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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte conforme 
Organização Mundial de Saúde. A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das 
enfermidades mais prevalente na área de abrangência da Estratégia Saúde da 
Família Barão de São Romão, no município de Januária, Minas Gerais, sendo 
que em média 20% da população geral e mais de 50% da população idosa 
possuem essa doença. Em nosso território são 504 hipertensos, 200 diabéticos e 
109 tabagistas, sendo esses os principais fatores de risco que corroboram para o 
elevado Risco Cardiovascular observado através do diagnóstico situacional. 
Sendo assim, este estudo tem como objetivo elaborar um plano de ação para 
enfrentamento do problema risco cardiovascular aumentado na população 
atendida pela Estratégia Saúde da Família Barão de São Romão, no município de 
Januária, Minas Gerais. A metodologia foi executada em três etapas: diagnóstico 
situacional, revisão de literatura e plano de ação. Como resultados do diagnóstico 
situacional foram selecionados os seguintes nós críticos: hábitos e estilo de vida 
não saudável, processo de trabalho inadequado da equipe de saúde, falta de 
estrutura do serviço de saúde, desinformação sobre os riscos cardiovasculares e 
pressão social (desemprego e violência). Baseado nesses nós críticos foram 
propostas as seguintes ações de enfrentamento: criação dos projetos que visem 
a modificação dos hábitos e estilo de vida, uma linha de cuidado estabelecida 
pela equipe, restruturação do serviço de saúde, educação em saúde de 
promoção social. Espera-se com esse plano de intervenção reduzir o risco 
cardiovascular da população. 
Palavras chaves: Doenças Cardiovasculares. Hipertensão. Diabetes Mellitus.  
 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases represent the main cause of death according to the 
World Health Organization. The Systemic Arterial Hypertension is one of the most 
prevalent diseases in the area covered by the Family Health Strategy Barão de 
São Romão, in the city Januária, Minas Gerais, on average 20% of the general 
population and more than 50% of the elderly population. In our territory there are 
504 hypertensive patients, 200 diabetics and 109 smokers, these being the main 
risk factors that corroborate the high Cardiovascular Risk observed through the 
situational diagnosis. Thus, this study has as an objective to develop an action 
plan to face the increased cardiovascular risk problem in the population covered 
by the Family Health Strategy Barão de São Romão, in the municipality of 
Januária, Minas Gerais. The methodology was carried out in three stages: 
situational diagnosis, literature review and action plan. As a result of the 
situational diagnosis, the following critical nodes were selected: habits and 
unhealthy lifestyle, inadequate work process of the health team, lack of structure 
of the health service, misinformation about cardiovascular risks and social 
pressure (unemployment and violence) Based on these critical nodes, the 
following coping actions were proposed: creation of projects aimed at changing 
habits and lifestyle, a line of care established by the team, restructuring of the 
health service, health education for social promotion. This intervention plan is 
expected to reduce the population's cardiovascular risk. 
Key words: Cardiovascular Diseases. Hypertension. Diabetes Mellitus.  
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município. 

O município de Januária é uma cidade com 67.742 habitantes, localizada na região 

norte de Minas Gerais, distando 600 km da capital do Estado. A cidade teve um 

crescimento populacional lento nas duas últimas décadas, entre 2000 e 2010, com 

taxa média anual de 0,29%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. 

Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 56,48% para 63,12% 

(IBGE, 2017).  

Sua economia concentra-se na agricultura, na pecuária e nos serviços gerais. Uma 

das principais cidades do Norte de Minas, sendo cidade-polo da microrregião do 

alto médio São Francisco. Sua economia está baseada nos serviços (68.5%), 

seguido do setor agropecuário (20.1%) e com menor representatividade a indústria 

(11.5%) (IBGE, 2017).  

Nos dias atuais, o município busca o seu desenvolvimento na prestação de 

serviços, no artesanato, na produção da cachaça de alta qualidade, no extrativismo 

de frutos e essências do cerrado, e, principalmente, no incremento da atividade 

turística. O cenário político é caracterizado por governos corruptos com expressivas 

trocas no executivo, nas últimas décadas. 

O município possui 68 bairros com quatro regiões (norte, sul, leste e oeste), 

sobressaindo a raça parda com 41.914 habitantes, seguida da raça branca com 

15.333 pessoas. A população urbana é cerca de 43.366 pessoas e a rural 24.699, 

no qual predomina a população feminina com aproximadamente 35.617 habitantes 

(IBGE, 2017).  

A cidade conta com um Hospital Regional, com a sede da Gerência Regional de 

Saúde, um pelotão de Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Policia Civil e Militar, Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA), aeroporto, rodoviária, hotéis, condomínios, supermercados, 

academia para terceira idade, estádio, dentre outros. 
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Januária possui 27 escolas, 14 estaduais, oito municipais, uma federal e três 

particulares, também conta com sete Faculdades de Ensino Superior, além da 

Superintendência Regional de Ensino (JANUÁRIA, 2019a). O saneamento básico 

da cidade é ordenado e realiza-se mediante máquinas e caminhões de coleta de 

lixo diariamente e também contamos com bom abastecimento de água potável e 

rede de tratamento de esgoto fornecido pela COPASA. 

A cidade sempre teve uma tradição forte na área cultural: uma das manifestações 

mais tradicionais e festejadas pela comunidade religiosa do município acontece 

anualmente no dia 3 de maio, os festejos de Santa Cruz. Acontece sempre na 

Praça Santa Cruz com celebrações e novena culminando com procissão, missa 

festiva, leilão e apresentações folclóricas.  

1.2  O sistema municipal de saúde. 

Na área de saúde, a cidade é sede da microrregião do alto médio São Francisco, 

sendo referência para consultas e exames de média complexidade, atendimento de 

urgência e emergência, e cuidado hospitalar, embora a estrutura do seu sistema de 

saúde deixe muito a desejar. Conta também com o Centro de Atenção Secundária 

Viva Vida, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Vigilância 

Epidemiológica e Centro de Saúde para Mulher.  

Todos os serviços funcionam de segunda a sexta feiras. A atenção básica possui 

23 Equipes de Saúde da Família (eSF), com treze equipes na zona urbana e dez 

equipes na zona rural, dessas oito estão com falta do médico, com uma cobertura 

de 86,72% da população. Um grande problema no desenvolvimento da eSF é a 

rotatividade dos profissionais de saúde. Conta também com os Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) que dispõem de serviços de fisioterapias, psicologia, 

nutrição, profissionais da educação física atuando na reabilitação e promoção de 

saúde. 

Os pontos de Atenção à Saúde Secundária são o Centro de Atenção Secundária 

Viva Vida que oferece atendimento especializado em ginecologia, pediatria, 

urologia, angiologia, dentre outros, além de exame de imagem como 

ultrassonografia e eletrocardiograma e o CAPS. 
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Já o ponto de Atenção à Saúde Terciária é o Hospital Municipal com funcionamento 

de 24 horas, dispondo de maternidade, pediatria e serviços de urgências para toda 

microrregião norte. Além disso, conta com assistência terciária para várias 

enfermidades crônicas com cânceres, doença renal crônica, tuberculose, dentre 

outras, cuja referência encontra-se na cidade polo de Montes Claros com as 

seguintes instituições:  Hospital Santa Casa, Hospital Dílson Godinho, Policlínica do 

Alto São João, entre outros centros de referência. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017) a taxa de mortalidade infantil média na cidade 

é de 23,26 óbitos por mil nascidos vivos. 

 

1.3 Aspectos da comunidade. 

A comunidade onde trabalho, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Barão de 

São Romão abrange uma população de 3.447 habitantes, sendo uma área central 

da cidade, conforme os dados cadastrais dos agentes comunitários de saúde (ACS) 

(JANUÁRIA, 2019b). É uma das primeiras unidades básicas de saúde (UBS) que 

posteriormente passou a fazer parte da ESF. Atende, em sua maior parte uma 

população mais idosa de classe média, mas também atende um bairro com uma 

população mais carente e vulnerável. 

O nosso território é constituído pela zona central da cidade, sendo área mais antiga 

e tradicional da cidade, com casarões tombados, próximo às margens do Rio São 

Francisco, na qual a cidade se desenvolveu como uma zona de comércio. Além 

disso, é região do comércio, bancos, prefeitura, Catedral, academias, cinco 

escolas: três públicas e duas privadas, casa de abrigo para crianças e adolescentes 

e instituição de longa permanência para idosos (ILPI), sindicato dos trabalhadores 

rurais. Essa casa de abrigo e ILPI atuam em parceria com a Unidade na promoção 

e prevenção de saúde.  

 A população empregada vive basicamente do trabalho no comércio local, da 

prestação de serviços públicos, previdência social, agricultura familiar, agropecuária 

e da economia informal. É grande o número de desempregados e subempregados. 

Em relação a estrutura de saneamento básico na comunidade, 76,01% da 

população mora em domicílios com água encanada; 97,22% em domicílios com 
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energia elétrica; 71,73% da população em domicílios com coleta de lixo, segundo 

os dados do Atlas do Desenvolvimento do Brasil (2010). 

Há uma grande diversidade no território com habitações bem estruturadas 

contrastando com residências precárias. No município, a proporção de crianças de 

5 a 6 anos na escola é de 80,09%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 

87,28%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 

é de 57,95%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo 

é de 31,25%, segundo os dados do Atlas do Desenvolvimento do Brasil (2010).  

O analfabetismo é elevado, sobretudo entre os maiores de 50 anos, e são 

procedentes da zona rural com dificuldade de acesso às escolas. A população 

conserva hábitos e costumes próprios da zona rural mineira e gosta de comemorar 

as festas religiosas (JANUÁRIA, 2019b). 

1.4 Estratégia de Saúde da Família Barão de São Romão. 

A localização da ESF é central, o prédio foi uma doação do governo estadual. Na 

década de 90 funcionava como unidade de especialidades médicas e centralizava a 

imunização do município. A partir dos anos 2000 passou a ser uma UBS e 

posteriormente a abrigar a ESF.  

O acesso da população pela área adscrita da territorialização inicial era de fácil 

acesso a todos, no entanto, no ano 2017 realizou outra divisão do qual resultou em 

grandes dificuldades ao acesso, com perfil de população abrangendo um bairro 

mais carente e distante da unidade e sem ACS para cobertura, inviabilizando uma 

assistência adequada. 

A infraestrutura é antiga, há mais de 40 anos sem reformas estruturais necessárias, 

apenas pequenos reparos. Quanto aos equipamentos e materiais, não há 

equipamentos médicos como oftalmoscópio, otoscópio, megascópio, dentre outros. 

Mesas, cadeiras e armários estão em péssimo estado, não há manutenção dos 

equipamentos. Os materiais cirúrgicos para pequenos procedimentos são 

incompletos, falta anestésico, dentre outros insumos necessários para realização, 

gerando certa insatisfação para os usuários que necessitam desses procedimentos. 
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A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico de 

atendimento, cria-se certo tumulto na Unidade. Não há sala de reuniões, os grupos 

operativos e reuniões de comunidade são realizados na área coberta do prédio, 

sem uma estrutura adequada para recepcioná-los. Muitos grupos são realizados na 

Praça Tiradentes que se encontra ao lado da ESF. Apesar de uma infraestrutura 

pouco equipada, a população não tem reclamado da nossa Unidade, no entanto a 

equipe busca junto à gestão municipal melhorias para a mesma. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Estratégia de Saúde da Família Barão de São Romão. 

A eSF Barão de São Romão é composta por uma médica, uma enfermeira, duas 

técnicas de enfermagem, uma recepcionista, uma funcionária de limpeza, uma 

cirurgiã dentista, uma técnica de saúde bucal e cinco ACS. A equipe conta com 

apoio do NASF, composto por profissional da educação física que ajuda nas ações 

com os idosos, como a caminhada. A nutricionista participa dos grupos operativos 

realizando ações em educação em saúde. Em relação à saúde mental temos o 

suporte do CAPS, que dá assistência as pessoas com transtornos 

descompensados. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Barão de São Romão. 

O horário de funcionamento das 7:00h as 11:00h e de 13:00h as 17:00h de 

segunda a sexta feira. A agenda foi estabelecida há três meses, está funcionando 

parcialmente, pois a eSF tem déficit de três ACS, sendo difícil realizar 

agendamentos nessas áreas. Além disso, apesar de ter separado dois 

computadores e mobiliário, já para instalação e informatização do prontuário para 

nossa unidade, aguardamos a entrega e a efetivação do sistema. 

1.7 O dia a dia da equipe Barão de São Romão. 

Os atendimentos são ofertados em dois turnos: matutino e vespertino e 

subdivididos em semanas. Em todas as semanas na parte da manhã acontecem 

em média, doze consultas de livre demanda, ou seja, os pacientes que procuram 

atendimento são acolhidos e avaliados pela triagem: Sistema Manchester de 

Classificação de Risco que opera com algoritmos e determinantes, associados a 
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tempos de espera simbolizados por cores, ou seja, pacientes com enfermidade de 

maior urgência são atendidos prioritariamente.  

No período vespertino, nas segundas são agendados doze retornos, pacientes vão 

mostrar exames ou dar continuidade ao tratamento de doenças crônicas. Na terça à 

tarde também ocorre seis atendimentos de livre demanda, além de seis 

puericulturas agendadas. Já na quarta, ocorrem as doze consultas de pré-natal. Por 

fim, nas quintas são realizados os grupos operativos de hipertensão, diabetes, 

tabagismo e alcoolismo, e também as renovações de prescrições de uso contínuo. 

Além disso, são realizados diariamente grupo de caminhada entre os idosos e ACS, 

grupo de artesanato quinzenalmente durante a espera para as consultas de pré-

natal e grupo de tabagismo mensalmente. O atendimento de Saúde Bucal é feito 

através de agendamento mensal e demanda espontânea para as urgências. 

 

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

passo). 

A partir do levantamento dos problemas dentro da área de cobertura da ESF Barão 

de São Romão, Januária, Minas Gerais, buscou-se uma ampla discussão com toda 

equipe para detectar a prioridade e a capacidade de enfrentamento do problema 

mais relevante dentro da prática diária. Os seguintes problemas foram identificados. 

● Risco Cardiovascular aumentado. 

● Hipertensão Arterial descompensada. 

● Obesidade. 

● Tabagismo. 

● Sedentarismo. 

● Estresse. 

● Transtornos de Ansiedade. 

● Transtornos Depressivos. 

● Dependência de Benzodiazepínicos.  

● Baixa condição socioeconômica. 

● Osteoartrite. 

● Lombalgias mecânicas. 

● Gestação na adolescência. 
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● Idosos frágeis. 

● Alimentação inadequada. 

● Falta de hábitos higiênicos. 

 

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

(segundo passo). 

O quadro 1 apresenta a priorização dos problemas avaliados pelo diagnóstico 

situacional, demonstrando o grau de importância e a urgência pelo o qual o mesmo 

deve ser solucionado. 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde 

Barão de São Romão, município de Januária, estado de Minas Gerais. 

 

Principais 
problemas 

 

Importância* 
 

Urgência** 
 

Capacidade 
enfrentamento*** 

 

Seleção**** 
 

Risco 
cardiovascular 
aumentado 

Alta 
 

8 Parcial 
 

1 

Transtornos 
Mentais 

Alta 6 Parcial 2 

Tabagismo Alta 5 Parcial 3 

Dependência de 
benzodiazepínicos 

Média 
 

5 Parcial 
 

4 

Baixa condição 
socioeconômica 
 

Média 4 Fora 5 

 
Lombalgia 

 
Média 

 
2 

 
Parcial 

 
6 

Fonte: autoria própria (2020) 
Legenda: 

*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 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das enfermidades mais 

prevalentes no território, acometendo em média 20% da população geral e mais 

de 50% da população idosa (JANUÁRIA, 2019a). A HAS é um dos principais 

fatores associado ao aumento Risco Cardiovascular (RC) aumentado 

(MALACHIAS et al., 2016). 

Existe uma alta prevalência de hipertensos e diabéticos na ESF Barão de São 

Romão, pois foram levantados 504 e 200, respectivamente (JANUÁRIA, 2019b). 

Essas doenças aumentam sobremaneira o risco de doenças cardiovasculares e, 

que atualmente se constitui na principal causa de mortalidade no Brasil (BRASIL, 

2007). Para melhor intervir na prevalência e nas complicações dessas 

enfermidades, deve-se trabalhar com enfoque nos fatores de risco, com a 

finalidade de modificar hábitos e estilos de vida, além de agregar conhecimento 

sobre condições de alto RC para a população em questão, para reduzir a 

morbimortalidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de ação para enfrentamento do risco cardiovascular aumentado 

na população atendida pela Estratégia Saúde da Família Barão de São Romão, no 

município de Januária, Minas Gerais. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Diminuir em 20% o número de sedentários, tabagistas e obesos no prazo de um 

ano.  

Estratificar 85% da população hipertensa e diabética em um ano. 

Aumentar o nível de informação da população sobre as comorbidades que 

aumentam o risco cardiovascular e como contribuir para o controle das mesmas. 
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4 METODOLOGIA 

 

O diagnóstico situacional de saúde foi realizado na população adstrita no território 

da ESF Barão de São Romão, no município de Januária, Minas Gerais. Assim foi 

possível conhecer o território e os principais problemas enfrentados pela equipe. 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para estimativa rápida 

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

das ações conforme preconizado por Faria, Campos e Santos (2018). 

Para a realização do projeto de intervenção foram usadas algumas informações 

que os ACS já possuíam de suas respectivas áreas de atuação, que foram 

posteriormente agrupadas para confecção de um banco de dados. Foram 

utilizados dados do e-SUS e além disso, foram feitas reuniões com a equipe. 

Através também do contato diário com os pacientes, foi escolhido o principal 

problema que são as comorbidades que aumentam o RC e foram propostas 

intervenções seguindo o método PES. 

A revisão foi elaborada a partir dos trabalhos disponíveis em base de dados 

como: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE). Os descritores utilizados foram: Doenças 

Cardiovasculares, Hipertensão, Diabetes Mellitus e Atenção Primária à Saúde. 

Os dados existentes no município e na UBS e Biblioteca Virtual do Ministério da 

Saúde (BVSMS) também foram consultados.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Doenças Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte,  

[...] isto fica claro observando os dados da Organização Mundial da 
Saúde, (OMS) nas últimas décadas, nos quais das 50 milhões de 
mortes, as DCV foram responsáveis por 30% desta mortalidade, ou 
seja, 17 milhões de pessoas (BUTTLER, 2011 apud SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013a, p. 2; BEAGLEHOLE; 
BONITA, 2008 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2013a, p. 2,). 

 

As DCV são constituídas por fatores de risco como Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Diabetes Mellitus (DM) constituindo agravos de saúde pública, podendo 

cerca de 60 a 80% dos casos serem tratados na rede básica (BRASIL, 2001).  

Para melhor diagnóstico das DCV, utiliza-se o escore de Framingham, uma 

ferramenta que auxilia na classificação dos graus de risco cardiovasculares e nas 

condutas:  

• Baixo Risco – quando a possibilidade de ocorrência de um evento cardiovascular, 

é menor que 10% em dez anos. Nesse caso o acompanhamento dos pacientes 

com pressão arterial (PA) limítrofe poderá ser anual, contudo, é importante orientá-

los a seguir um estilo de vida saudável. 

• Risco Intermediário – quando a possibilidade de ocorrência de um evento 

cardiovascular, se encontra entre 10% – 20% em dez anos. A aferição da PA 

limítrofe, nesse caso, poderá ser semestral com orientações sobre estilo de vida 

saudável e, se possível e disponível encaminhar o paciente para ações coletivas de 

educação em saúde na UBS ou comunidade. 

• Alto Risco – quando a possibilidade de ocorrência de um evento cardiovascular, é 

maior que 20% em dez anos ou caso exista a presença de lesão de órgão-alvo, tais 

como  Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia e nefropatia. Nesse contexto, o 

seguimento dos pacientes com PA limítrofe de alto risco poderá ser trimestral com 

orientações sobre estilo de vida saudável se possível e disponível encaminhar o 
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paciente para ações coletivas de educação em saúde na UBS ou comunidade 

(BRASIL, 2010). 

A estratificação de Framingham busca definir o prognóstico e a conduta a ser 

abordada em pacientes hipertensos na atenção primária como proposto pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006 apud PIMENTA; CALDEIRA, 2014).  

Esta aferição se apoia na presença de múltiplas variáveis; como algumas usadas 

no estudo desenvolvido por Malachias (2016): idade, pressão arterial sistólica, uso 

de terapia anti-hipertensiva, presença de diabetes mellitus, tabagismo, nível de 

colesterol total e as suas frações. 

É essencial desenvolver estratégias que fomente o paciente em relação ao cuidado 

da sua doença crônica, assim como estabelecer uma interação com o médico e a 

equipe de saúde em ações de conscientização (HARTMANN et al., 2007). A ciência 

sobre a doença está intimamente relacionada à adesão ao tratamento, já que 

muitos indivíduos não compreendem sua condição pela falta de sintomas 

(OLIVEIRA, 2005).  

Os fatores de risco podem ser associados ao desenvolvimento de DCV, os quais 

podem ser modificáveis e não modificáveis (SMELTZER; BARE, 2009, apud 

MAGALHÃES et al., 2014).  

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde existe uma associação entre longevidade 

e maior morbidade por DCV. Em 2013 a prevalência na população adulta brasileira 

foi correspondente a 4,2%, apresentando um aumento crescente nos grupos de 

maior idade o que diz respeito a 11,4% de pacientes idosos com DCV (THEME et 

al., 2013 apud  MASSA; DUARTE; CHIAVEGATTO FILHO, 2019).  

5.2. Fatores de Risco não modificáveis  

Os fatores de risco não modificáveis para as doenças cardiovasculares incluem a 

história familiar de DCV, idade, sexo e etnia (SMELTZER; BARE, 2009 apud 

MAGALHÃES, et al., 2014).  

o Histórico família- As DCV estão relacionadas com histórico familiar seja 

materno ou paterno, esse aumento no risco está diretamente associado a 
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aspectos tanto genéticos quanto ambientais associados aos hábitos de vida 

familiar. Entretanto, a incidência e prevalência de DCV é maior em gêmeos 

monozigóticos (BRASS et al., 1992 apud  STEFFENS, 2003).  

o Idade- Um estudo realizado na capital da Bahia, Salvador, relatou que após 

55 anos o risco de ocorrência de DCV duplica, sendo 340 vezes mais 

incidentes entre indivíduos acima dos 65 anos quando comparados aos 

indivíduos do grupo etário de 15 e 24 anos (LOTUFO, 2000 apud 

STEFFENS, 2003).  

o Sexo- Há relatos que a maior prevalência de mortes por DCV ocorra entre 

mulheres com faixa etária de 35 e 44 anos e acima dos 85, esses dados 

corroboram com países como os Estados Unidos que constatam, uma a 

cada seis mortes por DCV, contrapondo uma a cada 25 mulheres que 

morrerão por câncer de mama ( LESSA, 1998 apud STEFFENS, 2003). 

o Etnia- A etnia negra constitui risco aumentado para eventos 

cardiovasculares, pela elevada prevalência de HAS, DM e obesidade nos 

indivíduos desta população global (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013a). 

5.3 Fatores de Risco Modificáveis  

Os fatores de riscos modificáveis são hiperlipidemia, tabagismo, etilismo, 

hiperglicemia, obesidade, sedentarismo, má alimentação e uso de contraceptivos, 

podendo sofrer intervenção e consequentemente redução na prevalência e 

morbidade por DCV. Eles influenciam diretamente na incidência e prevalência de 

DCV. A sinergia de todos esses fatores leva a um aumento da morbimortalidade 

(SMELTZER; BARE apud MAGALHÃES, et al., 2014; REZENDE, 2011).  

 

Além da HAS e DM, a obesidade e a dislipidemia constituem elementos 

agravantes de risco cardiovascular e são fatores modificáveis, itens a serem 

abordados em seguida (REZENDE, 2011).  

5.3.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 
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A HAS é fator de risco principal e o mais importante para o desenvolvimento de 

doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, 

doença renal crônica e fibrilação atrial. O aumento da mortalidade por DCV é 

crescente, isso se deve ao aumento dos níveis pressóricos a partir de 115/75 

mmHg de forma linear, continua e independente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013a). Quanto à prevalência de HAS na população adulta: 

[...] é entre 22,3% e 43,9% (média de 32,5%), sendo superior 
a 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos 
(CESARINO et al, 2008; ROSÁRIO et al, 2009 apud 
BRANDAO et al., 2010, p. 1). 
 

As principais complicações da HAS são Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

infarto do miocárdio e doença renal crônica, podendo ainda, levar ao 

desenvolvimento de arritmia cardíaca (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2019). Isso demonstra a importância da Atenção Básica em 

Saúde em buscar estratégias para diagnóstico, acompanhamento e a procura por 

maior adesão ao tratamento da HAS. Assim é necessária a realização rotineira de 

grupo operativos para manutenção do vínculo com a equipe no enfrentamento 

dessa enfermidade crônica que requer medidas como a mudança do estilo de vida 

que devem ser motivadas continuamente. 

5.3.2 Diabetes Mellitus 

Estima-se que em 2030 existam cerca de 300 milhões de indivíduos adultos, com 

DM segundo projeções atuais, que indicam mais de 180 milhões de pessoas 

adultas com diagnóstico. Diante deste cenário surge a necessidade de prevenção a 

nível global (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013a).  

Devido a crescente prevalência do sobrepeso/obesidade infanto-juvenil, o DM tipo 2 

está surgindo precocemente, evoluindo com macroangiopatia e microangiopatia, 

gerando danos endoteliais de artérias e arteríolas retinianas, coronarianas, 

cerebrais, renais, e de membros. A maior causa de morte no DM tipo 2 envolve a 

Doença Arterial Coronariana (DAC). O diabético é, portanto, um paciente 

coronariopata, possuindo risco de evento coronariano análogo à de um indivíduo 

previamente infartado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 
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O DM adianta em 15 anos a idade para se desenvolver DCV, sendo que homens e 

mulheres diabéticos tipo 1 e 2, com idade respectivamente superiores a 40 e 50 

anos apresentam risco de eventos coronarianos acima de 2% ao ano e o indivíduo 

que já tenha sofrido um infarto do miocárdio, AVC, ataque isquêmico transitório, 

angina do peito, ou outra DCV, o risco de morte será extremamente elevado 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2015), intervenções no estilo de 

vida, com ênfase em alimentação saudável e prática regular de atividade física, o 

controle da HAS e da obesidade, reduzem a incidência de DM tipo 2 e evitam 

DCV. 

Dessa forma, torna-se imprescindível o acompanhamento dos pacientes 

diabéticos através dos grupos operativos, realizando educação em saúde, 

abordando dietas hipocalóricas e saudáveis, estimulando e demonstrando a 

importância dos exercícios físicos para o controle glicêmico. Assim como, as 

consultas de rotina para otimização das medicações. Essa abordagem rotineira 

reduz consideravelmente o risco cardiovascular.  

5.3.3 Dislipidemia 

A dislipidemia é definida como um importante fator de risco para DVC e se 

manifesta através do aumento da concentração plasmática de lipoproteínas com 

níveis elevados de colesterol total sérico, lipoproteína de baixa densidade ou 

triglicerídeos (GUZZALONI et al., 2000 apud HEDAYATNIA et al., 2020). Elevadas 

taxas de lipídios no sangue, tabagismo e pressão alta são responsáveis por mais 

de 75% dos casos de morte em todo o mundo, dentre os fatores de risco para o 

infarto do miocárdio, a dislipidemia está associada ao maior risco atribuível à 

população (YUSUF et al., 2004 apud  TONKIN; BYRNES, 2014). 

Dislipidemia pode ser classificadas como primárias ou sem causa aparente sendo 

diferenciadas genotipicamente ou fenotipicamente por meio de análises 

bioquímicas. A primária é causada por mutações em um só gene, ou por 

associações de múltiplas mutações. Já a dislipidemia secundária está relacionada 

aos níveis séricos de colesterol e triglicérides que se elevam em função do 

consumo alimentar aumentado de colesterol, de carboidratos, de ácidos graxos 
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saturados, de ácidos graxos trans e de excessiva quantidade de calorias atrelada 

ao sedentarismo. Por isso a seleção adequada destes itens poderá contribuir de 

maneira eficaz no controle das dislipidemias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA,2013b). 

O tratamento da dislipidemia pode ser feito por meio de medidas não 

farmacológicas como mudança nos hábitos alimentares. Nesse sentido a dieta 

mediterrânea é adequada e se caracteriza pela ingestão regular de vegetais, frutas, 

grãos integrais, gorduras monoinsaturadas, peixe, nozes e legumes e consumo 

reduzido de carne vermelha e laticínios ricos em gordura (KASTORINI et al., 2011 

apud TONKIN; BYRNES, 2014). Estudos demonstram que esta dieta reduz fatores 

de risco e eventos cardiovasculares (TOGNON et al., 2013 apud TONKIN; 

BYRNES, 2014).  

Atividade física e cessação do tabagismo sempre devem ser instituídos para o 

controle das dislipidemias, com o objetivo de elevar as lipoproteínas não 

aterogênicas. As estatinas e fibratos, isolados ou em associação, são as opções 

para controle farmacológico, visando atingir as metas preconizadas das 

dislipidemias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013b). 

5.3.4. Sobrepeso e Obesidade 

A sociedade moderna, mediante o avanço tecnológico fica exposta ao comodismo 

oferecido por tais tecnologias, passando a ter uma vida mais sedentária, levando o 

sedentarismo a ser considerado o mal do século e um dos fatores de risco para 

DVC (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2019). 

A etiologia da obesidade, é definida como acúmulo excessivo de gordura corporal 

em níveis elevados que compromete à saúde dos indivíduos, e acarretando 

problemas como dificuldades respiratórias, distúrbios do aparelho locomotor, além 

de favorecer o surgimento de comorbidades associadas como dislipidemias, DCV, 

DM Tipo II e certos tipos de câncer MONTEIRO; CONDE, 1997 apud PINHEIRO; 

FREITAS; CORSO, 2004).  

Na prática clínica cotidiana o uso do índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado 

para avaliar a população em geral, e por ser uma medida não invasiva e de baixo 
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custo. A estimativa utilizada no IMC é a relação entre o peso e a altura do indivíduo, 

expresso em kg/m2 (ANJOS, 1992 apud BRASIL, 2014).  

O aumento na prevalência do sobrepeso e obesidade afeta significativamente os 

indicadores de morbimortalidade e os gastos com serviços de saúde (PINHEIRO; 

FREITAS; CORSO, 2004).  

Nesse sentido faz-se necessário a elaboração de planos de ação coletiva como 

grupos de caminhadas, ginásticas nas praças, dentre outras modalidades que 

visem a redução do sedentarismo e a obesidade, sendo essenciais para o 

enfrentamento dessas morbidades. Essas ações devem ser realizadas com apoio 

multiprofissional do NASF juntamente com toda equipe da ESF para serem 

efetivas. 

5.3.5 Hábitos de vida inadequados 

O tabagismo é uma das maiores causas de doença arterial coronariana, arterial 

periférica e cerebrovascular; aproximadamente um terço da população adulta 

mundial (um bilhão e 200 milhões de pessoas) é tabagista, de acordo com 

estimativas feitas pela OMS (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2013a). 

 

Cerca de 50% das mortes entre indivíduos fumantes poderiam ser 
evitadas se esse vício fosse abolido, sendo a maioria por DCVS . O 
risco relativo de infarto do miocárdio apresenta-se aumentado duas 
vezes entre os fumantes com idade superior a 60 anos e cinco 
vezes entre os com idade inferior a 50 anos, se forem comparados 
com os não fumantes. [...] (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2013a, p. 7). 

 

Cessar com o tabagismo reduz o risco de infarto do miocárdio e AVE em fumantes. 

Em pacientes portadores de DCV que fumam, parar de fumar reduz o risco em 

aproximadamente 36%, e o risco de uma doença miocárdica não fatal em 32% 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Sendo, portanto, importantíssimo a 

implantação de grupos de tabagismo na UBS, conscientizando sobre os riscos 

desse vicio e dando suporte terapêutico para que os pacientes consigam superar 

doença. Além disso, realizar campanhas antitabagistas em escolas e nas ruas 

promovendo educação em saúde. Os fármacos antitabaco influenciam 
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positivamente de forma a cessar o tabagismo pois são alvo de receptores de 

nicotina, bupropiona e vareniclina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2013a). 

A dieta está interligada ao RC, por isso é importante manter uma alimentação 

variada e balanceada (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013a). 

Orientar a população em geral com políticas educativas de conscientização e em 

nível individual, acompanhamento com nutricionistas, são os melhores meios de se 

obter resultados.  

O consumo excessivo de álcool aponta maior risco para o desenvolvimento de 

doença coronariana, a ingestão de grandes quantidades de álcool tem sido 

associada a efeitos adversos principalmente em relação aos níveis pressóricos e 

agregação plaquetária, indivíduos que bebem constantemente possui maiores 

chances de adquirir alterações nas lipoproteínas de baixa densidade. Estudos 

demonstraram um maior risco para doenças coronarianas entre indivíduos mais 

velhos, mulheres, fumantes, negros e ex-usuários de bebidas alcoólicas, é possível 

observar uma maior tendência aos riscos quando o consumo de álcool é de19g/dia 

com episódio de beber excessivo (MCKEE, BRITON, 1998 apud LIMA; KERR-

CORREA; REHM, 2013). 

Ademais, existem estudos mostrando um maior risco de doença coronariana 

associado ao padrão de uso excessivo do álcool (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2019). 

Por fim, a mudança do estilo de vida como a perda de peso, a ingestão reduzida de 

álcool e sódio, cessar o tabagismo, atividade física regular e alimentação saudável 

é essencial para reduzir DCV, ações que devem serem orientadas rotineiramente 

em grupos operativos e consultas de rotina. Além do envolvimento de entidades 

governamentais e não governamentais em campanhas de prevenção da obesidade, 

tabagismo e sedentarismo, que têm uma importância vital para proteger adultos e 

principalmente crianças de desenvolver doenças cardíacas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013a). 

 

 



29 

 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado sobre o RC aumentado através do 

diagnóstico situacional de saúde, 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 PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS,  2018).   

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

As DCV lideram as causas de mortalidade no Brasil há muitos anos, tendo bastante 

impacto sobre a saúde brasileira e mundial. O RC é um dos problemas identificados 

no diagnóstico situacional de saúde da área de abrangência sob responsabilidade 

da nossa equipe (JANUÁRIA, 2019b). É uma questão de alta relevância devido 

estar associada com as principais causas de óbito da nossa área, que são as 

complicações de DCV. Dessa forma é necessário tratá-lo com certa prioridade. 

Após discussão com os profissionais da ESF Barão de São Romão foi levantada 

uma lista de problemas em ordem de prioridade que evidenciou a necessidade em 

abordar os pacientes hipertensos de forma diferenciada, através da estratificação 

do RC, uma vez que a mesma não é realizada de forma rotineira, nem mesmo nos 

grupos de hipertensos. 

A intensidade das intervenções preventivas deve ser determinada pelo grau de RC 

estimado para cada indivíduo. Em termos práticos, costuma-se classificar os 

indivíduos em três níveis de risco – baixo, moderado e alto – para o 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares maiores. Os eventos 

tradicionalmente computados incluem morte por causa vascular, infarto do 

miocárdio e AVC (BRASIL, 2010). 

 

A Estratificação de Risco baseia-se na classificação inicial levando-se em conta o 

exame clínico e avança para a indicação de exames complementares, quando o 

exame clínico apontar que o grau de risco, sugere risco moderado a alto. A 

classificação de risco pode ser repetida a cada 3 a 5 anos ou sempre que eventos 

clínicos apontarem a necessidade de reavaliação (BRASIL, 2010). 

. 

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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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

Em nossa área são 504 hipertensos, 200 diabéticos e 109 tabagistas (JANUARIA, 

2019b), números significativos que merecem uma atenção para uma intervenção, 

pois são fatores associados com aumento do RC. São as principais causas de 

óbitos o acidente vascular encefálico, insuficiência renal, como sequela da DM e 

HAS, e doenças cardíacas. E as causas de internação são: infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, úlcera no pé diabético, diabetes descompensada, urgência e 

emergências hipertensivas (JANUARIA, 2019b). 

A população apresenta hábitos deficientes em relação à alimentação, a maioria se 

encontra acima do peso, uma boa parte hipertensa e um bom número de 

diabéticos, fatores esses que contribuem diretamente para o aumento do RC. 

Informações colhidas durante o acolhimento mostram que a população recebe 

informação sobre dieta e hábitos de vida saudáveis, mas não os aplica a sua vida 

corretamente. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Após discussão com todos os profissionais da ESF Barão de São Romão foi 

levantada uma lista de nós críticos, ou seja, a gênese do problema: 

• Hábitos e estilo de vida não saudável. 

• Processo de trabalho inadequado da equipe de saúde. 

• Falta de estrutura do serviço de saúde. 

• Desinformação sobre os riscos cardiovasculares. 

• Pressão social (desemprego e violência). 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (sétimo ao oitavo passo) 

Nos quadros 2 a 6 são apresentados o desenho das operações (6º passo) e 

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre os “nós críticos levantados.” 
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Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Hábitos e estilo de vida não 

saudável”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Barão de São Romão, do município Januária, estado de Minas Gerais: 

Fonte: Dados da autora (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida não saudável; 

6º passo: Operação 
(operações) 

Hábitos Saudáveis 
Modificar hábitos e estilos de vida. 

6º passo: Projeto Elaboração e estruturação de programas. 

6º passo: Resultados 
esperados 

Diminuir em 20% o número de sedentários, tabagistas e obesos 
no prazo de 01 ano.  

6º passo: Produtos 
esperados 

Programa de caminhada orientada. 
Programa “Merenda Saudável”. 
Workshop de culinária saudável. 
Grupos de tabagismo efetivos 

6º passo: Recursos 
necessários 

Estrutural:  organizar as caminhadas. 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação. 
Acompanhamento com nutricionista e gastrônomo para 
realização de Workshop culinários. 
Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos, etc. 
Parceria com empresários da gastronomia.  

7º passo: viabilidade 
do plano - Recursos 
críticos 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos.  Parceria com empresários da gastronomia.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas 

Cabe à Secretária de Saúde a responsabilidade pela aquisição 
de recursos financeira para manter os profissionais e 
programas. Além da parceria com empresas gastronômicas 
para realização dos workshops culinários. 

9º passo: 
acompanhamento do 
plano – responsáveis e 
prazo  

Agentes Comunitários de Saúde  
Nutricionista do NASF 
Dois meses para o início das atividades 

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

 
Enfermeira coordenadora da Unidade; 
Avaliação após seis meses do início do projeto. 
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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 “Processo de trabalho 

inadequado da equipe de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Barão de São Romão, do município Januária, estado de Minas 

Gerais: 

 

Fonte: Dados da autora (2019) 

 

 

 

 

Nó crítico 2 Processo de trabalho da equipe de saúde; 

 

6º passo: Operação 

(operações) 

Linha de Cuidado. 

Realizar estratificação de risco cardiovascular conforme um 

protocolo. 

6º passo: Projeto Projeto de capacitação da equipe e elaboração de 

fluxograma. 

6º passo: Resultados 

esperados 

Estratificar 85% da população hipertensa e diabética em 01 

ano. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Grupos operativos de HIPERDIA e diabéticos efetivos, com 

adesão de toda população. 

Fluxograma para estratificação rápida nas visitas domiciliares. 

Gestão do Cuidado. 

Adesão dos profissionais de saúde. 

6º passo: Recursos 

necessários 

Organizacional: Organização dos fluxos de referência.  

Gestão dos profissionais. 

Cognitivo: capacitação da equipe com cursos sobre 

estratificação de risco. 

Fluxograma de abordagem da estratificação de risco. 

Financeiro: contratação de profissionais de saúde. 

7º passo: viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Financeiro: contratação de profissionais de saúde e recursos. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos – 

ações estratégicas 

Prefeitura Municipal 

Secretária de Saúde. 

9º passo: 

acompanhamento do 

plano – responsáveis e 

prazo  

Três meses para o início e doze meses para finalização. 

Enfermeira coordenadora da Unidade 

Médica da Unidade 

 

10º passo: gestão do 

plano – monitoramento 

e avaliação das ações 

Coordenação da Atenção Básica; 

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 “Falta de estrutura do serviço 

de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Barão de São Romão, do município Januária, estado de Minas Gerais: 

 

Fonte: Dados da autora (2019)  

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 3 Falta de estrutura do serviço de saúde 

6º passo: Operação 

(operações) 

Melhor serviço. 

Maior acesso à especialista. 

Melhor a estrutura do serviço para atendimento dos 

portadores de RC. 

6º passo: Projeto Projeto de estruturação da Rede. 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Garantia de exames e medicamentos para abordagem do RC. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Oferta adequada de exames e especialista para o 

atendimento da população com RC 

6º passo: Recursos 

necessários 

Político: melhorando a infraestruturas e campanhas públicas; 

articulações entre os setores de saúde. 

Financeiro: aumento da oferta de exames e especialista 

7º passo: viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Político: melhorar a infraestrutura e articulações entre os 

setores de saúde. 

Financeiro: aumento da oferta de exames e especialista 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos – ações 

estratégicas 

Prefeitura Municipal 

Fundo Nacional de Saúde 

9º passo: 

acompanhamento do 

plano – 

responsáveis e 

prazo  

Apresentar projeto de estruturação da rede. 

Apresentação do projeto em quatro meses, três meses para 

aprovação, e doze meses para liberação de recursos e 

contratação de especialistas. 

 

Secretário Municipal de Saúde 

10º passo: gestão do 

plano – 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Coordenação da Atenção Básica; 

Avaliação após seis meses do início do projeto. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Desinformação sobre os 

riscos cardiovasculares”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Barão de São Romão, do município Januária, estado de Minas Gerais: 

 

Fonte: Dados da autora (2019)  

 

 

 

Nó crítico 4 Desinformação sobre os riscos cardiovasculares. 

 

6º passo: Operação 

(operações) 

Educar mais. 

Educar a população sobre as complicações e enfermidades 

associadas ao RC aumentado 

6º passo: Projeto Realizar palestras e campanhas educativas. 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Esclarecimento da população sobre os RC e como preveni-los 

6º passo: Produtos 

esperados 

Conhecimento sobre o nível de conscientização da população 

sobre RC.  

Campanhas educativas em escolas, asilos. 

Campanhas em rádio e TV local. 

Capacitação de ACS e cuidadores 

6º passo: Recursos 

necessários 

Político: parceria com a secretária de educação e imprensa 

local (TV e Rádio) para mobilização social. 

Organizacional: para agendar palestras e capacitações. 

Cognitivo: adquirir conhecimentos sobre o manejo dos RC e 

técnicas de comunicação. 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- Recursos críticos 

Político: parceria com a secretária de educação e imprensa 

local (TV e Rádio) para mobilização social. 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos – ações 

estratégicas 

Secretária de Saúde e Educação 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano – 

responsáveis e 

prazo  

Início em dois meses e avaliações semestrais. 

Enfermeira coordenadora da Unidade 

Médica da Unidade 

 

10º passo: gestão 

do plano – 

monitoramento e 

avaliação das ações 

 

  Coordenação da Atenção Básica; 

Avaliação após seis meses do início do projeto. 
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema “Pressão social (desemprego 

e violência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Barão de São Romão, do município Januária, estado de Minas Gerais: 

 

Fonte: Dados da autora (2019)  

Nó crítico 5 Pressão social (desemprego e violência). 

6º passo: Operação 

(operações) 

Qualidade de vida. 

Maior oferta de empregos. 

Melhorar a segurança. 

Legislação que garantam a segurança e qualidade de vida. 

6º passo: Projeto Projeto de ofertas de emprego e Segurança Pública 

6º passo: Resultados 

esperados 

Diminuição do desemprego. 

Redução da violência. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Programa de empregos, 

Cursos técnicos/profissionalizantes. 

Maior policiamento. 

Leis que aumentem a segurança e fomente a paz. 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Estudos e informações sobre a geração de 

projetos de gestão e oferta de empregos. 

Político: leis que melhorem a segurança, judiciário que 

fiscalize, programas de geração de empregos, incentivos 

fiscais à empresas. 

Financeiro: Cursos profissionalizantes, contratação de mais 

agentes de segurança pública, campanhas audiovisuais que 

fomente a paz e qualidade de vida. 

7º passo: viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Político: leis que melhorem a segurança, judiciário que 

fiscalize, programas de geração de empregos, incentivos 

fiscais às empresas. 

Financeiro: Cursos profissionalizantes, contratação de mais 

agentes de segurança pública e campanhas audiovisuais 

que fomente a paz e qualidade de vida. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos – 

ações estratégicas 

Câmara de vereadores e deputados. 

Ministério do trabalho. 

Secretária de Segurança pública e Judiciário 

Secretária de Saúde e Educação, 

Sociedade civil. 

Organização Não Governamental -ONG 

9º passo: 

acompanhamento do 

plano – responsáveis 

e prazo  

Apresentação de projeto. 

Apresentação de projeto em três meses, nove meses para 

início de atividades. 

Prefeito, Policia Militar, Policia Civil. 

10º passo: gestão do 

plano – 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Secretária do Desenvolvimento Social. 

Avaliação após seis meses do início do projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As DCV são uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo 

responsáveis por 30% dos óbitos. Diante da elevada prevalência de portadores de 

doenças consideradas como fatores de risco como HAS, DM, torna-se fundamental 

a intervenção através de ações educativas, visando o controle destes fatores de 

risco e a redução do seu impacto na saúde da população. 

Dentro do presente estudo, buscou-se uma análise sobre os principais problemas 

de saúde da área da cobertura da ESF Barão de São Romão, situada no Município 

de Januária/Minas Gerais, onde constatou-se um grande número de pacientes 

hipertensos e diabéticos com RC elevado. Após tal constatação, iniciou-se um 

processo de discussão com toda equipe para elaboração de um plano que tivesse 

como objetivo principal enfrentar este nó crítico. Dessa maneira, ficou elucidada a 

importância do diagnóstico situacional na restruturação da assistência à saúde. 

O projeto de intervenção proposto visa correntes específicas de combate aos 

hábitos e estilo de vida não saudável, processo de trabalho inadequado da equipe 

de saúde, a falta de estrutura do serviço de saúde, desinformação sobre os riscos 

cardiovasculares e pressão social relacionado ao desemprego e a violência, 

definido como nós críticos a serem enfrentados. Espera-se com este projeto de 

intervenção diminuir em 20% o número de sedentários, tabagistas e obesos no 

prazo de um ano e estratificar 85% da população hipertensa e diabética, para que 

isso ocorra, uma intervenção multiprofissional envolvendo outros setores públicos 

além da saúde e a comunidade em geral será de extrema importância. 
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