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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por finalidade, fazer uma proposta de intervenção na Unidade de 
Saúde da Família e Estratégia de Saúde da Família do Lambari II da cidade de 
Monte Carmelo-MG, no que tange, especificamente ao índice do risco de problemas 
cardiovascular. Para tanto, foi utilizado o método da estimativa rápida para levantar 
os problemas existentes no território da unidade. Para tanto, o objetivo deste 
trabalho foi realizar uma proposta de Intervenção para diminuição do risco 
cardiovascular aumentado na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Lambari II do Município Monte Carmelo - Minas Gerais. Para subsidiar a 
elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
Biblioteca Virtual em Saúde e nos manuais do Ministério da Saúde para contribuir na 
elaboração do referido Projeto. A proposta de intervenção foi elaborada de acordo 
com os passos do planejamento estratégico situacional. Espera se que a execução 
deste projeto possa influir positivamente, nesse aspecto, diminuindo a ocorrência 
desses adoecimentos, melhorando a qualidade de vida dessa população.  
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Doenças Cardiovasculares. 

Hipertensão. 

  



 

  

ABSTRACT 

 

 

This work aims to make a proposal for intervention in the Family Health and Family 
Health Strategy of Lambari II in the city of Monte Carmelo-MG, specifically regarding 
the index of risk of cardiovascular problems. In order to do so, the rapid estimation 
method was used to solve the existing problems in the territory of the unit. Therefore, 
the objective of this work. It was to carry out an intervention proposal to reduce the 
increased cardiovascular risk in the population under the responsibility of the Lambari 
II Family Health Team of Monte Carmelo - Minas Gerais Municipality. To support the 
preparation of the intervention project, a bibliographical research was carried out on 
the Virtual Health Library and the manuals of the Ministry of Health to contribute to 
the elaboration of this Project. The intervention proposal was elaborated according to 
the steps of situational strategic planning. It is hoped that the execution of this project 
can positively influence, in this aspect, reducing the occurrence of these diseases, 
improving the quality of life of this population. 

 

 
Keywords: Family Health Strategy. Cardiovascular diseases. Hypertension 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Aspectos gerais do município 
 

O município de Monte Carmelo situa-se no Triângulo mineiro, localizada na 

região do Alto Paranaíba, distando 484 km de Belo Horizonte. Sua população 

estimada em 2018 era de 47.682 habitantes. Possui. A principal atividade econômica 

é a produção de telha, tijolos artefatos cerâmicos e também é destaque na produção 

de curtume e de embalagens, e referência em produção de café para exportação de 

café juntamente com Uberaba, Araguari e Patrocínio, fazendo parte da Microrregião 

de Patrocínio (IBGE, 2018). 

Apresenta 89,2% dos seus domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

88,6% das vias arborizadas e pavimentadas com vias públicas adequada com 

bueiros, calçada, pavimentação, apresentando uma boa limpeza pública. A cidade 

encontra-se próxima a Uberlândia e a Patrocino que são municípios de referências 

para encaminhamentos e suporte de saúde e economia que não são oferecidos em 

Monte Carmelo (IBGE, 2018). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 
 

Lambari é um bairro de Monte Carmelo que comporta uma comunidade com 

cerca de 9500 habitantes. No âmbito laborativo, hoje, a população empregada vive 

basicamente do trabalho nas empresas rurais de plantio de café, produção de 

telhas, tijolos entre outros. Entretanto, o número de desempregados e 

subempregados é grande.  

Quanto à estrutura de saneamento básico na comunidade, a grande maioria 

das famílias tem acesso ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Embora, ainda 

se observe, uma minoria da comunidade, vivendo em moradias bastante precárias. 

Ao que concerne à educação da população, observa-se que o analfabetismo é em 

torno de 12%, em < de 15 anos, assim como a evasão escolar entre menores de 14 

anos está em 9%. 

De acordo com a nova divisão de área e rastreamento, encontra-se um 

número preocupante em hipertensos maiores de 20 anos, alcançando 20% da 

população da equipe 2 que se dá em torno de 4000 habitantes.  
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No que diz respeito à investimentos públicos, da administração atual, a 

comunidade tem recebido algum investimento público em áreas como (escola, 

centro de saúde, creche, asilo etc.). Ação política importante para o pleno 

desenvolvimento da comunidade local. 

Nos aspectos culturais, a população conserva hábitos e costumes próprios da 

população interiorana; gostam de comemorar as festas religiosas, além da feira aos 

finais de semana. Agora, no que diz respeito ao atendimento da saúde dessa 

clientela, no Lambari, trabalham duas Equipes de Saúde da Família – Equipe 

Lambari I e Equipe Lambari II e uma Equipe de Saúde Bucal 

  

1.3 O sistema municipal de saúde 
 

Na área de saúde, o município possui aproximadamente 13 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), sendo que uma delas pertence ao distrito de Celso Bueno, 

cobrindo 100% da população. Monte Carmelo-MG, conta com três hospitais de nível 

intermediário com um Pronto Socorro e uma Unidade Básica de saúde (UBS) com 

aproximadamente duas equipes por bairro de acordo com o número de usuários com 

um índice de 8,01 de óbitos por mil nascidos vivos, brindando ao usuário a atenção 

quando seja necessário oferecendo as especialidades básicas. Também 

disponibiliza serviço de assistência farmacêutica municipal além da atenção do 

“melhor em casa”, um projeto de assistência médica a pacientes que necessitem.  

Disponibiliza serviços de diagnósticos primários e específicos, os que não 

estão disponíveis no município se envia o paciente com transporte gratuito a cidades 

vizinhas por meio das pactuações municipal e estadual para garantir a assistência 

diagnóstica estabelecendo assim um consórcio de saúde intermunicipal. 

O modelo de atenção primordial é a atenção primária com a porta de entrada 

principal as UBS, onde o usuário entra em contato com o sistema garantindo o 

serviço de saúde disponível respeitando a disponibilidade de vagas permitidas, 

tendo como principal problema a grande fila de espera para possibilitar um 

diagnóstico e depois o tratamento necessário seja clinico ou cirúrgico. 

Um dos problemas observados na Unidade Básica de Saúde (UBS) é o 

grande contingente de usuários atendidos em relação ao número de funcionários, o 

que dificulta a atenção de qualidade a todos, sobrecarregando as equipes que já 
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estão com seu número de famílias completas, causando uma alta demanda no 

atendimento. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Lambari. 
 

A Unidade de Saúde do Lambari, que abriga a Equipe Lambari I e II, foi 

inaugurada há cerca de 6 anos e está situada em uma localização de difícil acesso a 

população. É um prédio da própria prefeitura que foi construído para ser Unidade de 

Saúde. Sua área pode ser considerada inadequada para recepção (espera) 

considerando a demanda e a população atendida (7000 pessoas/total), embora o 

espaço físico seja muito bem aproveitado.  

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico 

de atendimento, cria-se certo tumulto na Unidade. Isso dificulta o atendimento, 

porém, não é motivo de insatisfação e sim de acomodação. Não possui nem 

cadeiras para todos, e alguns aguardam o atendimento em pé. É uma situação a ser 

lembrada nas discussões sobre humanização do atendimento. 

A unidade de atendimento conta com sala de reuniões, consultório 

odontológico, sala para vacina, curativo, triagem, quatro consultórios sendo um 

ginecológico, banheiros, cozinha entre outros cômodos. Entretanto, quanto à 

segurança, infelizmente a Unidade já foi alvo de roubo, várias vezes. Por outro lado, 

com o início dessa administração a segurança vem sendo reforçada. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família II, da Unidade Básica de Saúde Lambari. 
 

A população adscrita a equipe Lambari II não está totalmente cadastrada, 

porém seu perfil é de uma demografia populacional que a base da pirâmide está 

alargada e ápice estreita apresentando um predomínio entre 5-49 anos, ligeiro 

aumento no sexo feminino. 
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Quadro 1 - Perfil da população assistida pela Equipe Lambari II, da Unidade Básica 

de Saúde Lambari, do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerias, 

segundo sexo e faixa etária 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  17 9 26 

1-4  48 41 89 

5-14  188 171 359 

15-19  118 102 220 

20-29  212 258 470 

30-39  176 217 393 

40-49  227 216 243 

50-59  181 177 358 

60-69  76 111 187 

70-79  60 82 142 

80 e + 17 14 31 

TOTAL 1318 1398 2716 

Fonte: Autoria própria, 2018 

Quadro 2 - Perfil da população assistida pela Equipe Lambari II, da Unidade Básica 

de Saúde Lambari, do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerias, 

segundo faixa etária e microáreas 

FAIXA  ETÁRIA/ANO MICRO 

1 

MICRO 

2 

MICRO 

3 

MICRO 

4 

MICRO 

5 

MICRO 

6 

< 1  6 4 2 2 4 4 

1-4  10 15 9 20 8 5 

5-14  40 50 70 100 79 20 

15-19  35 40 22 60 23 40 

20-29  77 50 45 120 78 100 

30-39  50 60 35 105 53 90 

40-49  44 70 60 99 90 80 

50-59  55 45 75 62 50 61 

60-69  20 33 30 20 44 40 

70-79  18 15 15 10 64 20 

80 e + 8 5 3 2 8 5 

TOTAL 363 387 366 600 501 465 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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De acordo com a nova estratificação de risco encontramos um número 

importante de portadores de Hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica. 

 

Quadro 3 - Número de usuários assistidos pela Equipe Lambari II, da Unidade 

Básica de Saúde Lambari, do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerias, 

segundo hipertensão, diabetes e doença renal crônica 

INDICADORES TOTAL 

Portadores de hipertensão arterial esperados:  441 

Portadores de hipertensão arterial cadastrados: SISAB 398 

Relação hipertensos esperados/cadastrados 398 

Portadores de diabetes esperados:  220 

Portadores de diabetes cadastrados: SISAB 130 

Relação diabéticos esperados/cadastrados 130 

Portadores de Doença Renal Crônica esperados: 307 

Portadores de Doença Renal Crônica cadastrado: 09 

Portadores de Doença Renal Crônica esperado/cadastrado: 307 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

A Equipe Lambari II é formada pelos seguintes trabalhadores: 

Seis Agentes Comunitários de Saúde 

Uma enfermeira. 

Uma médica. 

Uma cirurgiã dentista. 

Uma técnica de saúde bucal. 

Uma técnica de enfermagem 

Uma funcionária administrativa 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Lambari 

 

A Unidade de Saúde funciona de segunda a sexta-feira 07h00min – 

17h00min, com consultas médicas agendadas e demanda espontânea, além de 

vacinação, curativos e escuta inicial com o enfermeiro, consultas odontológicas, bem 

como de coleta material para exame citológico e os atendimentos semanais de 

psicologia e nutrição. 
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1.7 O dia a dia da equipe II 
 

Além das atividades rotineiras como consultas médicas, de nutrição, 

enfermagem, psicologia e odontologia, possui atendimento pré-natal, saúde da 

mulher, acompanhamento de hipertensos, diabéticos e psiquiátricos, com reuniões 

de matriciamento e HIPERDIA.  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 
(primeiro passo)  
 

De acordo com análise realizada com os agentes comunitários de saúde 

(ACS) e pelos dados colhidos no sistema E-SUS, identificou-se um alto índice 

doença (risco) cardiovascular, seguido de hipertensão, diabetes mellitus, obesidade 

infantil e adulto, drogas, alto número de gestantes <19 anos e em consulta foi 

percebido a não adesão ao acompanhamento adequado. 

 

1.9 Priorizações dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde Lambari II, Unidade Básica 

de Saúde Lambari, município de Monte Carmelo, estado de Minas Gerais 

Problemas  Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Risco cardiovascular Alta 15 Parcial Prioritária 

Adesão ao tratamento Alta 5 Parcial Intermediaria 

HAS/DM Média 5 Parcial Intermediaria 

Drogas Média 3 Fora Intermediaria 

Obesidade Alta 2 Total Intermediaria 

Fonte: Autoria própria, 2018 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Após a nova distribuição da população da equipe Lambari II, foi percebido o 

alto fluxo de pacientes com hipertensão e diabetes. Com esta mudança iniciou-se 

novos cadastros e reconhecimento da população, onde foi identificado um alto 

percentual de problemas cardiovasculares, quando fizemos a estratificação de risco. 

Com a população de alto e muito alto risco cardiovascular definidos, esta será 

acompanhada com maior frequência e será realizando um tratamento 

multidisciplinar, reduzindo o número de complicações e melhorando a qualidade de 

vida do paciente.  

Outro ponto importante que deve ser considerado, é a observação de ações 

multidisciplinares de atendimento à essa parcela de pacientes, ou seja, em reuniões 

com os profissionais de nutrição, entre outros especialistas da área, como o 

cardiologista, endocrinologista e com a médica da equipe, que é quem faz 

acompanhamento mais direto com os pacientes e maior visibilidade das prescrições 

e orientações feitas aos pacientes com risco cardiovascular. 

  



17 
 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Realizar uma proposta de Intervenção para diminuição do Risco 

Cardiovascular aumentado na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Lambari II do Município Monte Carmelo - Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estruturar as consultas agendadas de acordo com o risco de cada paciente. 

 

 Monitorar os níveis laboratoriais de acordo com a necessidade particular de 

cada um, sem cometer iatrogênica. 

 

 Acompanhar com maior rigor a adesão ao tratamento do paciente. 

 

 Propor melhoria no grupo de Hiperdia, para prevenção, reeducação e interação 

com a população. 

 

 Evitar agudização e a reduzir o número das complicações.  
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4 METODOLOGIA 
 

Para a obtenção dos dados para subsidiar proposta de intervenção foi 

realizado o diagnóstico situacional por meio do método da estimativa rápida que 

possibilitou levantar os problemas de saúde mais relevantes existentes no território 

da unidade e ainda fazer a priorização dos mesmos de acordo com a capacidade de 

enfrentamento da equipe. 

 Para subsidiar a proposta de intervenção foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e nos Manuais do 

Ministério da Saúde, por meio dos seguintes descritores:  

 

Estratégia Saúde da Família. 

Doenças Cardiovasculares. 

Hipertensão. 

 Foi também consultado o manual a Atenção à saúde do Adulto na Linha-guia 

de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença renal crônica do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). 

A elaboração da proposta de intervenção foi baseada nos passos do 

planejamento estratégico Situacional de acordo com Faria; Campos; Santos (2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

5.1 Doenças Cardiovasculares 
 

 As doenças cardiovasculares (DCV) são alterações no funcionamento do 

sistema cardíaco, que é responsável por transportar oxigênio e nutrientes 

necessários às células (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2012).  

 Dentre as DCV de maior ocorrência destacam-se a doença arterial coronariana 

(DAC), insuficiência cardíaca, angina, infarto agudo do miocárdio (IAM), doenças 

valvares, arritmias, doenças hipertensivas, dentre outras ( 

 Entre seus fatores de risco modificáveis estão incluídos a hiperlipidemia, 

tabagismo, etilismo, hiperglicemia, obesidade, sedentarismo, má alimentação e uso 

de contraceptivos. Os não modificáveis incluem história familiar, idade, sexo e raça 

(3) 

“O sedentarismo ganha destaque em relação às DCV, sendo um dos 

principais fatores, além de ser considerado um dos entraves para a saúde pública e 

comprometer entre 50 a 80% da população do mundo” (REZENDE et al., 2014; apud 

FREIRE, et al., 2017, p.23). 

No que diz respeito aos fatores de risco de problemas cardiovasculares é bom 

se tenha em mente uma abordagem plural das características que o paciente 

apresenta mesmo que não haja evidência de doenças que colaboram para tal 

problema. Portanto: 

 

A abordagem mais interessante (por possuir maior respaldo na 
análise detalhada das evidências disponíveis) consiste em estimar o 
risco cardiovascular total, imposto pela somação das características 
clínicas e demográficas de cada indivíduo. Dentro desta abordagem, 
a tomada de decisão clínica quanto à prescrição de intervenções 
terapêutico preventivas deve ser guiada pelo risco total do indivíduo 
e não pela presença ou ausência de determinado fator de risco 
(BERWANGER 2005, p.4) 

 

Sendo assim, o profissional da saúde deve se atentar aos diversos fatores 

que inferem ao risco de doença cardiovascular, como as doenças que o acompanha. 

Entretanto, o médico deve se atentar para outras características próprias da doença 

que nem sempre está alinhada àquelas como hipertensão, obesidade etc. Ou seja, o 

olhar do profissional da saúde deve estar voltado, sobretudo, para as características 

do paciente enquanto indícios da presença de problema cardiovascular. 
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5.2 Epidemiologia 
 

No que diz respeito à epidemiologia, por definição pode-se destacar que: “A 

epidemiologia é definida como estudo da distribuição e dos determinantes das 

doenças relacionadas à saúde em populações especificadas” (COSTA; BARRETO, 

2003, p.191).  

 

Os estudos epidemiológicos podem ser classificados em 
observacionais e experimentais. Os estudos experimentais fogem ao 
escopo deste trabalho e não serão comentados. De uma maneira 
geral, os estudos epidemiológicos observacionais podem ser 
classificados em descritivos e analíticos COSTA; BARRETO, 2003, 
p.191).  

 

De outro modo, epidemiologia é um sistema de averiguação e sondagem 

acerca do surgimento e permanência de determinada doença em um grupo 

específico de pessoas, que no caso em referência, seria aquelas portadoras de 

doença cardiovascular.  

“As doenças cardiovasculares constituem a primeira causa de morte no 

mundo, representando importante desafio para o sistema de saúde” (SOUZA et al. 

2013, p. 436 apud VICTORA et al., 2011; SCHMIDT et al., 2011) “e embora as taxas 

de mortalidade tenham diminuído na maioria dos países, nas últimas décadas, esse 

declínio foi menor nos países em desenvolvimento” (SOUZA et al. 2013 p. 436 apud. 

KESTELOOT; SANS; KROMHOUT, 2006, CURIONI et al., 2009, ANDRÉ et al., 

2006). 

O olhar do profissional da saúde deve ser multifocal, considerando que a 

idade como um fator proeminente de risco cardiovascular, mas, certo de que essa 

enfermidade não se deriva tão somente do fator idade, por mais que elas sejam 

significativas e impactam a saúde desse indivíduo. Assim sendo, é preciso 

compreender o todo, isto é, as condições, inerentes à pessoa a ser diagnosticada.  

Diante do resultado da pesquisa de campo, mediante entrevista feita pelos 

autores Martins; França e Kimura 1996, concluiu-se que: 

 

A doença crônica interferiu na qualidade de vida das pessoas por 
alterar, sobretudo, a sua capacidade física (67,6%), o 
trabalho/estudo/atividades/do lar (69,8%) e autoestima (53,5%). A 
partir dos resultados obtidos, enfatiza-se a importância de se 
considerar a multidimensionalidade do conceito de qualidade de vida 
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na assistência de enfermagem as pessoas com doenças crônicas 
(MARTINS; FRANÇA E KIMURA 1996, p. 5) 

Para Martins; França e Kimura (1996), a interferência do risco cardiovascular 

de pessoas de ambos os sexos, podem ser constatadas conforme seu modo de 

viver interferindo em suas condições, físicas, emocionais, e sociais em que a pessoa 

se encontra, fatores estes que interferem em sua qualidade de vida e aumenta a 

probabilidade de que a doença se instale. 

Para Lima e Glaner (2006) ao contexto do risco de acometimento de doença 

cardiovascular (DVC), o profissional da saúde deve se ater aos fatores genéticos, 

metabólicos, nutritivos, de aptidão física, os quais são passiveis de verificação 

mediante aferição do perímetro abdominal, e análise laboratorial da amostra 

sanguínea para observar os marcados que estabelecem o risco, como triglicérides, e 

níveis de colesterol, da glicose e lipoproteínas, em concomitância com as condições 

físicas, idade e massa corpórea da pessoa avaliada em consulta médica. 

As análises e verificação de possíveis variações no soro do paciente e, 

também, de sua performance física, podem indicar qual o próximo passo a ser 

tomado, e as medidas medicamentosas e nutricionais bem como as atividades 

físicas a serem indicadas ao paciente. Isso porque, a presença de um dos fatores 

anteriormente dispostos são fortes indicadores do risco cardiovascular. Noutras 

palavras, a pessoa que apresenta, células adiposas elevadas, níveis altos de 

gordura no sangue, e sedentarismo se torna um forte candidato a sofrer problemas 

cardiovasculares.  

De acordo com Rique, Soares e Meirelles (2002) outro fator que deve ser 

observado, é a condição nutritiva do paciente, isto é, a má nutrição alimentar está 

intimamente ligada ao risco cardiovascular, portanto, a necessidade de uma dieta 

equilibrada e exercícios físicos regulares são imprescindíveis para qualquer pessoa 

que queira estar saudável, sobretudo para aquelas que são predispostas a 

problemas cardiovasculares, conforme exposto até o momento.  

Em suas palavras os autores dispõem:  

 

Em relação à nutrição, deve-se ressaltar a importância de uma dieta 
saudável e não de nutrientes específicos isolados, visto que diversos 
alimentos possuem mais de um fator benéfico à saúde 
cardiovascular. No entanto, deve-se enfatizar a redução de gorduras 
saturadas e ácidos graxos transisômeros e a manutenção de 
consumo máximo de gorduras equivalentes a 30% do valor 
energético total, com ênfase nos ácidos graxos monoinsaturados e 



22 
 

  

ômega-3. Deve-se ainda reduzir o consumo de sal[..]. [..]. Em relação 
à atividade física, ainda que uma análise individual seja melhor para 
a prescrição do tipo, intensidade e tempo de exercício mais 
adequado, um programa completo deve incluir atividades aeróbicas, 
contra resistência e de flexibilidade; pode-se afirmar que uma 
atividade aeróbia de intensidade moderada (como caminhada), por 
no mínimo 30 minutos, três a cinco vezes por semana, já traz 
benefícios à saúde cardiovascular [...] (RIQUE; SOARES; 
MEIRELLES, 2002, p.252) 
 

Sendo assim, de um modo geral para se evitar o risco cardiovascular, deve-se 

associar esses fatores de risco conta a idade, e o biótipo do paciente, e sua dieta 

alimentar, os quais devem ser ricos em sua propriedade; além de verificar o fator 

obesidade e a circunferência abdominal, alertando-se, contudo, que mesmo uma 

pessoa magra pode apresentar risco cardiovascular, relativizando a importância da 

análise laboratorial e acompanhamento profissional multidisciplinar. 

 

5.3 Prevenção 

  

No que tange o conceito de Risco Cardiovascular, inicialmente há de se ter 

uma noção de sua terminologia dentro do conceito da medicina, sendo assim, pode-

se dispor que, esta, se dá mediante atitudes de prevenção para se evitar o risco 

cardiovascular.  

Ou seja:  

[...] prevenção baseada no conceito de risco cardiovascular total 
significa orientar esforços preventivos, não pelos riscos atribuíveis à 
elevação de fatores isolados, como a pressão arterial ou o colesterol 
sérico, mas pela somação de risco decorrente de múltiplos fatores, 
estimada pelo risco absoluto global em cada indivíduo. A partir do 
resultado destas evidências, criou-se o conceito de paciente de alto 
risco cardiovascular, isto é, indivíduos que apresentam um risco 
anual de eventos cardiovasculares maiores, superior a 5%. [...] 
(BERWANGER, 2005, p.4). 
 

Nesse sentido, quando se trata de doença cardiovascular, a primeira medida 

a ser tomada deve ser de caráter preventivo, um método eficaz que previne lesões 

graves ou mesmo a morte do paciente. Para tanto, o acompanhamento médico com 

tais pacientes deve ser constante, mediado pelo profissional da saúde da família em 

conjunto com especialistas da área. 

Entre as medidas a serem tomadas, estão uma dieta alimentar saudável rica 

em frutas e legumes, peixes e carnes brancas, evitando o excesso de sal e gorduras 
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saturadas, além daqueles de origem industrializada, como embutidos, enlatados, 

pré-prontos, refrigerantes, etc. Nesse sentido o nutricionista se faz importante para 

acompanhamento de pessoas pré-dispostas a risco cardiovascular. 

Ao risco cardiovascular, acerca da gordura saturada há de se ter em mente 

sua ingestão e absorção no organismo assim como os efeitos por eles produzidos. 

Logo tem-se os ácidos graxos saturados. “De maneira geral, a gordura saturada 

(C12:0, C14:0 e C16:0) eleva a concentração plasmática de colesterol, 

especialmente o C14:0, enquanto o C18:0 é neutro em seus efeitos sobre o 

colesterol” (SANTOS et al., 2013, p.6).  

 

Hoje está claro que diferentes padrões dietéticos modulam diferentes 
aspectos do processo aterosclerótico e fatores de risco 
cardiovasculares, como níveis lipídicos no plasma, resistência a 
insulina e metabolismo glicídico, pressão arterial, fenômenos 
oxidativos, função endotelial e inflamação vascular. 
Consequentemente, o padrão alimentar interfere na chance de 
eventos ateroscleróticos. [...] (SANTOS et. al., 2013, p.4). 
 

Outra medida de suma importância, em se tratando de prevenção da doença 

cardiovascular, é a prática de atividade física regular, ritmada, adequada a condição 

do paciente. Como exemplo, pode-se citar a caminhada, uma atividade que não 

exige gastos, sendo muito eficaz para prevenir o risco cardiovascular, uma vez que 

fortalece a musculatura do coração, diminui a tensão decorrente do sedentarismo e 

auxilia na oxigenação do corpo, como a liberação de calor. 

 

[...] indivíduos com altos e médios níveis de atividade física, bem 
como os que adotaram estilo de vida ativo e tornaram-se aptos, 
apresentaram baixos riscos de doenças cardiovasculares e viveram 
por mais tempo. Enquanto, os pares inativos chegaram a apresentar 
risco duas vezes maior. Enquanto, os pares inativos chegaram a 
apresentar risco duas vezes maior (GLANER, 2003, p.80) 
 

Claro, que interferências externas também influem diretamente nos níveis de 

estresse da pessoa, o que acaba contribuindo para com o aumento de risco 

cardiovascular. Entretanto, em uma sociedade imediatista e dinâmica como a 

vivenciada atualmente, o paciente precisa, estabelecer limites de carga estressante 

ao seu organismo. 

Ante a todo o exposto, revela-se o quão é importante que se tire um tempo 

para meditar, refletir sobre a vida, para o lazer e convivência com pessoas queridas 
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e agradáveis ao paciente, sendo uma terapia social de suma importância para a 

liberação do estresse e reposição de boas energias. Sem se furtar, contudo, das 

medidas educacionais alimentares e cuidados com o corpo, aliado a uma saúde 

mental e cuidados médicos específicos a fim de se evitar o risco cardiovascular. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “O risco cardiovascular”, 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).  

Nesse sentido, quanto ao risco cardiovascular, algumas ponderações devem 

ser suscitadas, ou seja, as circunstancias do seu aparecimento, o perfil da pessoa 

predisposta a desenvolver a enfermidade e o grupo de risco. Sendo assim, 

inicialmente há de salientar sobre o acometimento do problema. 

 

6.1 Descrições do problema (terceiro passo) 
 

De acordo com análise feito com os ACS e pelo sistema E-SUS, identificou-se 

um alto índice da doença (risco) cardiovascular, seguido de hipertensão, diabetes 

mellitus, obesidade infantil e adulto, drogas, alto número de gestantes <19 anos e 

em consulta foi percebido a não adesão ao tratamento adequadamente. Veja-se que 

a doença cardiovascular é um motivador que exige alerta por parte da equipe de 

saúde e atenção à sua clientela. 

Sendo assim, em se tratando da análise feita, evidenciou-se o risco 

cardiovascular dos pacientes conforme a idade e da relação de outras doenças 

potencializadoras do risco cardiovascular. 

 

6.2 Explicações do problema (quarto passo) 
  

De acordo com o levantamento feito pelas estratificações de risco, a Equipe 

apresenta aproximadamente 30% de alto risco cardiovascular em pessoas > de 20 

anos, sendo que desses, 20% são hipertensos e 10% são diabéticos, cadastrados 

no e-SUS. 

Para se chegar ao resultado desse alto risco cardiovascular, utilizou-se 

números de hipertensos, diabéticos, tabagistas, obesos, números de internações, 

lesões de órgãos alvos entre outros. Entre todos os índices utilizados ou causas de 

Doença Cardiovascular (DCV) a que mais sobressai é a hipertensão seja por difícil 

controle ou por adesão inadequada de tratamento, gerando um maior risco de 

doenças cardiovascular. 

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/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3 Seleções dos nós críticos (quinto passo)  
 

Na UBS diagnosticaram-se um grande número de pacientes com Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) descompensada, muitos por má adequação do tratamento 

ou por não tomar a medicação, gerando mais demandas ao serviço de saúde. 

Com o auxílio da equipe e com grupos de apoio poderão ser iniciadas ações 

como: conhecimentos sobre alimentação, mudança de estilo de vida, que muitas 

vezes pode iniciar com pequenas mudanças, ajustes na medicação, facilidade do 

acompanhamento do paciente para o retorno programado em função da 

classificação, caso o paciente não tenha um nível de escolaridade suficiente, pode-

se contar com o ACS para supervisionar. 

Em muitos casos de hipertensão não controlada descobriu-se que são apenas 

erros na toma de medicação. Após a correção e nova orientação, em 50% dos casos 

conseguiu-se o controle. 

Os “nós críticos” relacionados ao problema “alto risco cardiovascular” na 

comunidade da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Lambari II do 

Município Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, referem-se a: 

 Hábitos e estilo de vida inadequados, 

 Falta de Adesão ao tratamento 

 Baixo nível de conhecimento 
 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

 As operações para o plano de intervenção são detalhadas nos quadros 5 a 7, a 

seguir  
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Quadro 5 – Operações sobre o nó crítico “Hábitos e estilo de vida inadequados” 

relacionado ao problema “Risco cardiovascular aumentado”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Lambari II, do município Monte 

Carmelo, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2018 

  

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida inadequados 

Operação  
 

Mudança no estilo de vida e hábitos alimentares e de vida. 

Projeto Movimentar-se 

Resultados  Diminuir em aproximadamente 20% o consumo de tabaco, 
diminuir o número de novos casos de hipertensão, diabetes 
em um ano. 

Produtos  Promover caminhadas, campanhas em rádio local, 
panfletos. 

Recursos  Estrutural: Profissional para acompanhar o grupo (Agente 
comunitário de saúde, enfermeira). 
Cognitivo: organizacional, informativo. 
Financeiro: recurso para aluguel de local, impressão de 
folder. 
Político: local para o evento, mobilização social, 
financiamento. 

Recursos  Estrutural: Adesão da equipe. 
Cognitivo: Mobilização dos agentes comunitários de saúde 
para maior atenção ao paciente. 
Político: Adesão da secretaria da saúde. 
Financeiro: levantar fundos os eventos. 

Controle dos recursos  Secretaria de Comunicação Social é favorável. 
Secretaria de Saúde é favorável. 

Ações estratégicas Apresentar o projeto para apoio. 

Prazo 4 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das ações 

ACS 

Processo de monitoramento 
e avaliação das ações 

Promover caminhadas, campanhas em rádio local, 
panfletos. Merendas mais saudável, nova estratificação de 
risco. 
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Quadro 6 – Operações sobre o nó crítico “Falta de Adesão ao tratamento” 

relacionado ao problema “Risco cardiovascular aumentado”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Lambari II, do município Monte 

Carmelo, estado de Minas Gerais 

Fonte: Autoria própria, 2018 

  

Nó crítico 2 Falta de Adesão ao tratamento 

Operação  

 

Além de adequar o tratamento, acompanhar como está sendo feito. 

Projeto Cuidar + 

Resultados  Cumprir a demanda de medicação, realização de exames e 

consultas nos períodos determinados pelos protocolos e orientação 

na forma de usar a medicação. 

Produtos  Compras de medicamento, contratação de especialistas, exames 

mais específicos. 

Recursos  Estrutural: Apoio dos agentes comunitários para visitas mais 

frequentes. 

Cognitivo: Elaboração e adequação. 

Financeiro: Recurso para compra de medicação. 

Político: financiamento para compra de medicação e exames. 

Recursos críticos Estrutural: Adesão da equipe. 

Cognitivo: Mobilização dos agentes comunitários de saúde para 

maior atenção ao paciente. 

Político: Adesão da secretaria da saúde e Ministério da saúde. 

Financeiro: compras de medicamentos e exames. 

Controle dos 

recursos críticos 

Prefeitura e Secretaria Municipal de saúde é favorável. 

Secretaria de Saúde é indiferente. 

Agentes Comunitários de Saúde são favoráveis. 

Ações estratégicas Apresentar projeto de estruturação da rede. 

 Apresentação de como os mesmos atuará. 

Prazo 4 meses para apresentação do projeto e mais aproximadamente 5 

meses para aprovação do mesmo. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

ACS, junto com as Agentes comunitárias para realização. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Compras de medicamento, contratação de especialistas, exames 

mais específicos. 
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Quadro 7 – Operações sobre o nó crítico “Baixo nível de conhecimento” relacionado 

ao problema “Risco cardiovascular aumentado”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Lambari II, do município Monte Carmelo, estado de 

Minas Gerais.  

Fonte: Autoria própria, 2018 

  

Nó crítico 3 Baixo nível de Conhecimento 

Operação  

 

Grupos com palestras, atividades educacionais, sobre o assunto. 

Projeto Conhecer + 

Resultados  População com mais informação a sobre os riscos, prevenção e 

melhoria das doenças cardiovasculares. 

Produtos  Avaliar o nível de conhecimento da comunidade, campanhas em 

escolas, capacitação de cuidadores. 

Recursos  Estrutural: Profissional para acompanhar o grupo (Agente 

comunitário de saúde, enfermeira). 

Cognitivo: conhecimento, informativo. 

Financeiro: recurso para aluguel de local, impressão de folder. 

Político: articulação Intersetorial e mobilização. 

Recursos Críticos Estrutural: Acompanhamento do grupo pela equipe. 

Cognitivo: Capacitação 

Político: articulação Intersetorial 

Financeiro: - 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria Municipal de Educação é favorável. 

Secretaria Municipal de Saúde é favorável. 

Ações estratégicas -. 

Prazo 3 meses para planejar e montar grupos. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

ACS 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliar o nível de informação, promover grupos de palestras, dias de 

atividades. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Inicialmente, é preciso tecer algumas considerações acerca dos aspectos 

gerais de atendimento da comunidade da área de abrangência da ESF Lambari II. 

Sendo assim, no que se refere à estrutura predial da unidade básica de saúde, ainda 

há algumas ações que devem ser tomadas para melhorar as condições de conforto, 

uma vez que, o espaço físico do prédio não comporta, satisfatoriamente, o número 

de pessoas a serem atendidas. 

No que concerne ao atendimento dessas pessoas pelos profissionais do 

Lambari II, observa-se uma boa distribuição de ACS por microárea cobrindo a 

comunidade de modo satisfatório. Ainda conforme os profissionais que prestam 

atendimento nessa unidade são possíveis verificar que a equipe é muito boa, e 

desenvolve suas atividades de forma competente. 

Diante dos resultados obtidos acerca do risco de acidente cardiovascular na 

comunidade do bairro Lambari, ESF II, conclui-se que, o percentual de pessoas com 

este risco é considerável e medidas de atendimento prévio devem ser tomadas, visto 

que boa parte da população apresenta hipertensão, diabetes e obesidade, etc.  

Espera se que a execução do projeto possa influir positivamente, nesse 

aspecto, diminuindo a ocorrência desses adoecimentos, melhorando a qualidade de 

vida dessa população.  
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