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RESUMO 
 
 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são doenças crônicas não transmissíveis 
frequentes na atualidade e as mais comuns que afetam a saúde dos indivíduos e as 
populações em toda parte do mundo. A dupla carga dessas patologias é encontrada 
diariamente nos serviços da atenção primária à saúde no país. São doenças que 
estão associadas como fator de risco para outras doenças, como as 
cardiovasculares, insuficiência renal e cerebrovascular. O projeto tem como objetivo 
a melhoria da adesão da população aos tratamentos da hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus, na comunidade atendida pela equipe de saúde da 
família Dr Ronaldo Furtado de Toledo, em Piraúba, Minas Gerais. A metodologia 
utilizada foi o método simplificado do Planejamento Estratégico Situacional.  Por 
meio desse plano de intervenção, esperamos aumentar o conhecimento da 
população sobre a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus e melhorar a 
adesão ao tratamento.   
 
Palavras chave: Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus; Adesão a Medicação; 
Educação em Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  
 

Arterial hypertension and diabetes mellitus are currently chronic non-communicable diseases 
and the most common ones that affect the health of individuals and populations around the 
world. The double burden of these pathologies is found daily in primary health care services 
in the country. These are diseases that are associated as a risk factor for other diseases, 
such as cardiovascular, renal and cerebrovascular failure. The project aims to improve the 
population's adherence to the treatment of systemic arterial hypertension and diabetes 
mellitus, in the community served by the family health team Dr Ronaldo Furtado de Toledo, in 
Piraúba, Minas Gerais. The methodology used was the simplified method of Situational 
Strategic Planning. Through this intervention plan, we hope to increase the population's 
knowledge about systemic arterial hypertension and diabetes mellitus and improve treatment 
adherence. 
 
Keywords: Hypertension; Diabetes Mellitus; Medication Adherence; Health education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 
   

Piraúba é uma cidade situada na zona da mata de minas, sua população no 

último censo em 2010 era de 10.862 habitantes e sua população estimada para 

2019 é de 10.782 habitantes segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2019).  Geograficamente a área de Piraúba é de 144,3 km² e fica a 262 km de Belo 

Horizonte. A cidade de Piraúba localiza-se mais ao sul de Minas Gerais, sua altitude 

é de 339 metros, tendo o município como ponto culminante o Morro do Bom Jardim, 

com altitude de 831 metros.  A cidade vive basicamente da agricultura (arroz em 

casca de sequeiro, arroz em casca de várzea úmida, banana, cana-de-açúcar, café, 

feijão, fumo (em folhas), laranja, mandioca, milho e tomate), pecuária de galináceos, 

bovinos, suínos, eqüinos, muares, caprinos e ovinos.  

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos 

tradicionais que vêm se revezando à frente da administração municipal ao longo de 

décadas. A cidade sempre teve uma tradição forte em suas festas religiosas com os 

santos Padroeiros. Na área de saúde, a cidade faz parte da microrregião de 

Ubá/Juiz de Fora e macrorregião de Juiz de Fora sendo necessário referenciar seus 

munícipes para consultas e exames de média complexidade, atendimento de 

urgência e emergência, e cuidado hospitalar. Há cerca de dezesseis anos o 

município adotou a estratégia de saúde da família para a reorganização da atenção 

básica e conta hoje com 05 equipes sendo 01 (uma) na zona rural e 04 (quatro) na 

equipe na zona urbana cobrindo 100% da população. 

 

1.2- O sistema municipal de saúde 
 

Piraúba município pleno em Atenção Primária é composta por uma Secretaria 

Municipal de Saúde, 05 (cinco) equipes de Estratégia de Saúde da Família, 04 

Postos de Saúde de apoio e 01 (um) Pronto Atendimento (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRAÚBA, 2019).  

Na atenção primária são cinco (5) equipes de Saúde de Estratégia de Saúde 

da Família com Saúde Bucal e uma (1) equipe do NASF tipo 03. 
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O único serviço de atenção especializada no município é o laboratório de 

análise bioquímica. Sendo que os demais procedimentos especializados são 

referenciados para Ubá/Juiz de Fora, sede de Micro e Macrorregião do município. 

Os serviços de urgência e emergência e atenção hospitalar são referenciados 

para Ubá/Juiz de Fora sede de Micro e Macrorregião.  

Os de apoio diagnostico, o município semanalmente conta com um 

profissional para realizar exames de Ultrassonografia no município uma vez que os 

exames pactuados pela PPI não atendam a demanda do município, os demais 

exames de imagem são realizados em Ubá/Juiz de Fora via SUS FACIL ou 

Consorcio.  

O município conta com a Farmácia de Minas que recebe incentivo para 

aquisição de medicamentos básicos e o município entra com a contra partida para 

diversificar seu rol de medicamentos de acordo com necessidade local. 

A vigilância em saúde trabalha de forma incipiente observa-se a dificuldade 

da junção das vigilâncias 

Existe um esforço praticado pelos gestores nas reuniões de CIR e CIRA com 

os prestadores de serviços de saúde, para estreitar a comunicação entre os pontos 

de Comunicação, mas verifica-se que ainda não se consegue estabelecer um canal 

seguro de referência e contrarreferência da Atenção Primária com os níveis de 

atenção secundário e terciário. 

Nota-se uma boa relação com municípios circunvizinhos. Principalmente em 

reuniões de CIR os gestores sempre tentam se ajudar.  

O município está em transição do modelo assistencialista para o de e 

prevenção e promoção à saúde. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade adscrita ao ESF é subdividida em área urbana e rural, sendo 

que na área rural há 525 famílias, resultando em um total de 1574 usuários; e na 

área urbana 593 famílias, 1697 usuários. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr Ronaldo Furtado de Toledo 
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A Unidade de Saúde Dr Ronaldo Furtado de Toledo está situada na Rua 

Opema, sem número, Bairro João Groppo, que faz a ligação com o centro da cidade. 

É uma Unidade de Saúde nova.  

A área destinada à recepção é de tamanho suficiente para acomodar bem os 

pacientes, nos horários de pico de atendimento (manhã), por vezes cria-se certo 

tumulto na unidade, que logo se resolve com o decorrer do atendimento.  Há sala de 

reuniões de equipe, porém não há salas para realização de grupos populacionais. 

A população tem muito apreço pela Unidade de Saúde que, atualmente, está 

bem equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da equipe, como 

mesa ginecológica, glicômetro, instrumental para curativos. A falta de outros 

materiais pertinentes constituiu-se um foco de tensão relevante entre a Equipe de 

Saúde e o gestor municipal. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Dr Ronaldo Furtado de Toledo 

 

A eSF é composta por 02 médicos da Família, 01 enfermeira, 02 técnicos de 

enfermagem, 02 nutricionistas e 09 agentes comunitários de saúde. A equipe de 

saúde bucal é composta por 02 cirurgiões dentista e 01 técnico de saúde bucal, o 

NASF também é cadastrado nesta equipe composta de 01 psicóloga. Sua área pode 

ser considerada adequada considerando a demanda e a população atendida. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Dr Ronaldo Furtado de Toledo 
 

A Unidade de Saúde funciona de 7 às 17 horas de segunda a sexta. A 

unidade conta com uma recepcionista que separa os prontuários dos pacientes do 

dia e os organiza depois do atendimento. Existe uma solicitação da comunidade 

para que o atendimento médico seja estendido, demanda que se justifica, segundo a 

comunidade, entre outros motivos, pelo fato de existirem muitos trabalhadores rurais 

que retornam do trabalho no final da tarde e, por isso, têm dificuldade de acesso à 

Unidade de Saúde.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Dr Ronaldo Furtado de Toledo 
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 A unidade realiza diariamente o acolhimento dos usuários que chegam até a 

unidade e as que necessitam de consultas são agendadas na recepção. São 

realizadas cerca de 10 a 12 consultas por turno para cada profissional médico, além 

das consultas de enfermagem.  

O serviço de assistência ao pré-natal de risco habitual é realizado no 

município, os demais são referenciados para o Serviço de Assistência de Pré-Natal 

de Alto Risco em Ubá/Juiz de Fora.  

O serviço de puericultura apesar de ser de suma importância para avaliação 

do desenvolvimento e crescimento da criança, ainda acontece de forma incipiente. A 

equipe ainda não conseguiu sensibilizar as mães de forma que adesão ocorra de 

maneira integral. 

A unidade de saúde realizada a vacinação utilizando o parâmetro do SIPNI, 

que considera realizar vacinação em menores de 01 ano em 95% das crianças com 

os imunobiológicos do calendário Nacional Básico de Vacinação. 

A equipe ainda realiza visita domiciliares à população que necessita de um 

acompanhamento por condições que a impossibilite de ir até a unidade.  

 A equipe realiza reuniões semanais. Durante as reuniões é feito o 

planejamento das ações que a equipe irá realizar, e repassadas informações da 

secretaria municipal de saúde.  

 

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

 

Os problemas encontrados pela Equipe Dr Ronaldo Furtado de Toledo 

detectados no diagnóstico situacional, durante as reuniões de equipe foram: baixa 

adesão da população a tratamentos (hipertensão e diabéticos); alto número de 

consultas por turno; uso de drogas na população; dificuldade no acesso a atenção 

secundária; alto uso de medicação controlada. 

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

(segundo passo) 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Dr Ronaldo Furtado de Toledo, Unidade Básica 
de Saúde, município de Piraúba, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de Seleção/ 
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enfrentamento*** Priorização**** 

Baixa adesão da 
população a tratamentos 
(hipertensão e 
diabéticos) 

Alta 
9 

Parcial 
1 

Alto número de 
consultas por turno 

Alta 7 Parcial 2 

Uso de drogas na 
população  

Alta 
8 Fora 4 

Dificuldade no acesso a 
atenção secundária 

Alta 
8 Fora 5 

Alto uso de medicação 
controlada 

Alta 8 Parcial 3 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
  *Alta, média ou baixa 
  ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
  ***Total, parcial ou fora 
  ****Ordenar considerando os três itens 
 
 

Os problemas identificados demonstram as dificuldades diárias no contexto 

da saúde e a importância do trabalho intersetorial. Percebeu-se que um dos 

problemas listados se situa além da capacidade da equipe. Muitos problemas 

demandam processos contínuos de educação em saúde. Dentre os problemas 

comuns no processo de saúde e doença, a equipe Dr Ronaldo Furtado de Toledo 

elegeu como urgente e prioritário o problema da Má adesão da população a 

tratamentos para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, pela sua 

importância e pela capacidade de enfrentamento da equipe ao referido problema.                        
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2 JUSTIFICATIVA  
 

A adesão medicamentosa pode ser definida como a medida em que o 

indivíduo toma medicamentos prescritos, de acordo com a dosagem e o intervalo 

recomendados por um provedor de saúde (BRASIL, 2016). 

A Equipe da Estratégia de Saúde da Família Ronaldo Furtado de Toledo 

diante da análise dos seus problemas elencados e revisados considera que no 

município de Piraúba – MG há possibilidade de desenvolver ações no intuito de 

aplicar um Projeto de Intervenção junto à população hipertensa e diabética, quando 

se trata dá má adesão ao tratamento medicamentoso, haja vista que possui recursos 

disponíveis. Dessa forma, a proposta de implantação do projeto é viável na unidade. 

Os problemas citados foram encontrados no momento da identificação dos 

problemas e são os principais desafios encarados no dia a dia da unidade. Este 

estudo visa implementar ações a fim de melhorar a aderência aos tratamentos 

medicamentosos e não medicamentosos dos usuários hipertensos e a diabéticos.  

Desse modo, justifica-se a necessidade deste estudo, para que as ações aqui  

propostas sejam implementadas em prol do bom controle de tais comorbidades 

prevenindo complicações microvasculares como retinopatia, nefropatia e 

microvasculares acidentes vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio dentre 

outras. Além disso, espera-se que esse estudo possa possibilitar instruções a toda 

equipe de saúde da família a fim de melhorar a qualidade do trabalho prestado. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto de intervenção para melhoria da adesão da população a 

tratamentos para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, na comunidade 

atendida pela Equipe Dr Ronaldo Furtado de Toledo, em Piraúba, Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer os pacientes hipertensos e diabéticos da área adscrita à equipe Dr 

Ronaldo Furtado de Toledo, em Piraúba, Minas Gerais; 

 Realizar reuniões com os pacientes quinzenalmente para discussões voltadas 

as patologias; 

 Identificar as dificuldades na adesão aos tratamentos pelos pacientes;  
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4 METODOLOGIA 
 
 

O presente trabalho foi desenvolvido com a elaboração de um plano de 

intervenção seguindo os passos do método simplificado de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) de acordo com Campos, Faria e Santos (2018). O 

PES contempla seis passos, o primeiro é descrever os problemas de saúde do 

território e da comunidade, segundo é a priorização dos problemas, selecionar o 

problema para plano de intervenção, terceiro descrever o problema, quarto explicar o 

problema, quinto selecionar os nós críticos do problema e por último o sexto passo 

que é o desenho das operações. 

A revisão da literatura foi realizada através de consulta a Biblioteca Virtual em 

Saúde e outras fontes de busca para revisão bibliográfica por meio dos seguintes 

descritores: Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus; Adesão a Medicação; Educação 

em Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica  
 

A Hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL,2016).  

De acordo com Scala; Magalhães; Machado (2015) a HAS atinge 32,5% de 

indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente 

para 50% das mortes por doença cardiovascular no Brasil.  Os dados da Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 

demonstram que a prevalência de HAS é de 24,8%, com variação conforme a faixa 

etária estudada entre 22,0 % na população acima de 18 anos e 69,9% nos idosos 

(GIRÃO; FREITAS, 2016). 

O diagnóstico da pressão arterial é realizado através de medições pressóricas 

nos usuários, o que resulta na classificação da pressão arterial, ou seja, quando as 

pressões sistólica e diastólica de um indivíduo são classificadas em diferentes 

categorias, a mais alta é utilizada para classificar sua pressão arterial. Quando a 

média das três medidas da pressão arterial forem iguais ou maiores a 140/90mmHg, 

está confirmado o diagnóstico de HAS (BRASIL, 2013). 

O tratamento para os indivíduos com HA, se dá de duas formas, uma delas é 

o tratamento medicamentoso e a outra é o tratamento não medicamentoso. O 

objetivo do tratamento é a manutenção dos níveis pressóricos controlados e dessa 

forma reduzir os riscos das comorbidades associadas a HA e melhorar a qualidade 

de vida dos indivíduos (MALACHIAS et al., 2016). 

O tratamento medicamentoso geralmente é iniciado com um ou dois anti-

hipertensivos, o que é chamado de primeira escolha, e gradativamente podem ser 

associados outros medicamentos, o que pode contribuir para diminuir a adesão ao 

tratamento, porém o tratamento não medicamentoso, envolve mudança no estilo de 

vida do paciente, o que inclui a redução do consumo de bebidas alcoólicas, 

alimentação saudável, controle do peso e realização de atividade física (BRASIL, 

2013). 
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5.2 Diabetes Mellitus 
 

Conforme a World Health Organization (1999) o “diabetes mellitus (DM) 

refere-se a um transtorno metabólico de etiologia heterogêneas, caracterizado por 

hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 

resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina’’. 

O Brasil está em quarto lugar na relação dos países com maior número de 

pessoas com diabetes entre 20 a 79 anos, com 14,3 milhões no ano de 2015 e com 

projeção de 23,3 milhões em 2040 (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION,2015). Na Pesquisa Nacional de saúde realizada em 2013, 6,2% da 

população brasileira com 18 anos de idade ou mais referiu diagnóstico médico de 

diabetes, sendo de 7,0% nas mulheres e de 5,4% nos homens (IBGE,2014).  

Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL) em 2018, a prevalência da Hipertensão Arterial 

nas 27 cidades estudadas foi de 24,7%, sendo maior no sexo feminino 27,0% do 

que no sexo masculino 21,0% e o diabetes mellitus com prevalência de 7,7%, sendo 

também maior no sexo feminino (8,1%) do que no sexo masculino (7,1%)(BRASIL, 

2018). 

 O Diabetes Mellitus pode ser classificado em Diabetes Mellitus tipo 1, 

Diabetes Mellitus tipo 2 e Diabetes mellitus gestacional. O estudo em questão irá se 

ater a descrever sobre o Diabetes Mellitus tipo 2, que trata-se de uma doença 

poligênica, que sofre contribuição de fatores ambientais, como  hábitos dietéticos e 

inatividade física, que contribuem para a obesidade, destacam-se como os principais 

fatores de risco( SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

 Para o diagnóstico da DM é observado se os valores glicêmicos estão acima 

dos valores de referência conforme quadro 2.  

 

Quadro 2: Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-
diabetes e DM, adotados pela SBD.  
 Glicose em 

jejum 
(mg/dL) 

Glicose 2 
horas após 
sobrecarga 
com 75 g de 
glicose 
(mg/dL) 

Glicose ao 
acaso 

HbA1c (%) Observações 

Normoglicemia < 100 < 140 - < 5,7 OMS 
emprega 
valor de corte 
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de 110 mg/ 
dL para 
normalidade 
da glicose em 
jejum.2 

Pré-diabetes 
ou risco 
aumentado 
para DM 

≥ 100 e < 
126 

≥ 140 e < 
200# 

- ≥ 5,7 e < 6,5 Positividade 
de qualquer 
dos 
parâmetros 
confirma 
diagnóstico 
de pré-
diabetes 

Diabetes 
estabelecido 

≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 com 
sintomas 
inequívocos 
de 
hiperglicemia 

≥ 6,5 Positividade 
de qualquer 
dos 
parâmetros 
confirma 
diagnóstico 
de DM. 
Método de 
HbA1c deve 
ser o 
padronizado. 
Na ausência 
de sintomas 
de 
hiperglicemia, 
é necessário 
confirmar o 
diagnóstico 
pela 
repetição de 
testes 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2017) 

 

A doença é silenciosa, sendo na maioria das vezes assintomática, sendo o 

diagnóstico pelos exames laboratoriais, com uma menor frequência podem existir 

sintomas clássicos de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento 

inexplicado) (SOCIEDADE  BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 Para o DM2 o tratamento é através de medidas não farmacológicas e 

farmacológicas, as não farmacológicas incluem modificações da dieta alimentar e 

atividade física, constituindo, portanto, mudanças do estilo de vida e as 

farmacológicas são utilizados antidiabético oral e, eventualmente, uma ou duas 

doses de insulina basal, conforme a evolução da doença (BRASIL,2013b). 
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5.3 Adesão a Medicação 
 
 
 A má adesão ao tratamento é considerada como uma ‘‘epidemia invisível’’, 

sendo um problema de saúde pública, entre 15% a 93% dos portadores de doença 

crônica sofrem dessa ‘‘epidemia invisível’’ (BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008).  

A adesão é compreendida como a utilização de pelo menos 80% dos 

tratamentos prescritos, observando horários, doses e tempo de tratamento (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2003) 

Em um estudo realizado em Porto Alegre/RS demonstra-se que a adesão 

medicamentosa no DM é a que apresenta menor taxa de adesão, e que a partir 

dessa baixa adesão o comprometimento a saúde do indivíduo é maior. Fatores como 

esquecimento, entendimento da prescrição médica, assim como dificuldades 

motoras e visuais dificultam no processo de adesão ao tratamento medicamentoso 

(SILVA et.al.,2016). 

A adesão ao tratamento medicamentoso vai além do profissional que 

prescreve o medicamento, e sim a necessidade de uma equipe multiprofissional, 

pois inseridas dentro da atenção primária e são capazes de um olhar além do 

cuidado individual pautado na doença (BRASIL, 2013).  

O sucesso no tratamento das doenças crônicas depende do envolvimento do 

usuário e do serviço de saúde, não dependendo apenas da prescrição profissional, 

mas sim da equipe de Saúde da Família conscientizar o usuário sobre sua condição 

de saúde e como se relacionar com ela (BRASIL, 2013). 

Dessa forma a equipe de saúde é capaz de elaborar e implementar planos de 

cuidados para esses usuários. O plano de cuidado é capaz de envolver o usuário, a 

família e a equipe de saúde, e dessa forma contribui no processo da adesão ao 

tratamento, seja ele medicamentoso ou de mudança de estilo de vida 

(BRASIL,2013). 

 
 
5.4 Educação em Saúde  
 

 

A educação em saúde consiste em um processo sistemático, contínuo e 

permanente de formação e desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, 
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estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados 

(BORGES; PORTO, 2014) 

Segundo Martins et al (2008), a educação em saúde é um campo que pode 

contribuir para compor uma nova visão do processo saúde-doença-cuidado, uma vez 

que objetiva a promoção e o desenvolvimento do conhecimento, a fim de contribuir 

para a saúde das pessoas envolvidas no processo. 

A educação em saúde é uma das ações prioritárias incluídas no processo de 

trabalho da equipe nas unidades de saúde, uma vez que o educar e o cuidar devem 

ser recíprocos, promovendo desta forma uma permuta de conhecimentos, é uma 

troca de saberes entre o sujeito e o profissional, atuando como prática 

transformadora (MAZZUCHELLO et al., 2014). 

O processo de educação em saúde estabelecido entre o médico e a pessoa 

deve ser contínuo e iniciado desde a primeira consulta, a mesma tem que ser 

realizada por todos profissionais de saúde atuantes na unidade de saúde (BRASIL, 

2013). 

Para que a educação em saúde voltada à HAS e DM seja apropriada, é 

necessário que sejam abordadas informações sobre as doenças, seus agravos, 

como detecta-los precocemente, mitos e tabus, importância da adesão ao 

tratamento, estímulo e atividades físicas e hábitos de vida saudáveis, complicações 

agudas e autocontrole e autocuidado (SANTOS et al., 2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado ‘‘Baixa adesão da população 

ao tratamento da hipertensão e diabetes”, 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, 2018).   

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Após levantamento dos dados do diagnóstico situacional, discussão e 

avaliação dos problemas levantados pela equipe, o problema prioritário selecionado 

foi a ‘‘Baixa adesão da população ao tratamento da hipertensão e diabetes”. A 

equipe tem atualmente acompanhado 156 hipertensos, 82 diabéticos. Compreende-

se haver dificuldade no processo do entendimento dos pacientes sobre a 

importância de consultas com médico e com o profissional da enfermagem. 

Provavelmente, por questões culturais, os pacientes buscam o acompanhamento 

somente quando tem a falta do medicamento, ou tem alguma complicação. A equipe 

tem buscado apresentar a importância do acompanhamento com a equipe de saúde 

da família, através de salas de espera e nas visitas domiciliares.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

Observa-se uma baixa adesão por parte dos hipertensos e diabéticos da 

equipe nos tratamentos prescritos e orientados pela equipe. A maioria dos pacientes 

tem descompensação do seu quadro clínico e não realizam o tratamento 

continuamente. Essa não adesão ao tratamento traz consequências aos pacientes.  

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

 Falta de compreensão da importância ao tratamento; 

 Analfabetismo; 

 Exagerado número de medicamentos prescritos. 
 
 
 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico  

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema ‘‘Baixa adesão da 
população ao tratamento da hipertensão e diabetes’’ na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr Ronaldo Furtado de 
Toledo, em Piraúba, Minas Gerais.  
 
Nó crítico 1 Falta de compreensão da importância ao tratamento; 

 

6º passo: operação 

(operações)  

Melhorar a comunicação com os pacientes no momento da 

consulta para melhor compreensão do tratamento.  

6º passo: projeto CUIDANDO COM ATENÇÃO  

6º passo: resultados 

esperados 

Diminuição da compreensão do tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso para melhoraria das condições crônicas.  
 

6º passo: produtos esperados Reprodução de material audiovisual da falta ou má adesão ao 

tratamento pacientes na sala de espera da UBS. 

Reunião com os pacientes para informações sobre os tipos de 

tratamento.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais e folhetos 

educativos 

Político: conseguir o espaço na rádio local, mobilização social e 

articulação intersetorial com a rede de ensino. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: 

Político: 

Financeiro:  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

(responsável, motivação e ações de estímulos) 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da UBS 
Enfermeira  
NASF 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Avaliação após 6 meses do início do projeto através de reuniões e 
levantamento das fragilidades e potencialidades. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema ‘‘Baixa adesão da 
população ao tratamento da hipertensão e diabetes”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr Ronaldo Furtado de 
Toledo, em Piraúba, Minas Gerais.  

 

Nó crítico 2 Analfabetismo 

6º passo: operação 

(operações)  

Aumentar o nível de informação dos pacientes 

6º passo: projeto APRENDE UBS TOLEDO 

6º passo: resultados 

esperados 

Pacientes mais bem orientados e mais independentes. 

6º passo: produtos esperados Realizar provas para avaliar o nível de informação dos pacientes. 

Realizar capacitações sobre doenças de base. 

Realizar campanhas educativas na rádio e TV. 

Entregar materiais didáticos atualizados para diminuição do 

Desemprego 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento dos profissionais sobre o tema. 

Financeiro: aquisição de materiais  

Político: parceria, mobilização social, disponibilização de 

materiais. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: 

Político: 

Financeiro:  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

(responsável, motivação e ações de estímulos) 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de Saúde, Centro de Referência da Assistência Social – 

CRAS, 

Prefeitura Municipal de Saúde. Secretaria de Educação 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema ‘‘Baixa adesão da 
população ao tratamento da hipertensão e diabetes”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr Ronaldo Furtado de 
Toledo, em Piraúba, Minas Gerais.  
 

 

Nó crítico 3 Exagerado número de medicamentos prescritos. 

6º passo: operação 

(operações)  

 Melhorar a qualidade das prescrições 

6º passo: projeto RECEITAMASCOMCONSCIENCIA 

6º passo: resultados 

esperados 

Redução dos medicamentos prescritos aos pacientes 

6º passo: produtos esperados   Menor número de medicamentos prescritos para os pacientes 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema, cooperação da equipe de 

saúde 

Financeiro: aquisição de medicamentos 

Político: parceria, mobilização social, disponibilização de materiais 

e 

medicamentos. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: 

Político: 

Financeiro:  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de Saúde – Favorável 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos da UBS 
Farmacêutico  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A adesão medicamentosa é possível através de um cuidado ampliado com o 

usuário e a equipe de saúde da família é capaz de promover uma assistência que 

vai além do processo saúde doença. Os profissionais, por sua vez, podem ser 

capazes de auxiliar os usuários a melhor compreenderem o seu plano de cuidado, 

aumentando assim, a adesão ao tratamento. 

  Os desafios para a implantação do projeto, tanto externo como internos, é a 

questão do tempo da equipe na elaboração das atividades, devido a rotina diária da 

unidade de atendimentos, uma outra questão são os espaços físicos para a 

realização das atividades. Modificar o modo de pensar dos usuários também faz 

parte dos desafios, pois a maioria deles compreende o tratamento apenas como 

uma tarefa a ser seguida.  

 Compreender que com a adesão ao tratamento, seja ele medicamentoso ou 

não medicamentoso, traz benefícios para a continuidade da vida, reduz as 

complicações que a patologia pode trazer e é capaz de promover uma melhora na 

qualidade de vida do paciente.  

 Com a execução do plano de intervenção a equipe de saúde será capaz de 

identificar os usuários portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, 

compreender como tem sido a adesão ao tratamento e melhorar a forma de lidar 

com esses pacientes, para que dessa forma possam, identificar as dificuldades na 

adesão ao tratamento e planejar ações que vão além do cuidado medicamentoso.  
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