torna-se importante descrever os fatores de risco (FR), características ou 

situações patológicas que tenham correlação positiva com a DAC. Esse conceito 

emergiu de estudos epidemiológicos prospectivos que avaliaram amostras 

populacionais por longos perídios de tempo demonstrando essa associação. 

 

Quadro 4 – Fatores de risco cardiovascular 

Principais Predisponentes Condicionais 

Tabagismo Obesidade (IMC > 30) CT  

Hipertensão Arterial Obesidade abdominal LDL pequena/ densa 

CT e LDL Sedentarismo Homocisteína 

HDL Histórico familiar de DAC 
prematura 

Lp(a) 

Diabetes Características étnicas Fatores pró-trombogênicos 
(fibrinogênio) 

Idade Fatores psicossociais Marcadores de inflamação 
(PCRas) 

Fonte: (CUPPARI, 2015) 

 

Podemos observar que os fatores de risco mais importantes encontrados 

foram: tabagismo, HAS, níveis elevados de colesterol total (CT) e de LDL-colesterol, 

baixos níveis de HDL-colesterol, DM e idade, sendo reconhecidos como FR 

principais pela alta significância estatística na sua relação com DAC (AZEVEDO, 

2012).  
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Outros FR predisponentes incluem obesidade, obesidade abdominal, 

sedentarismo, história familiar de DAC prematura, certas características étnicas e 

fatores psicossociais. Há ainda, os FR condicionais, representados por níveis 

elevados de triglicérides (TG), de lipoproteína (a) e de homocisteína (HCT), LDL-c 

pequena e densa, fatores hemostáticos e inflamatórios. A idade, o sexo e os 

antecedentes familiares se constituem nos FR não modificáveis (AZEVEDO, 2012).  

A avaliação do risco absoluto de DAC para dez anos deve ser estimada pelo 

diagrama ou escore de Framingham, que estabelece uma tabela para homens e 

outra para mulheres. Os FR utilizados no cálculo do escore de risco são idade, CT, 

HDL-c, PAS (em tratamento ou não) e tabagismo. A utilização dos escores de 

detecção de risco cardiovascular, como o diagrama de Framingham adotado pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e suas diretrizes, é um componente fundamental 

da boa prática médica tendo em vista a possibilidade de estabelecer o status de 

risco para um segmento de curto prazo, dez anos, em indivíduos sem manifestação 

clínica de DAC ou outra forma de doença aterosclerótica (CUPPARI, 2015). 

As ações voltadas para os pacientes incluem exames clínicos, exames 

complementares, diagnóstico, exames laboratoriais, controle das comorbidades 

associadas, redução de peso, conscientização dos pacientes quanto às 

necessidades de mudanças no estilo de vida (como mudanças nos hábitos 

alimentares e atividade física regular), conscientização dos pacientes quanto à 

necessidade do tratamento medicamentoso, reeducação alimentar, palestras com 

grupos de apoio para falar da obesidade e dos fatores de risco, acompanhamento 

dos pacientes em tratamento, busca ativa dos pacientes que deixaram de ir ao 

médico regularmente por meio de visitas domiciliares e reuniões que possam 

incentivá-lo à adesão ao tratamento (CARVALHO; DUTRA; ARAÚJO, 2009). 

Segundo vários estudos, as ações educativas são de suma importância para 

a população alvo, pois têm o intuito de informar a população sobre as doenças, suas 

complicações e formas de tratamento. A população deve ter opções de escolha para 

os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos e aderir aos tratamentos 

propostos. Essas ações devem estar voltadas também para incentivar as mudanças 

nos hábitos alimentares e hábitos de vida como a prática de atividades físicas, deixar 

o uso de fumo e álcool e se voltar para uma alimentação saudável (CUPPARI, 

2015).  
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Diante do exposto, para o desenvolvimento desse projeto, será dada 

prioridade à prevenção de doenças cardiovasculares e diagnóstico precoce, focando 

na importância de se detectar fatores de riscos ocasionados pela obesidade em 

pacientes atendidos pelo Centro de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte – 

MG.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta prevalência de 

obesidade”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  

 
6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

 

Dos problemas encontrados no Centro de Saúde Santa Terezinha, o que mais 

chamou a atenção foram os casos de DM, HAS, distúrbios metabólicos, problemas 

cardiovasculares e obesidade. 

Observando os pacientes durante a consulta, 98% têm como doença base a 

obesidade ou sobrepeso, o que acabou trazendo complicações como as doenças 

acima citadas. Destes 98% de pacientes observados, 13% já passaram por 

internações por causa de HAS e distúrbios metabólicos, 4% foram internados por 

problemas cardiovasculares e 7% por causa de complicações do DM.  

Três pacientes vieram a óbito por causa de complicações das doenças 

cardiovasculares. 

Os fatores de risco mais encontrados para os problemas cardiovasculares 

foram: sedentarismo, obesidade, HAS, estresse, colesterol alto, triglicerídeos 

elevados, DM.  

De 120 pacientes com risco cardiovascular causado pelo sobrepeso e 

obesidade, estudados pela equipe amarela, 8% sofrem de insuficiência cardíaca; 

48% possuem aterosclerose; 30% possuem alto risco para doenças 

cardiovasculares; 2% tiveram pelo menos um infarto agudo do miocárdio; 10% não 

fizeram seus exames para acompanhamento; e 2% já tiveram AVE. 

Dos 120 pacientes estudados pela Equipe Amarela, 96% não praticam 

atividade física e 75% não fazem dieta e não se preocupam com uma alimentação 

saudável. Os tabagistas somam 13% e os que fazem uso de bebidas alcoólicas 

somam 9%. 

A Equipe Amarela tem grande preocupação com a prevenção de novos 

casos, já que pais obesos e que não aderem às mudanças no estilo de vida e nos 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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hábitos alimentares incentivam os filhos ao mesmo comportamento, podendo estes, 

na fase adulta enfrentar os mesmos problemas de saúde que os pais. 

 
Figura 2 – Doenças cardiovasculares encontradas nos pacientes atendidos na 
equipe amarela do Centro de Saúde Santa Terezinha em Belo Horizonte – MG 
 

 

Fonte: Dados do autor (2018) 

 

Deve ser lembrado que os paciente atendidos nesta unidade foram orientados 

a fazer os exames necessários para a detecção dos riscos e para os devidos 

tratamentos. A equipe realizou um controle das consultas agendadas e promoção de 

programas de prevenção da obesidade com instruções e incentivos a mudanças no 

estilo de vida como reeducação alimentar e atividade física. Alguns pacientes foram 

encaminhados para consulta com nutricionistas.  

As consultas ao nutricionista resultaram em orientações de redução 

moderada de peso mediante a restrição calórica e atividade física programada, o 

que induz significativamente à melhora na disfunção endotelial da obesidade. 

 
6.2 Explicação do Problema selecionado (quarto passo) 

 

Foi preciso selecionar os nós críticos existentes para planejar ações voltadas 

para a melhoria na estratificação de risco cardiovascular e outros distúrbios 

metabólicos provocados pela obesidade.  

8%

48%

2%
2% 10%

Doenças Cardiovasculares

Insuficiência Cardíaca

Aterosclerose

AVE

Tiveram Infarto Agudo do
Miocárdio

Não fizeram seus exames
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São atendidos pela Equipe Amarela um total de 2.245 pacientes. Destes, 85 

se encontram com sobrepeso e já com algumas complicações como hipertensão e 

diabetes e 35 são obesos com complicações cardiovasculares ocasionados pela 

obesidade. Destes 120 pacientes de risco, apenas 72 fazem controle e 84 participam 

dos grupos. Destes 120 pacientes, 69 são homens e 51 são mulheres e a maioria 

está na faixa etária de 30 a 35 anos de idade.  

 
6.3 Seleção dos nós Críticos (quinto passo) 

 

Os nós críticos encontrados foram: 

1. Grau de informação da população (educação permanente, reeducação 

alimentar) insuficiente quanto aos problemas causados pela obesidade. 

2. Estruturas dos serviços de saúde (políticas públicas) a melhorar em relação à 

atenção às doenças crônicas não transmissíveis. 

3. Falta de conscientização da população quanto às mudanças de estilo de vida 

e reeducação alimentar.  

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Para o desenho das operações foi elaborado o diagnóstico situacional, a 

identificação e priorização dos problemas e a construção do plano de ação, de 

acordo com cada nó crítico encontrado. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “Grau de informação insuficiente da população 

quanto aos problemas causados pela obesidade”, relacionado ao problema 

“Alta prevalência de obesidade” na população sob responsabilidade da Equipe 

do Centro de Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - Minas Gerais 

Nó crítico 1 Grau de informação da população (educação permanente, reeducação 

alimentar) insuficiente quanto aos problemas causados pela obesidade. 

Operação Modificar hábitos alimentares e estilos de vida; promover informações quanto 

às doenças por meio de visitas domiciliares. 

Projeto Diga não às doenças cardiovasculares. 

Resultados 

esperados 

Diminuição de peso corporal; adesão á terapia nutricional; adesão ao 

tratamento medicamentoso; adesão à prática de atividade física; prevenção 

de complicações das DCV; diminuição do IMC; redução dos fatores de risco 

para as doenças cardiovasculares. 

Produtos 

esperados 

Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa alimentação e 

perigos da obesidade; programa de atividade física; programa para boa 

alimentação. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 

público alvo; 

Político: adesão do gestor da UBS para programas de prevenção e tratamento 

das DCV; 

Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 

campanhas contra a obesidade;  

Financeiro: Recursos para panfletos, recursos multimidiáticos; verbas para 

estruturação da UBS para palestras e cursos. 

Recursos críticos Político: Adesão da Secretaria da Saúde e do gestor da UBS para programas 

de prevenção e tratamento; 

Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas para 

serem distribuídas nas escolas para conscientizar as crianças quanto à 

importância da boa alimentação e prevenção das UBS. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 

reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores e 

direção das escolas da região. 

Prazo Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 

estratégias. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico\ Enfermeiro\ Técnicos de Enfermagem. 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reunião quinzenal com grupos operativos para promover ações de prevenção 

e adesão ao tratamento; reunião mensal com a equipe da UBS para verificar 

os resultados alcançados com as campanhas e palestras na unidade e nas 

escolas; reunião bimestral com a equipe e grupo operativo para verificar as 

melhorias alcançadas; verificar nas visitas domiciliares se a população aderiu 

ao tratamento, à terapia nutricional e a mudanças no estilo de vida.  
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Quadro 6 – Operações sobre “Estruturas dos serviços de saúde a melhorar em 

relação à atenção às DCNT”, relacionado ao problema “Alta prevalência de 

obesidade” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde do Centro 

de Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - Minas Gerais 

Nó crítico 2 Estruturas dos serviços de saúde (políticas públicas) a melhorar em relação à 

atenção às doenças crônicas não transmissíveis. 

Operação Modificar as salas de atendimento; construir auditório para palestras e 

campanhas; promover informações quanto às doenças por meio de visitas 

domiciliares; aumento da área de cobertura; construção de hospital na região 

para atendimentos mais complexos. 

Projeto Saúde total/ Atendimento melhorado. 

Resultados 

esperados 

Melhorias para a Saúde: melhoria do atendimento e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas de toda a comunidade; melhoria das salas de atendimento e 

salas de reuniões. 

Produtos 

esperados 

Planejamento de salas para atendimento com médico/ nutricionista e 

educador físico; salas com estrutura para palestras e reuniões com grupos 

operativos; palestras e cursos sobre as DCV, principalmente a obesidade.  

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 

público alvo; 

Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de agentes de 

saúde para atender a demanda; usar a escola como agente de informação 

auxiliar;  

Estrutural: Conseguir espaço para as palestras, reuniões e cursos; 

Financeiro: Verbas para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 

moveis e equipamentos novos; verbas para a reforma das salas. 

Recursos críticos Cognitivo: Adesão da equipe para informar e educar sobre DCV; 

Político: Adesão da Secretaria de Saúde e do gestor da UBS; 

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas para 

serem distribuídas nas escolas para conscientizar as crianças quanto à 

importância da boa alimentação. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 

reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores e 

direção das escolas da região. 

Prazo Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 

estratégias. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico\ Enfermeiro\ Técnicos de Enfermagem. 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Palestras sobre obesidade e os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e distúrbios metabólicos (todas as microáreas) três meses – 

reuniões mensais para verificar os resultados; Campanhas sobre alimentação 

saudável (todas as microáreas) três meses – reunião mensais para verificar 

os resultados e avaliar mudanças nos hábitos alimentares dos usuários; 

Promoção de eventos com atividades físicas (todas as microáreas) três 

meses - bimestralmente. Campanhas para conscientizar as crianças sobre 

boa alimentação e quanto aos perigos do tabagismo – reunião quinzenal para 

programa de palestras e verificar resultados; 

Avaliação dos espaços usados para as palestras (se estão compatíveis com 

os trabalhos propostos). 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3 relacionado ao problema ” Falta de 
conscientização da população quanto às mudanças de estilo de vida e 
reeducação alimentar”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde do Centro de Saúde Santa Terezinha de Belo Horizonte - Minas Gerais 
Nó crítico 3 Falta de conscientização da população quanto às mudanças de estilo de vida 

e reeducação alimentar. 

Operação Modificar hábitos alimentares e estilos de vida. Conscientizar a comunidade 

dos perigos existentes em não se alimentar bem e não praticar atividade 

física. 

Projeto Saúde Total 

Resultados 

esperados 

Saúde total: Diminuir IMC para 25kg\m2; reduzir Kg de peso dos pacientes, 

pois a cada 10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de doenças cardiovasculares; 

diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão calórica e aumentar gasto 

calórico com atividades físicas. 

Produtos 

esperados 

Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa alimentação e 

perigos da obesidade; programa de atividade física. Panfletos com regras 

praticas de boa alimentação e qualidade de vida. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Espaço para palestras e reuniões com grupos operativos; 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 

público alvo; 

Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as campanhas 

contra a obesidade; 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos.  

Recursos críticos Estrutural: conseguir espaço para palestras e reuniões; 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde em ações que possam mudar a 

qualidade de vida do usuário; 

Político: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; sementes 

para plantio da horta alternativa. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 

reuniões com a associação da comunidade. 

Prazo Três meses para o início das atividades. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Palestras sobre obesidade e os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e distúrbios metabólicos (todas as microáreas) três meses; 

Campanhas sobre alimentação saudável (todas as microáreas) três meses; 

Promoção de eventos com atividades físicas (todas as microáreas) três 

meses; 

Campanhas para a construção de horta comunitária (alternativa) para todas 

as microáreas; 

Palestras sobre doenças causadas pelo tabagismo (todas as microáreas). 

Para todas essas ações deve haver reuniões mensais para verificar os 

resultados alcançados e traças novas ações para o mês seguinte. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Uma das ações mais importantes para os pacientes obesos com risco 

cardiovascular é a implementação de programas para a redução de peso e com isso, 

reduzir os níveis pressóricos e os níveis glicêmicos. 

A obesidade é fator de risco para dislipidemias, aumentando o LDL colesterol 

e as triglicérides e reduzindo o HDL, além de ser associada a outros fatores que 

promovem aterogênese e o aparecimento de diabetes mellitus. 

Trabalhos científicos e a Equipe de Saúde Amarela reconhecem a associação 

entre obesidade e disfunção cardíaca, havendo relato do aumento linear do peso do 

coração com o sobrepeso, hipertrofia e um aumento da gordura epicárdica.  

Desta forma, este projeto espera alcançar os objetivos propostos e melhorar a 

qualidade de vida dos usuários do Centro de Saúde Santa Terezinha no município 

de Belo Horizonte – MG. 
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