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RESUMO 
 
 
 
 

Conhecer a realidade e os principais problemas da comunidade assistida em uma 
Estratégia de Saúde da Família é de grande importância, sendo o Diagnóstico 
Situacional e o Planejamento Estratégico Situacional importantes ferramentas para 
tal. A partir da análise do diagnóstico situacional foi possível identificar a prevalência 
de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes mellitus como um dos principais 
problemas de saúde dos usuários da Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, no 
município de Uberlândia, Minas Gerais, o que reproduz dados nacionais que 
mostram que tais doenças são responsáveis por altas taxas de mortalidade e 
morbidade no Brasil. O objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção 
para reduzir a alta prevalência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 
tipo 2 e seus eventos agudos nos usuários da unidade básica de saúde Jardim 
Europa II, no município de Uberlândia – Minas Gerais.Para a elaboração do projeto 
de intervenção e sua fundamentação teórica, foi realizada pesquisa bibliográfica nos 
bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. A elaboração do projeto seguiu os 
passos do Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se que com a 
implementação das ações propostas seja possível fortalecer a promoção da saúde 
reduzindo, em longo prazo, a prevalência de hipertensão, diabetes e os eventos 
agudos ocasionados por essas doenças. 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Hipertensão. Diabetes mellitus. Promoção da Saúde.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
Knowing the reality and the main problems of the community assisted in a Family 
Health Strategy is of great importance, being Situational Diagnosis and Strategic 
Situational Planning important tools for this. From the analysis of the situational 
diagnosis it was possible to identify the prevalence of systemic arterial hypertension 
and diabetes mellitus as one of the main health problems of users of the Jardim 
Europa II Basic Health Unit, in the city of Uberlândia, Minas Gerais, which 
reproduces national data, which show that such diseases are responsible for high 
mortality and morbidity rates in Brazil. The objective of this study was to elaborate an 
intervention project to reduce the high prevalence of systemic arterial hypertension 
and type 2 diabetes mellitus and its acute events in users of the Jardim Europa II 
basic health unit, in the city of Uberlândia - Minas Gerais. For the elaboration and 
theoretical foundation of the intervention project, a bibliographic research was carried 
out in the databases of the Virtual Health Library. The project elaboration followed 
the steps of the Situational Strategic Planning. It is hoped that with the 
implementation of the proposed actions it will be possible to strengthen health 
promotion by reducing, in the long term, the prevalence of hypertension, diabetes 
and the acute events caused by these diseases. 

 
 
 

Keywords:Family health strategy. Primary health care. Hypertension. Diabetes 
mellitus. Health Promotion.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Uberlândia é uma cidade do estado de Minas Gerais, posicionada em local 

estratégico e interligada a todo o território nacional por meio de rodovias e ferrovias.  

Está localizada a 538 km de Belo Horizonte capital do Estado e 424 km de Brasília. 

Juntamente com as cidades de Uberaba e Araguari, Uberlândia forma a área de 

maior desenvolvimento do Triângulo Mineiro. É considerada a segunda maior cidade 

do estado de Minas Gerais e a maior cidade do Triângulo Mineiro, com uma 

economia sólida e excelente infraestrutura. A estimativa da população da cidade é 

de 691.305 habitantes (IBGE, 2019). 

 

A cidade tem um traçado urbanístico privilegiado, com ruas e avenidas largas e bem 

pavimentadas, praças localizadas em pontos estratégicos por toda a cidade, 

oferecendo lazer e qualidade de vida a toda população. Mesmo com um 

planejamento a cidade cresceu de forma assistemática. Porém, é notável a 

preocupação existente com a urbanização e embelezamento da zona urbana.  

 

Uberlândia possui um potencial turístico-ecológico inesgotável, com 

aproximadamente 95 cachoeiras naturais, grutas, áreas de mata virgem e reservas 

ecológicas intactas com fauna e flora exuberantes. Além de suas belezas naturais, 

Uberlândia é um polo econômico regional, trazendo grande quantidade de turistas 

com finalidade de negócios. A rede hoteleira de Uberlândia conta com diversos 

hotéis que trazem a hospitalidade uberlandense a todos os viajantes que aqui 

aportam, oferecendo suporte a atividade turística do município (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2017). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O serviço de atenção primária de Uberlândia conta com 73 equipes de saúde da 

família, distribuídas em 59 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e quatro 

Unidades de Apoio à Saúde da Família, sendo cinco equipes de Zona Rural. Além 
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disso, Uberlândia conta com oito Unidades de Atendimento Integrado (UAI), cinco 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dois Centros Educacionais de Assistência 

Integrada (CEAI), dois Centros de Reabilitação Física (CER). As UAI são 

responsáveis pela atenção especializada, pois respondem pelos atendimentos de 

ambulatórios de especialidades, mas também prestam atenção de urgência e 

emergência, funcionando também como Pronto Atendimento.  

 

Uberlândia possui dois hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro e Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O Hospital de Clínicas da UFU 

possui 520 leitos e mais de 50 mil m² de área construída. É o terceiro no ranking dos 

maiores hospitais universitários da rede de ensino do Ministério da Educação (MEC), 

sendo referência em média e alta complexidade para 86 municípios da macro e das 

microrregiões do Triângulo Norte. O hospital foi construído como unidade de ensino 

para o ciclo profissionalizante do então curso de Medicina da Escola de Medicina e 

Cirurgia de Uberlândia, em 1970. Com a Constituição de 1988, o HC-UFU se 

transformou em um importante elo na rede do SUS, principalmente, para 

atendimento de urgência e emergência e de alta complexidade sendo o único 

hospital público regional com porta de entrada aberta 24 horas para todos os níveis 

de atenção à saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 2019). 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O Jardim Europa é um bairro de Uberlândia, localizado no setor oeste, próximo à 

periferia. O bairro se desenvolveu a partir do crescimento exponencial da cidade e 

da crescente urbanização, e é considerada uma nova região. O bairro tem, 

aproximadamente, 30 anos de existência. Por ser um bairro mais novo, a 

comunidade local tem predomínio de adultos jovens. A quantidade de crianças e 

adolescentes também é bastante expressiva. A maioria da população 

economicamente ativa trabalha longe do bairro, uma vez que o Jardim Europa é um 

bairro predominantemente residencial.  
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A comunidade conta com duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), 

sendo uma na Rua Rio Corumbá, nº 1190, que funciona em uma casa alugada 

(UBSF Jardim Europa I), e a outra na Rua Rio Citaré, nº 52, no dispositivo social 

“Viva Mansour”, que possui dentro do mesmo território a UBSF Jardim Europa II, 

além de mais duas equipes de Estratégia de Saúde da Família do bairro Mansour 

(UBSF Mansour I e II), um EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) que é 

responsável pela educação infantil do território, e o Serviço Social do Comércio 

(SESC), que promove à comunidade práticas de atividade física e lazer.   

 

O bairro Jardim Europa tem aproximadamente 90% de sua população cadastrada 

pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). A média de habitantes para cada 

UBSF é discrepante: enquanto a UBSF Jardim Europa I tem a média de população 

de 3.000 habitantes, a UBSF Jardim Europa II tem uma população de mais de 6.000 

habitantes na área adscrita. Além das UBSF, SESC e EMEI, também há no bairro 

escolas e creches públicas e particulares, igreja das mais diversas religiões, praças 

e academias ao ar livre, postos de gasolina e comércios em geral. No bairro há 

bancos, Casa Lotérica e Correios. Não há próximo ao bairro nenhum hospital. O 

Hospital Municipal fica a 14 km da UBSF Jardim Europa II e o Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) a 13 km. 

 

Na área de abrangência da UBSF Jardim Europa II a população adscrita atual é de 

6.185 pessoas, sendo 1.834 famílias cadastradas. Apesar da comunidade do bairro 

ser predominante mais jovem, há 461 hipertensos e 142 diabéticos cadastrados, o 

que é considerado um número expressivo. Esses dados não são exatos e estão 

provavelmente subnotificados, uma vez que, a unidade está em fase de 

recadastramento da população e classificação do risco das famílias. Dessa forma, é 

notória a prevalência de paciente com HAS e DM; alguns deles já com a doença 

descompensada e com complicações cardiovasculares. As principais causas de 

óbitos e internações na comunidade estão relacionadas a estas doenças e seus 

eventos agudos como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, 2017). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Europa II 
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A Unidade de Saúde da Família Jardim Europa II foi inaugurada há cinco anos e 

está situada na avenida principal do bairro, que faz a ligação com o centro da 

cidade. Sua área física está em um prédio de dois andares, no qual no segundo 

andar funciona o EMEI do bairro e no primeiro andar funcionam as Unidades de 

Saúde (Mansour I, Mansour II e Jardim Europa II). O espaço físico é grande, porém 

alguns cômodos foram adaptados para que fosse possível o funcionamento das 

equipes. Apesar do espaço físico amplo, sua área pode ser considerada 

inadequada, levando em conta a demanda e a população atendida 

(aproximadamente 14.000 pessoas, considerando a população das três equipes). 

 

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

atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Isso dificulta sobremaneira o 

atendimento, sendo motivo de insatisfação de usuários e profissionais de saúde. 

Não existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a cozinha, que é ampla 

(pois funciona também como cozinha do EMEI), porém, quando toda a equipe está 

reunida no local, o espaço se torna pequeno. As reuniões com a comunidade (os 

grupos operativos, por exemplo) são realizadas na sala de espera da unidade básica 

de saúde. A unidade compartilhada tem uma sala para trabalho das ACS, três 

consultórios médicos, três consultórios para enfermagem, duas salas para 

atendimento multiprofissional e uma sala de vacina. 

 

Na Unidade, atualmente, faltam alguns recursos para o trabalho da equipe. Por 

exemplo, estão em falta nebulizador para resgate e medicações básicas, como 

antieméticos. Os sonares para ausculta de batimentos fetais estão em mau estado 

de conservação. Faltam também impressoras que atendam a demanda de toda a 

equipe, o que acaba por prejudicar o trabalho administrativo. A falta ou ineficiência 

desses recursos tem sido pontuada pelos membros da equipe de saúde, aos 

gestores municipais, entretanto, ainda não observamos movimentações para que se 

resolvam tais questões. 

 

A equipe de saúde da UBSF Jardim Europa II é formada por uma enfermeira 

coordenadora, uma médica, três agentes comunitárias de saúde (três das seis 
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microáreas estão descobertas desde a criação da Unidade), uma técnica de 

enfermagem, duas auxiliares administrativas, além da equipe do NASF (uma 

assistente social que atende às terças e sextas-feiras, uma nutricionista que atende 

na quinta-feira de manhã, um psicólogo que atende às sextas-feiras e uma 

fisioterapeuta que atende às quartas, no período da tarde). Além disso, a UBSF 

conta com matriciamento de ginecologia-obstetrícia (quinzenal), psiquiatria (mensal) 

e pediatria (mensal). 

 

O horário de funcionamento da UBSF Jardim Europa II é de oito horas diárias, em 

dois períodos: das 07:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h, de segunda a sexta 

feira, sendo às quintas-feiras, a partir das 15:00 horas, a unidade fecha para a 

população para a realização de reunião de equipe. O tempo da equipe da UBSF 

Jardim Europa II está ocupado quase que exclusivamente para atendimento 

agendado de consultas que são divididas ao longo da semana em: pré-natal, 

puericultura, atendimento a hipertensos e diabéticos, queixas gerais e demandas 

espontâneas. Além disso, é realizada coleta de Papanicolau, vacinação, 

acolhimento, visita domiciliar, aferição de pressão arterial e glicemia capilar. As 

visitas domiciliares são realizadas às quintas-feiras, no período da tarde. Atualmente, 

a unidade conta com um grupo operativo de gestantes, realizado juntamente com o 

NASF na penúltima quinta-feira de todo mês, mas os grupos operativos ainda não 

são, infelizmente, uma prática rotineira da equipe. 

 

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

passo) 

A partir da estratégia de coleta de dados com a técnica de estimativa rápida (a partir 

dos registros e cadastros da própria Unidade de Saúde, entrevista com informantes-

chave da comunidade e observação ativa), foram elencados os principais problemas 

de saúde do território e comunidade, sendo eles: 

• Alta taxa de pacientes em uso do tabaco. 

• Alta prevalência de doenças cardiovasculares - Hipertensão Arterial 

Sistêmica. 
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• Alta prevalência de Diabetes Mellitus Tipo 2, com complicações micro e 

macrovasculares. 

• Alta prevalência de doenças mentais e uso de substâncias psicotrópicas 

(esquizofrenia, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, etc.). 

• Gestantes com idade entre 15 e 20 anos. 

 

1.6 Priorização dos problemas: a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Para Faria, Campos e Santos (2018), todos os problemas depois de identificados, 

independentemente do número, necessitam ser priorizados porque a equipe não tem 

disponibilidade de tempo, além de recursos humanos e financeiros para 

enfrentamento de todos os problemas ao mesmo tempo. Foram utilizados os 

seguintes critérios para a priorização dos problemas: a importância, a urgência, a 

capacidade de enfrentamento pela equipe e, após, a seleção.  

 

Quanto à importância, a prioridade dos problemas foi classificada em baixa, média e 

alta. Foram distribuídos pontos de acordo com a sua urgência até o máximo de 30 

pontos. Quanto a capacidade de enfrentamento da equipe, o problema pode ser 

considerado com capacidade de enfrentamento total, parcial ou fora. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Jardim Europa II, Unidade 

Básica de Saúde Jardim Europa II, município de Uberlândia, estado de Minas 

Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência de 
doenças 
cardiovasculares -
Hipertensão Arterial 
Sistêmica e suas 
complicações 

Alta 10 Total 1 

Alta prevalência de 
Diabetes Mellitus Tipo 
2, com complicações 
micro/macrovasculares 

Alta 10 Total 1 
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Alta taxa de pacientes 
em uso do tabaco 

Alta 6 Parcial 2 

Alta prevalência de 
doenças mentais e uso 
de substâncias 
psicotrópicas- 
esquizofrenia, 
ansiedade, depressão, 
transtorno bipolar, etc. 

Alta 2 Parcial 3 

Gestantes com idade 
entre 15- 20 anos 

Alta 2 Parcial 4 

Fonte: Faria, Campos e Santos (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 

 

O número de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é expressivo na 

comunidade do bairro Jardim Europa, mesmo tendo o bairro uma população que é 

predominantemente jovem. O número de paciente com Diabetes mellitus (DM) tipo 2 

também é relevante e, além disso, há um número significativo de pacientes com 

essas doenças descompensadas, e já com complicações micro e macrovasculares. 

A principal causa de internação da população do bairro nas UAI Luizote/Planalto é 

devido a doenças cardiovasculares (SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DE 

UBERLÂNDIA, 2017). 

A alta prevalência de HAS e DM 2 vem exigindo do sistema de saúde e dos 

profissionais de saúde que nele atuam, a adequação e implementação sistematizada 

de assistência dessa população. Torna-se necessária a avaliação correta da 

prevalência e associação destes diagnósticos na área de abrangência da UBSF 

Jardim Europa II, uma vez que, além de implicações sociais, epidemiológicas e 

políticas, estes dados são úteis para ações de promoção de saúde, preventivas, 

assistencial e terapêutica. 

Pelo exposto, justifica-se a elaboração deste projeto de intervenção para implantar 

estratégia de promoção da saúde, no intuito de reduzir, a longo prazo, a prevalência 

de hipertensão, diabetes e seus eventos agudos na referida comunidade. Através da 

promoção da saúde, estimulando o autocuidado e o trabalho conjunto dos pacientes 

e a equipe de saúde é possível reduzir os danos causados por doenças crônicas 

quando estas não são acompanhadas adequadamente. 
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3OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir a alta prevalência de hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2 e seus eventos agudos nos usuários da 

unidade básica de saúde Jardim Europa II, no município de Uberlândia – Minas 

Gerais 

 

3.2 Específicos 

Realizar ações de promoção da saúde estimulando mudanças de hábitos de vida e 

propagando para a população os benefícios de uma vida ativa  

 

Melhorar o nível de informação da população sobre HAS e DM 2 

 

Aprimorar o processo de trabalho da equipe de saúde, na tentativa de promover 

ações mais efetivas e eficazes para controle de HAS e DM 2 
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção foi elaborado seguindo as seguintes etapas: 

 

• Realização do diagnóstico situacional por meio do método da estimativa rápida 

onde forem levantados os principais problemas existentes na área de abrangência 

da unidade. A seguir foi realizada a priorização dos problemas e identificado 

àquele que a equipe poderia atuar por ter maior governança sobre o mesmo. 

 

• Pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde por 

meio dos seguintes descritores: 

Atenção Primária à Saúde. 

Hipertensão. 

Diabetes mellitus. 

Promoção da saúde. 

 

Foram também objeto de consulta os cadernos do Ministério da Saúde que versam 

sobre o tema do projeto. 

 

A elaboração do Projeto de intervenção seguiu os passos do planejamento 

estratégico situacionalde acordo como proposto por Faria,Campos e Santos, (2018).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Atenção Primária à Saúde 
 
 
A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida como Atenção Básica, é 

uma estratégia em saúde que se coloca como um dos pilares da saúde pública no 

Brasil. A Política Nacional de Atenção Básica define a mesma como: 

 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades (BRASIL, 2012, p. 19). 
 

 

A APS baseia-se nos princípios de universalidade, integralidade e equidade, além de 

se organizar pautando o acolhimento, descentralização, acessibilidade, vínculo, 

humanização e participação social, indo, portanto, ao encontro dos princípios 

principais e organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS), política esta criada 

pela Constituição Federal em 1988 e que rege a saúde pública do país. Assim, a 

APS foi uma das principais estratégias adotadas para implementação do mesmo, 

permitindo acesso universal e democrático de todos os cidadãos aos serviços de 

saúde (BRASIL, 2012). 

 

Baseado nesses preceitos, o Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado e sua 

materialização se deu através da criação das Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBSF). Através destes equipamentos, a atenção primária à saúde funciona 

como coordenadora do cuidado e seus níveis de atendimento, sendo a porta de 

entrada do cidadão aos serviços de saúde, e tendo o objetivo de desenvolver as 

relações de vínculo e responsabilização das condições de saúde entre as equipes 

de saúde e a população adscrita, garantindo a integralidade e longitudinalidade do 

cuidado (BRASIL, 2017). É, portanto, de responsabilidade das equipes de saúde da 

família o acompanhamento sistematizado das doenças crônicas não transmissíveis 

que afetam grande parte da população brasileira. 
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5.2 Hipertensão e Diabetes mellitus 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) são sérios 

problemas no sistema de saúde brasileiro, pois acometem parte significativa da 

população e são responsáveis por altas taxas de mortalidade (RADOVANOVIC et 

al., 2014). De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(MALACHIAS et al., 2016), HAS é a elevação clínica sustentada dos níveis 

pressóricos maiores ou iguais a 140 (pressão sistólica) e/ou 90 (pressão diastólica). 

É responsável por 45% das mortes cardíacas e 61% das mortes decorrente de 

acidente vascular encefálico (AVE). 

 

No Brasil, a HAS acomete 32,5% da população adulta e 60% de idosos. Juntamente 

com a DM, as complicações cardíacas, renais e cerebrais dessas têm impactos na 

produtividade e na renda familiar (MALACHIAS et al., 2016). A partir de dados do 

Ministério da Saúde, estima-se que o número de brasileiros diagnosticados com 

diabetes mellitus cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da 

população em 2006 para 8,9% em 2016 (CAMARGO, 2018). 

 

O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno 
metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por 
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas 
e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999apudBRASIL, 
2013, p. 19). 
 

 

A HAS e o DM são morbidades que apresentam semelhanças, a começar pela 

fisiopatologia: identifica-se a presença, em ambas, de resistência insulínica, 

resistência vascular periférica aumentada e disfunção endotelial. Os fatores de risco 

são aspectos comuns entre as doenças, sendo os principais deles a obesidade, a 

dislipidemia e o sedentarismo. O tratamento não-medicamentoso é também um 

aspecto em comum para ambas as situações, o qual se estimula mudanças nos 

hábitos de vida, como controle de dieta e prática de atividade física. Ambas as 

doenças são crônicas, sendo, portanto, incuráveis, e por tal motivo requerem 

acompanhamento eficaz e permanente. Desta forma, é proposto o seguimento 
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dessas patologias na rede de atenção primária e recomendado o seguimento 

conjunto de ambas as doenças (BRASIL, 2001). 

 

Por terem os mesmos fatores de risco, a possibilidade de associação da hipertensão 

arterial e do diabetes mellitus em um mesmo indivíduo é comum. A concomitância 

dessas doenças potencializa o dano micro e microvascular decorrente, acarretando 

em alta morbidade cardiovascular. Na população brasileira como um todo as 

doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis por pelo menos 20% das mortes 

em nossa população com mais de 30 anos de idade, sendo suas principais causas o 

Acidente Vascular Cerebral e o Infarto Agudo do Miocárdio (MANSUR; FAVARATO, 

2016). Intervenções que abordam essas morbidades previnem o surgimento de 

complicações, reduzindo eventos agudos e mortalidade (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2016). 

 

As complicações crônicas de HAS e DM podem ser evitadas quando os portadores 

dessas são acompanhados sistematicamente e adequadamente tratados. Essas 

doenças exigem um acompanhamento para controle das possíveis complicações. 

Para tanto é importante que os portadores das mesmas adquiram novos hábitos 

alimentares e incorporem a realização de atividades físicas no dia a dia, hábitos 

estes que devem ser reforçadas através de promoção da saúde.  

 

5.3Promoção da Saúde 

 

Entende-se a promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade 

para melhorar e controlar sua própria saúde (BRASIL, 2002). Na Carta de Ottawa, 

elaborada na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, a 

promoção da saúde é definida como: 

 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e 
saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. 
[...] Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 
satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. 
A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como 
objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que 
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enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades 
físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 
exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida 
saudável, na direção de um bem-estar global (BRASIL, 2002, p.9). 
 
 

As equipes de saúde são agentes no processo da transformação social e devem 

participar da concepção e implementação de projetos e programas de promoção da 

saúde, de forma a promover integração social. A ação educativa em saúde envolve 

profissionais, instituições, família e comunidade (SILVAet al., 2007).  

 

A promoção da saúde é, portanto, uma estratégia de gestão, aplicada na Atenção 

Primária à Saúde, com o objetivo de incrementar a qualidade de vida da população e 

reduzir os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes 

(BRASIL, 2010). Malta et al. (2016) apud Prado e Santos (2018, p. 380) comentam 

que: 

 

No Brasil, as ações para promoção da saúde emergiram como 
desdobramento do esforço para a qualificação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e do debate sobre as relações entre iniquidades 
sociais, democracia, desenvolvimento humano e saúde no campo da 
saúde coletiva. 

 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (2016, p.9), tendo como referência os 

dados demográficos e epidemiológicos do país, destaca algumas medidas 

necessárias à efetivação da política de Promoção da Saúde, como a seguinte: 

 

Concentrar os esforços políticos e técnicos, recursos e trabalho 
criativo para o enfrentamento dos problemas de saúde mais 
relevantes, traduzidos pelos índices de mortalidade e potencial de 
morbidade (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus, acidentes e violências). 

 

 

O documento do CONASS (2016) destaca ainda, como ponto chave, estimular a 

implantação do autocuidado, especialmente no trabalho das equipes de saúde da 

família. 

 

Na atualidade, as doenças crônico-degenerativas, como hipertensão e diabetes 

mellitus, como já colocado, são bastante prevalentes e seus fatores determinantes 
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estão intrinsecamente ligados a hábitos de vida não saudáveis. Dessa forma, a 

promoção da saúde aponta para a necessidade de se criar ambientes favoráveis à 

saúde das pessoas, ao lado do desenvolvimento do autocuidado e do reforço da 

ação comunitária, minimizando, assim, a prevalência dessas doenças e seus 

eventos agudos, a longo prazo. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
A proposta de intervenção em questão refere-se aos problemas priorizados pela 

equipe: “Alta prevalência de doenças cardiovasculares: Hipertensão Arterial 

Sistêmica e suas complicações” e “Alta prevalência de Diabetes Mellitus Tipo 2, com 

complicações micro e macrovasculares”, 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 (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

“Descrever um problema é caracterizá-lo para saber a sua dimensão e o que ele 

representa na realidade. Deve-se identificar o que caracteriza o problema, inclusive 

sua quantificação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 59). A equipe de saúde 

precisa entender a realidade da população e despertar a atenção para os 

determinantes do processo saúde doença. 

 

O número de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é expressivo na 

comunidade do bairro Jardim Europa, mesmo tendo o bairro uma população que é 

predominantemente jovem. São 461 hipertensos cadastrados na área. O número de 

paciente com Diabetes mellitus (DM) tipo 2 também é relevante, 142, no total e, além 

disso, há um número significativo de pacientes com essas doenças 

descompensadas, e já com complicações micro e macrovasculares. A principal 

causa de internação da população do bairro nas UAI Luizote/Planalto é devido a 

doenças cardiovasculares (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

UBERLÂNDIA, 2017). 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
O quarto passo tem como objetivo entender a gênese do problema que se pretende 

enfrentar a partir da identificação das suas causas. Geralmente, as causas de um 

problema são geradoras de outro problema ou outros problemas de acordo com 

Campos, Faria e Santos (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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As principais causas/fatores de risco para o desenvolvimento de HAS e DM 2 são: 

• Idade: com o aumento da expectativa de vida e aumento da população maior 

de 60 anos, há uma relação direta e linear entre a idade e a prevalência HAS. 

De acordo com uma metanálise realizada no Brasil com indivíduos maiores de 

60 anos, cerca de 68% desses tem HAS (MALACHIAS et al., 2016). 

• Sobrepeso e Obesidade. 

• Ingestão de sal em excesso. 

• Ingestão de bebidas alcoólicas. 

• Sedentarismo. 

• Fatores socioeconômicos: adultos sem instrução ou fundamental incompleto 

apresentam maior prevalência de HAS (MALACHIAS et al., 2016). 

• Genética. 

 

A associação de HAS e DM dobram a incidência de eventos agudos como IAM e 

AVE. Os eventos agudos geralmente levam a consequências graves: aumento da 

invalidez, diminuição da produtividade no trabalho, diminuição da renda familiar, 

aposentadorias precoces e aumento da mortalidade (MALACHIAS et al., 2016). 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Os nós críticos são as causas de um determinado problema. Todo problema tem um 

ou vários nós críticos. Estes nós devem ser analisados para posterior enfrentamento, 

buscando a resolução do problema. De acordo com Campos, Faria e Santos (2010, 

p.65), o nó crítico é definido como a causa mais importante na origem do problema, 

que, quando “atacada” é capaz de impactar o problema principal e transformá-lo.Os 

nós críticos devem estar dentro do espaço de governabilidade da equipe, ou, então, 

o seu enfrentamento deve ter possibilidades de ser viabilizado através de 

planejamento. Para o problema priorizado, foram elencados os seguintes nós 

críticos: 

• Processo de Trabalho da equipe inadequado para enfrentamento problema - 

dados cadastrais da população hipertensa e diabética provavelmente 

subnotificados, falta de programas de promoção e educação em saúde.  

• Hábitos, estilo de vida da comunidade e não adesão ao tratamento. 

• Nível de informação da comunidade. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Processo de 

Trabalho da equipe inadequado para enfrentamento do problema”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim Europa II, do município de 

Uberlândia, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Processo de Trabalho da equipe inadequado para enfrentamento 
do problema - dados cadastrais da população hipertensa e 
diabética provavelmente subnotificados, falta de programas de 
promoção e educação em saúde. 

Operação (operações) 
Programar a linha de cuidado para pacientes com HAS e/ou 
Diabetes, deacordo com a Linha Guia do estado de Minas. 

Projeto “Linha de Cuidado” 

Resultados 
esperados 

Cadastramento de 100% dos pacientes com HAS e Diabetes da 
área de abrangência da UBSF Jardim Europa II. 

Formação de grupos operativos 

Produtos esperados 
Implantação de triagem com acolhimento 
Linha do cuidado com o paciente Hipertenso e/ ou diabéticos 
descompensados 
Protocolos de Linha Guiaimplantados 
Recursos humanos capacitados 

Recursos 
necessários 

Organizacional: organização da agenda para atendimento 
multidisciplinar; organização de fluxo e retornos, organização dos 
grupos operativos. 

Cognitivo:estudar protocolos da Linha Guia.; estratégia de 
comunicação. 

Político: mobilização social e adesão dos profissionais; apoio da 
atenção Primária de Uberlândia. 

Recursos críticos Organizacional:agenda dos profissionais envolvidos. 

Político: adesão de outros profissionais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais da equipe de saúde / Motivação favorável 

Ações estratégicas Explicação do projeto 

Reforço sobre ações multi/interdisciplinares 

Prazo 
Implantação de triagem com acolhimento: de imediato 
Protocolos de Linha Guia implantados: 3 meses 
Cadastramento de 100% dos pacientes com HAS e Diabetes: 4 
meses 
Formação de grupos operativos: 4 a 6 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Implantação de triagem com acolhimento: Enfermeira 
Protocolos de Linha Guia implantados: equipe multidisciplinar 
Cadastramento de 100% dos pacientes com HAS e Diabetes da 
UBSF Jardim Europa II: ACS 
Formação de grupos operativos: Médica/Enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitoramento e avaliação das ações em reuniões de equipe 
quinzenais 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Hábitos, estilo de 

vida da comunidade e nãoadesão ao tratamento”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Jardim Europa II, do município de Uberlândia, estado de 

Minas Gerais  

Nó crítico 2 
Hábitos, estilo de vida da comunidade e não adesão ao 
tratamento. 

Operação (operações) 
Incentivar a prática de atividade física 
Orientar dieta saudável 
Reforçar importância da tomada adequada de medicamentos  

Projeto “Mais Saúde” 

Resultados 
esperados 

Diminuir o número de pessoas com obesidade/dislipidemia 

Melhor adesão ao tratamento 

Melhora do controle de HAS e DM 2 e redução de eventos agudos 
associados 

Produtos esperados 
Programa de caminhada orientada 
Campanha educativa com panfletos 
Criação de grupos operativos  

Recursos 
necessários 

Organizacional: consultas multidisciplinares; local adequado e 
profissional para acompanhar o Programa de Caminhada; 
acompanhamento nutricional 

Cognitivo:informações sobre o tema 

Financeiro: para recursos audiovisuais e panfletagem 

Recursos críticos Financeiro:para recursos audiovisuais 

Organizacional: adesão da população 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Secretaria de Saúde / Motivação Indiferente 

Organizacional: comunidade / Motivação Favorável 

Ações estratégicas Apresentação e Divulgação dos projetos 

Prazo 
Programa de caminhada orientada: 1 mês 
Campanha educativa com panfletos: 1 mês 
Criação de grupos operativos: 4 a 6 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Programa de caminhada orientada: Fisioterapeuta, Profissional da 
educação Física. 
Campanha educativa com panfletos: Enfermeira/Médica 
Criação de grupos operativos: Enfermeira/Médica 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitoramento e avaliação das ações em reuniões de equipe 
quinzenais 
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Quadro 4 –Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Nível de Informação 

da comunidade”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim 

Europa II, do município de Uberlândia, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 3 
Nível de informação da comunidade. 

Operação (operações) 
Aumentar o nível de informação sobre Hipertensão e Diabetes, 
as consequências sobre o não tratamento ou tratamento 
inadequado e os riscos cardiovasculares. 

Projeto “Mais Saber” 

Resultados esperados População informada e ciente sobre o autocuidado 

Produtos esperados 
Avaliação do nível de informação da comunidade sobre o tema 
Campanhas educativas em atividades de sala de espera 
Grupos operativos de abordagem de HAS/DM 2 e suas 
consequências. 

Recursos necessários Organizacional: agenda mais flexível, para montagem do 
grupo de Hipertenso e Diabético; Classificação dos pacientes 
HAS/DM 2 com estratificação de risco 

Cognitivo:estratégia para manter adesão aos grupos e 
abordagem do tema. 

Político:local para realização dos grupos 

Financeiro: para recursos audiovisuais e panfletagem 

Recursos críticos Organizacional: adesão da população, horário para os grupos. 

Controle dos recursos 
críticos 

Adesão da população: comunidade / Motivação Favorável 

Horário para os grupos. Equipe de Saúde/ Motivação Favorável 

Ações estratégicas Adesão da população: Apresentação e Divulgação dos 
projetos 

Horário para os grupos:Reservar dois dias do mês para 
grupos operativos.  

Prazo 
Avaliação do nível de informação da comunidade sobre o tema: 
no decorrer do projeto 
Campanhas educativas em atividades de sala de espera: 1 mês 
Grupos operativos de abordagem de HAS/DM 2 e suas 
consequências: 4 a 6 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Avaliação do nível de informação da comunidade sobre o tema: 
equipe de saúde 
Campanhas educativas em atividades de sala de espera: 
Enfermeira/ ACS 
Grupos operativos de abordagem de HAS/DM 2 e suas 
consequências: Médica/Enfermeira/Nutricionista 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitoramento e avaliação das ações em reuniões de equipe 
quinzenais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Conhecer a realidade e os principais problemas da comunidade assistida em uma 

ESF é de grande importância, sendo o Diagnóstico Situacional e o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) importantes ferramentas para tal. A partir da análise 

do diagnóstico situacional foi possível identificar a prevalência de Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes mellitus como um dos principais problemas de saúde 

dos usuários da Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II, sendo seus eventos 

agudos a principal causa de internação da população do bairro, o que reproduz 

dados nacionais que mostram que tais doenças são responsáveis por altas taxas de 

mortalidade e morbidade no Brasil. 

 

Sabe-se que é de responsabilidade das equipes de saúde da família o 

acompanhamento sistematizado das doenças crônicas não transmissíveis que 

afetam grande parte da população brasileira. A partir da aplicação do PES foi 

possível propor projeto de intervenção que se baseia em promoção da saúde com a 

formação de grupos operativos, além de propor ações que otimizam os próprios 

processos de trabalho da equipe para enfrentamento dos problemas. 

 

Espera-se que com a implementação do projeto de intervenção seja possível 

fortalecer a promoção da saúde no local, aumentando o nível de saber da 

população, estimulando mudanças de hábitos de vida e mostrando os benefícios de 

uma vida ativa, além de fortalecer e reforçar a importância do autocuidado. Assim, 

espera-se, em longo prazo, reduzir, a prevalência de hipertensão, diabetes e seus 

eventos agudos na referida comunidade. 
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APÊNDICE A - Perfil da população adscrita – Equipe deSaúde da Família Jardim 
Europa II 
 
Número pessoas cadastradas: 6.185 

Número de famílias cadastradas: 1.834 

Total de hipertensos: 461 

Total de diabéticos: 142 

Total de Hipertensos/diabéticos: 101 

Total de gestantes: 25 

Total de crianças menores de 2 anos: 157 

Total de adolescentes (10 a 18 anos): 1731 

Total de idosos (> 60 anos): 453 

Total de acamados: 19 

Total de obesos com IMC > 40: 27 

Total de tabagistas: 174 

Total de portadores de doenças mentais: 58 

Total de portadores de tuberculose: 0 

Total de portadores de hanseníase: 2 

Total de mulheres em idade fértil (12 aos 50 anos): 1.912 


