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RESUMO 
 
 
 

As doenças crônicas não transmissíveis são um importante causa de morte e de 
incapacidade precoce no Brasil e no mundo. Os fatores de risco modificáveis 
exercem uma grande influência sobre essas. Através do diagnóstico situacional, 
observou-se um percentual elevado de pacientes portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis com fatores de risco modificáveis associados que podem ser 
evitados se tratados na Unidade Básica de Saúde, onde ações de promoção e 
prevenção são as bases do cuidado. O objetivo desse trabalho foi elaborar um plano 
de intervenção para a Unidade Básica de Saúde Mocambinho, localizada no 
município de Jaíba- MG, com vistas à redução dos principais fatores de risco que 
envolve a obesidade que está relacionada à gênese de doenças crônicas como 
hipertensão e Diabetes mellitus. Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi 
utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional. Além disso, foi realizada 
uma revisão de literatura sobre o tema e vários dados foram coletados dos 
prontuários individuais dos pacientes cadastrados na unidade de saúde. As etapas 
desenvolvidas incluíram a priorização dos problemas e escolha dos mais urgentes 
para elaboração de um Plano de Ação. O principal problema identificado foi o 
elevado número de pacientes, cerca de 70%, identificados com hipertensão e 
diabetes que se encontram com sobrepeso ou obesos. A proposta de intervenção 
apresentada é viável no contexto de nossa equipe, podendo influenciar de maneira 
positiva na qualidade de vida da população atendida. 
 
Palavras-chave: Doenças Crônicas não Transmissíveis. Hipertensão. Diabetes 
mellitus. Obesidade. 
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ABSTRACT 

 

Chronic non-communicable diseases are an important cause of death and early 

disability in Brazil and worldwide. Modifiable risk factors have a major influence on 

these. Based on the situational diagnosis, was observed a high percentage of 

patients with chronic non-communicable diseases associated to modifiable risk 

factors that can be avoided if treated in the Basic Health Unit, where promotion and 

prevention actions are the basis of care. The aim of this work was to develop an 

intervention plan for the Basic Health Unit Mocambinho, located in the city of Jaíba-

MG, to reducing the main risk factors involving obesity that is related to the genesis 

of chronic diseases such as hypertension and Diabetes mellitus. For the 

development of the intervention plan the Situational Strategic Planning Method was 

used. In addition, a literature review about the subject was carried out and several 

data were collected from the individual records of patients registered at the health 

unit. The steps developed included prioritizing problems and choosing the most 

urgent ones for the elaboration of an Action Plan. The main problem identified was 

the high number of patients, about 70%, identified with hypertension and diabetes 

that are overweight or obese. The intervention proposal presented is feasible in the 

context of our team, and can positively influence the quality of life of the population 

served. 

 

Keywords: Chronic Non-transmissible Diseases. Hypertension. Diabetes mellitus. 

Obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município de Jaíba 

 

 Jaíba é uma cidade do estado de Minas Gerais situada a 65 km a Norte-

Oeste de Janaúba. O município possui uma área territorial de 2.626,3 km² e uma 

população estimada de 33.587 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019) 

O município de Jaíba era conhecido como Mata do Jaíba, os primeiros 

assentamentos ocorreram em 1949 pelos colonos da região de Gado Bravo, na 

margem esquerda do rio Verde Grande. No início da década de 50 teve início a 

criação do Projeto Jaíba - projeto de irrigação com água captada do Rio São 

Francisco e Verde Grande. Entre os anos de 1967 a 1976 surgiu o povoado Novo 

Horizonte à margem direita do rio Verde Grande, município de Monte Azul. Pela lei 

nº 6.769, de 13 de maio de 1976, o povoado se transformou em distrito e foi 

nomeado Otinolândia.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

 O Sistema Municipal de Saúde é composto por uma rede de serviços que 

foca na atenção básica, o qual é formado por 17 equipes de atenção básica e a 

farmácia básica completa. O serviço de urgência e emergência é amparado pelo 

Pronto Socorro do Hospital Municipal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) com uma equipe e ambulância básica. Jaíba recebe casos de 

urgência/emergência de municípios próximos e com menos recursos e encaminha 

casos graves para Janaúba e Montes Claros, ambos municípios de Minas Gerais. 

 O hospital conta com internação hospitalar e suporte em clínica médica, apoio 

ao diagnóstico de exames laboratoriais com cota limitada por equipes da atenção 

básica, há limitação nos recursos de diagnóstico por imagens. Na urgência faltam 

exames básicos, sendo necessário encaminhar pacientes graves para centro de 

referência. Os casos que necessitam de atenção especializada são encaminhados 

via Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com apoio de parcerias regionais com 

centros especializados em oftalmologia, saúde do homem, saúde da mulher, 

pediatria, cirurgia geral, etc. Porém, as vagas são limitadas. 
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 O sistema de saúde é sustentado com verbas federais, estaduais e recursos 

próprios da prefeitura. 

 

1.3  Aspectos gerais do Mocambinho 

  

 O núcleo habitacional Mocambinho, no qual atuo, compõe uma das várias 

comunidades do projeto Jaíba, caracterizada como zona rural localizada a 

aproximadamente 50 km do centro do município, acesso asfaltado, com cerca 2.500 

habitantes. Possui uma unidade básica de saúde, escola, creche, igreja e comércio 

local. A população vive basicamente do trabalho das empresas locais (fazendas com 

foco em fruticultura, centro de pesquisas em agronomia, indústrias de bioenergia e 

refinaria de álcool combustível etc.), comércio local, profissionais da saúde e demais 

serviços básicos e informais. A comunidade é rica em recursos hídricos por ser 

banhada pelo rio São Francisco além de ser cortada por canais artificiais de água 

drenadas pelo São Francisco. 

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Mocambinho 

 

 A Unidade de Saúde da Família (USF) está localizada em ponto estratégica 

da comunidade, em rua asfaltada e possui estrutura que foi reformada 

recentemente. Atende cerca de 2.500 pessoas e é dividida em quatro microáreas.  

Na USF no consultório médico, na sala da enfermagem, na sala de vacina e no 

consultório odontológico essas ambiências são todas climatizadas. Existe uma 

pequena copa, farmácia de dispensação de medicamentos, sala de procedimentos e 

recepção com sala de espera. Apesar da boa estrutura comparada com outras 

unidades do município, falta sala de reuniões e consultório para fisioterapia e 

psicólogo. Esses profissionais atendem em salas improvisadas, o fisioterapeuta 

atende na sala de procedimentos e o psicólogo na sala de enfermagem. 

  As reuniões em equipe são realizadas na recepção ou sala da enfermagem 

de forma improvisada, assim como os grupos operativos que são realizados na área 

externa para que possa acomodar todos os participantes. 

 A unidade é equipada com material para medicação endovenosa, oxímetro, 

otoscópio, esfigmomanômetro, estetoscópio, glicosímetro, sonar e Desfibrilador 

Automático Externo (DEA).  
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 A população tem grande apreço pela unidade e são exigentes na forma de 

atendimento, principalmente no que tange à demanda espontânea, tentam 

aproveitar ao máximo o recurso de saúde que tem, uma vez que, os demais serviços 

da rede de saúde se localizam no centro da cidade situada a 50 km de distância. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família e Comunidade Deus me Livre da Unidade Básica 

de Saúde Mocambinho 

 

 A equipe é composta por médico, enfermeiro, agentes de saúde, 

recepcionista, faxineira, cirurgião dentista, psicólogo, fisioterapeuta e técnicas de 

enfermagem. 

 

1.6   O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Mocambinho 

 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Mocambinho funciona das 07:00h às 

11:00h e das 13:00h às 17:00h de segunda à sexta-feira e das 18:00 às 22:00h 

também de segunda à sexta-feira em regime de plantões, apenas para atendimentos 

de demanda espontânea. 

 São executados também atendimento da fisioterapia, psicologia e odontologia 

na unidade básica de saúde. A unidade dispõe de sala de vacina com todas as 

vacinas exigidas pelo calendário vacinal. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Mocambinho 

 

 A equipe está sempre sobrecarregada com as atividades de atendimento da 

demanda espontânea e há uma dificuldade de aceitação dos usuários quanto à 

demanda programada. Porém, após algumas reuniões em equipe estamos tentando 

organizar as agendas, sem deixar de lado a demanda espontânea que sempre irá 

ocupar parte da agenda. Com isso já estamos conseguindo programar os dias de 

visita domiciliar, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, pré-natal, 

puericultura, grupo de tabagismo e grupos operativos.  

 Existe uma comunidade próxima (Gleba C3) a qual faz parte da área de 

abrangência da Unidade, onde os atendimentos são realizados em unidade própria, 

uma vez por semana. 
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 O atendimento da fisioterapia é realizado em espaço improvisado na sala de 

procedimentos e curativos, assim como o atendimento da psicologia que é feito na 

sala de enfermagem. 

 

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

passo) 

 

Os problemas fazem parte da rotina de uma Equipe de Saúde da Família 

(eSF), uma vez que envolve uma grande variável de questões que influenciam 

diretamente nos resultados das ações de saúde desempenhadas pela equipe. 

Porém, esses problemas não devem inviabilizar o serviço, pelo contrário, devem ser 

utilizados para o desenvolvimento de soluções que trarão benefícios à comunidade. 

Para isso, é indispensável conhecer o contexto histórico e demográfico do local onde 

o serviço de saúde é prestado. 

A estimativa rápida é uma ferramenta utilizada de levantamento dos principais 

problemas, na qual é levado em consideração à opinião de toda a equipe, registros e 

documentos, opinião dos usuários e representantes comunitários, informações que 

conseguimos obter através de um questionamento objetivo e direcionado para os 

problemas. A estimativa rápida visa levantamento de problemas que podem ser 

rapidamente identificados e resolvidos em curto prazo através de um plano de ação 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018). 

Foram identificados como principais problemas, o alto índice de obesidade e 

sobrepeso que podem gerar outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

tais como hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus (DM), doença renal 

crônica, transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes, etc.), baixa escolaridade dos 

pacientes acimas de 40 anos, alta taxa de natalidade, carência no acesso à saúde 

média/alta complexidade, dificuldade de acesso, uso indiscriminado de 

psicofármacos, entre outros. 

Os dados aqui apresentados foram coletados através do levantamento de 

prontuário dos pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) em questão. 

 

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

(segundo passo) 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Mocambinho, Unidade 

Básica de Saúde Mocambinho, município de Jaíba, estado de Minas Gerais. 

 

Principais problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção**** 

Obesidade Alta 10 Parcial 1 

Baixa escolaridade Alta 5 Fora 5 

Natalidade alta Alta 5 Parcial 2 

Acesso limitado na 

média/alta 

complexidade 

Média 5 Parcial 4 

Abuso de 

psicofármacos 
Alta 5 Parcial 3 

Fonte: Dados da unidade de saúde 
Legenda:  
*Alta, média ou baixa 

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

 

Foi escolhido o tema obesidade e sobrepeso devido à sua grande importância 

na gênese e prevalência de doenças crônicas como DM e hipertensão. Essa 

questão foi levantada através da observação e estimativa rápida da equipe, baseada 

nos registros da ESF. Cerca de 70% dos pacientes identificados com hipertensão 

(265) e DM (48) encontram-se com sobrepeso ou obesos. 

A obesidade está relacionada com o desenvolvimento ou complicações de 

diversas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais geram grande 

impacto na produtividade e capacidade laboral dos pacientes, aumento dos custos 

na saúde municipal e queda brusca nos indicadores de saúde (GOULART, 2011).   

 Nesse cenário, a obesidade impacta de maneira importante em praticamente 

todos os aspectos de vida de um cidadão. Assim, caso essa cascata de eventos não 

seja interrompida ou diminuída através de educação em saúde e tratamento eficaz, 

aumentará cada vez mais o problema de saúde pública vivenciado atualmente. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo foi realizado no contexto de trabalho diário da equipe de 

saúde da USF Mocambinho, localizada no município de Jaíba - MG. Após um 

levantamento dos principais problemas de saúde que acometem a população da 

região, detectadas no diagnóstico situacional das condições de saúde, a hipertensão 

arterial e a DM foram consideradas as mais prevalentes e que necessitam de uma 

intervenção que considere a importância da adesão ao tratamento medicamentoso, 

a mudança de hábitos e a melhoria da qualidade de vida.  

Os fatores de risco referente às DCNT são semelhantes em todo o mundo. 

Estudos mostram que o tabagismo, alcoolismo, excesso de sal e açúcar, má 

alimentação e o sedentarismo causam mais de dois terços de todos os novos casos 

de DCNT e aumentam o risco de complicações de quem já sofrem destas doenças 

(GOULART, 2011). Um plano de ação direcionado e bem executado pode trazer 

resultados positivos para a comunidade e para os pacientes que possuem as DCNT, 

desde a prevenção aos cuidados essenciais para aqueles que já possuem alguma 

doença crônica.  

Nesse cenário, fica claro que o controle da obesidade, com orientações para 

uma melhor conduta alimentar, o esclarecimento dos impactos sobre comorbidades 

relacionadas ao sobrepeso e à obesidade, são ações importantes para diminuírem 

os índices de hipertensão e DM, além de outros benefícios. 

Portanto, a presente proposta de intervenção na comunidade em questão se 

torna uma ferramenta de saúde fundamental no controle e manutenção de índices 

de massa corpórea da comunidade que visam, também, diminuírem os impactos 

econômicos para o sistema de saúde. 
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3 OBJETIVO 

 

 Elaborar um plano de intervenção para reduzir os principais fatores de risco 

que envolve a obesidade na gênese de doenças crônicas como hipertensão e 

diabetes mellitus nos pacientes adscritos a Unidade Básica de Saúde Mocambinho, 

localizada no município de Jaíba – Minas Gerais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do Plano de Ação foram seguidas as seguintes etapas: 

 

• Realização do diagnóstico situacional por meio do método da estimativa 

rápida, quando foi possível levantar os principais problemas de saúde 

existentes no território da unidade e partir desse levantamento foi realizada a 

priorização, tendo como parâmetros a capacidade de enfrentamento do 

problema. 

 

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

sites de busca como o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em 

documentos dos órgãos públicos. 

 

• Elaboração do Plano de Ação utilizando os passos do planejamento 

estratégico situacional, conforme orientações de Faria, Campos e Santos 

(2018) 

 

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORREA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018).  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Básica à Saúde e a Estratégia de Saúde da família 

 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Atenção Básica à Saúde (ABS) são 

ações de saúde de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de 

atenção dos sistemas de saúde, desde a prevenção e diagnostico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2006).  

 

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a 
promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 
redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável (LAVRAS, 2011, p.871). 

 

 

Atuando no espaço da ABS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe-se a 

potencializar a construção do modelo proposto pelo SUS, assume um conceito 

ampliado de saúde que visa à compreensão do processo saúde/doença na 

sociedade e não apenas nos indivíduos. A ESF tem como principal objetivo ampliar 

e garantir efetividade na reorientação do processo de trabalho e das ações que 

constituem o modelo de atenção proposto pelo SUS no âmbito da ABS. A ESF 

pretende estabelecer ações para promoção da saúde, prestar assistência integral, 

humanizada e contínua a população, reconhecer a saúde como um direito de 

cidadania e propiciar vínculos entre usuários e equipe (FARIA et al., 2010). 

 

5.2 Relação da obesidade com as doenças crônicas não transmissíveis 

Segundo Al-Goblan et al. (2014), o índice de massa corporal tem uma forte 

relação com a DM e à resistência a insulina, o ganho de peso e aumento da massa 

corporal são fundamentais para a formação e aumento da incidência de DM1 e 2.  

As DCNT representam a maior causa de morte no mundo, no caso da 

hipertensão arterial ela é responsável por aproximadamente 8 milhões de mortes 

(13,5% de todas as mortes), das quais 6,22 milhões ocorrem em países de baixa e 

média renda e 1,39 milhões em países de alta renda. (GOULART, 2011). 
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Além disso, variações no estilo de vida, como aumento da ingestão de 

carboidratos e aumento da atividade física, estão associadas a flutuações da 

sensibilidade à insulina (KASUGA, 2006).  

A obesidade é considerada o fator mais importante no desenvolvimento de 

doenças metabólicas por estar relacionada à alteração do equilíbrio energético 

(WANDERLEY e FERREIRA, 2010). Por outro lado, os índices de hipertensão e 

problemas cardiovasculares estão aumentados em indivíduos obesos. Vários 

mecanismos podem estar envolvidos no desenvolvimento de hipertensão, acidente 

vascular cerebral e doença cardiovascular nesses indivíduos. O papel do tecido 

adiposo está relacionado ao aumento da produção de adipocinas pró-inflamatórias e 

pró-trombóticas. Essas proteínas podem contribuir para o aumento do risco de 

doença cardiovascular. Além disso, o aumento do volume vascular, maior resistência 

arterial e a liberação de angiotensinogênio das células adiposas aumentadas podem 

contribuir para o aumento da pressão arterial sistêmica. (WORLD OBESITY 

FEDERATION, 2017). 

 As DCNT são um grupo de doenças crônicas que podem provocar alto grau 

de limitação e incapacidades, perda da qualidade de vida, mortes prematuras e 

grandes impactos econômicos para a família e comunidade (MALTA et al., 2015). As 

DCNT que mais se destacam são as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, 

DM, câncer e doenças respiratórias (SCHMIDT et al., 2011). Segundo Malta et al. 

(2017), as DCNT acometem todas as classes socioeconômicas, apresentando 

prevalência em idosos, pessoas de baixa renda e escolaridade e com dificuldades 

de acesso a saúde.  

 O diagnóstico precoce, adoção de hábitos e alimentação saudável, prática de 

atividades físicas, melhor acesso aos profissionais de saúde e melhores 

tratamentos, poderiam prevenir e controlar a maioria das DCNT (MALTA et al., 

2017). Dentre as DCNT agravadas pela obesidade, a hipertensão e o DM serão as 

doenças discutidas no presente trabalho. 

 Nos últimos 30 anos a obesidade ganhou destaque na agenda pública 

internacional, caracterizando-se como um evento de proporções globais e de 

prevalência crescente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a 

obesidade uma epidemia mundial condicionada pelo perfil alimentar e atividades 

físicas. O crescente número de indivíduos obesos não está relacionado  apenas as 

escolhas individuais do paciente, fatores externos também colaboram para esse 
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crescimento, como por exemplo as questões culturais e econômicas do individuo 

(BUSS, 2003). Esses fatores assumem um lugar estratégico na análise do problema 

e nas propostas de intervenção e compreensão de como esses múltiplos fatores 

interagem (DIAS, et al., 2017). 

 No Brasil a obesidade se tornou objeto de políticas públicas nos últimos 15 

anos, o MS juntamente com o Sistema Único de Saúde (SUS) são os principais 

propositores de ações, seguindo tendência internacional. No país o sobrepeso e a 

obesidade vêm aumentando em todas as faixas etárias, ambos os sexos, em todos 

os níveis de renda, sendo mais prevalente na população com menor rendimento 

familiar (DIAS et al., 2017). 

 Vários estudos têm relatado que o excesso de massa gorda explica o 

aumento de volume de sangue circulante em indivíduos obesos. Esse aumento de 

volemia aumenta o volume de ejeção ventricular esquerdo resultando em aumento 

de trabalho e ejeção cardíacos. Essa sobrecarga de trabalho cardíaco promove 

alterações de remodelamento do tecido do miocárdio, tanto do lado direito quanto do 

lado esquerdo. Essas modificações resultam em hipertrofia cardíaca aumentando a 

predisposição ao infarto. Além disso, o aumento da volemia também participa do 

aumento da pressão arterial sistêmica. (ORTEGA; LAVIE; BLAIR; 2016). 

 Além da presença da obesidade, vários estudos têm mostrado que o tempo 

que o indivíduo permanece obeso também interfere na função cardiovascular. Nesse 

sentido, quanto maior for o tempo de permanência no estado obeso, maiores são as 

chances de desenvolver problemas cardiovasculares. (NAKAJIMA et al., 1985; 

ABDULLAH et al., 2011). Ainda, o aumento da gordura visceral é conhecidamente 

um fator de risco associado à hipertensão arterial sistêmica (HAS). (MALACHIAS et 

al., 2016).  

 A HAS, além de um grave problema de saúde pública é a mais frequente das 

doenças cardiovasculares, sendo considerada como o mais importante fator de risco 

para complicações conhecidas como o acidente vascular cerebral (AVC), infarto 

agudo do miocárdio e doença renal crônica terminal (RADOVANOVIC et al., 2014). 

De acordo com Machado; Pires e Lobão (2014) os fatores de risco que 

favorecem a HAS estão relacionados à idade, sexo, etnia, fatores socioeconômicos, 

maus hábitos alimentares, excesso de sal, obesidade, sedentarismo, consumo de 

álcool, predisposição genética, fatores ambientais, dentre outros.  
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 O tratamento da HAS pode ser realizado através de condutas não 

farmacológicas, que inclui atividades físicas regulares, diminuição da ingestão de 

sódio, controle do excesso de peso, diminuição do consumo de álcool, cessão do 

tabagismo, entre outros, é importante em todas as fases da HAS. Para os pacientes 

classificados com HAS com risco médio, alto ou super alto de lesão nos órgãos 

alvos precisam associar as condutas não farmacológicas com o uso de fármacos via 

oral, de acordo com as necessidades de cada paciente (BRASIL, 2006). 

 Além da HAS, outra DCNT importante é o DM. O DM é uma doença 

metabólica crônica caracterizada por níveis elevados e persistentes de glicose no 

sangue associado a alterações na produção ou ação da insulina. A especificação de 

definição do diabetes baseada no nível de glicose em jejum (>8 horas) é >126 mg/dL 

ou glicose pós-prandial (2 horas) >200 mg/dL. Além disso, está associada a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, principalmente rins, 

nervos, olhos, cérebro, vasos sanguíneos e coração (BRASIL, 2006; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017; KHAWANDANAH, 2019). 

 Entre as classificações do diabetes, o DM tipo 1 (DM1), é caracterizado pela 

destruição autoimune das células beta pancreáticas resultando na deficiência de 

insulina logo nos primeiros anos de vida do indivíduo. Por essa razão também é 

chamada de diabetes juvenil. Este tipo de DM está presente em 5 a 10% dos casos 

da doença. Por outro lado, o DM tipo 2 (DM2) é caracterizado por defeitos na ação 

celular da insulina e, em estágios avançados do distúrbio, na secreção da insulina. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).  

 A obesidade está associada com um risco aumentado de desenvolver o DM2. 

O excesso de consumo de carboidratos por indivíduos geneticamente pré-dispostos 

é a causa primária para o desenvolvimento de DM2 (VASQUES et al., 2007). Os 

indivíduos pré-dispostos geneticamente a desenvolver DM2 possuem grandes 

chances de serem obesos devido à resistência à insulina nos tecidos musculares e 

nas células alfa das ilhotas pancreáticas. Esse fenômeno resulta em aumento da 

glucose circulante e liberação de insulina.  Esta resistência aumenta a produção de 

glicose hepática e aumenta os níveis de insulina que são a causa da obesidade 

(MALONE e HANSEN, 2019). 

 O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, deve 

estar direcionado a garantir um controle metabólico e educação diabética. Pode não 

ser farmacológico: prática de atividades físicas e mudança nos hábitos alimentares; 
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já os farmacológicos consistem no uso de medicamentos antidiabéticos orais 

isolados, uso de insulina ou combinados, quando necessário (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 
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6 PLANO DE AÇÃO 

6.1 Descrição e explicação do problema (3º e 4º passo) 

 

 Antes de elaborar um plano de ação é necessário conhecer os problemas 

existentes, pois, num determinado território os problemas não tem a mesma 

complexidade e iguais soluções. Os problemas podem ser categorizados como 

intermediários, que são os vivenciados no cotidiano da organização e que interferem 

na qualidade final do serviço prestados pela organização, ou terminais, que são os 

vivenciados diretamente pelo cliente da organização. Os autores ainda descrevem 

como problema, o obstáculo capaz de impedir determinador ator de alcançar seus 

objetivos (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018). 

 A partir desse conceito, durante o trabalho na UBS Mocambinho, em Jaíba, 

verificaram-se alguns problemas que a população vem enfrentando. As dificuldades 

foram visualizadas de forma clara após a realização do diagnóstico situacional do 

território sob responsabilidade da equipe, e observou-se que boa parte da população 

possui pouca percepção sob o risco de adoecer, baixo nível de conhecimento das 

doenças crônicas, e as demais a qual enfrenta. Os hábitos e o estilo de vida como 

alimentação inadequada e sedentarismo aumentam em boa parte o risco das 

complicações de doenças crônicas como hipertensão e DM. 

 Através da observação e estimativa rápida da equipe da UBS Mocambinho, 

identificou-se que cerca de 70% dos pacientes hipertensos (265) e diabéticos (48), 

segundo registros do ESF, encontram-se com sobrepeso ou obesos. Esses dados 

apontam que a obesidade possui papel importante para diversas doenças crônicas, 

as quais geram grande impacto na produtividade e capacidade laboral dos 

pacientes, altos custos para o município e queda nos indicadores de saúde. 

 

6.2 Seleção dos nós críticos (5º passo) 

 

 Segundo Faria, Campos, Santos (2018) para se enfrentar o problema é 

fundamental conhecer suas causas para posteriormente atuar sobre ele. Na seleção 

dos nós críticos decide sobre quais causas deve-se atuar, ou seja, aquelas 

consideradas mais importantes na origem do problema. Os nós críticos sugerem 

algo sobre o qual é possível intervir ou que permite a governabilidade.  
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 O problema identificado pela equipe de saúde do Mocambinho – Jaíba/MG 

enfrenta alguns nós críticos que favorece a elevada prevalência dos fatores de risco 

em pacientes com hipertensão e/ou DM, sendo eles: 

- falta de conhecimento do paciente sobre sua doença; 

- hábitos e estilo de vida inadequados com a doença (tabagismo, alcoolismo, 

sedentarismo, maus hábitos alimentares); 

- falta de adesão ao tratamento; 

- falta de um profissional qualificado na área nutricional para prescrever dietas e 

acompanhar os pacientes. 
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6.3 Desenho de operações para os nós críticos (6º passo) 

 

Quadro 2: Desenho de operações para os nós críticos do problema do impacto da obesidade sobre a hipertensão e diabetes na 

comunidade de Mocambinho – Jaíba/MG.   

 Operação/Projeto Resultados esperados Produtos esperados Recursos necessários 

Falta de 
conhecimento 
do paciente 
sobre sua 
doença 

“Promoção e 
Prevenção” 
Proporcionar atividades 
informativas em grupo 
para os pacientes 
Hipertensos e diabéticos 
sobre seus problemas de 
saúde. 

Orientação a no mínimo 90% 
dos pacientes sobre o 
problema da obesidade nas 
DCNT hipertensão e DM, suas 
complicações, 
morbidade/mortalidade, com 
foco na promoção e 
prevenção. 

Problematização dos 
sintomas, adoecimento, 
formas de adquirir a 
doença, dentre outros, 
na forma de atividades 
em grupo. 

Cognitivo: conhecimento sobre as formas de 
prevenção e promoção. 
Organizacional: organizar a agenda de trabalho. 
Político: articular com a equipe sobre a inclusão do 
projeto nas reuniões de grupo e troca de 
experiência e conhecimento com outras equipes de 
saúde. 

Hábitos e estilo 
de vida 
inadequados 
com a doença 

“Mais Saúde” 
Aumentar o nível de 
informação dos 
pacientes acometidos 
sobre hábitos de vida 
saudáveis. 

Usuários acometidos pelas 
DCNT internalizando a 
modificação de hábitos e 
assumindo a responsabilidade 
sobre sua saúde. 

Usuários se exercitando 
diariamente, melhora na 
alimentação, redução do 
índice de consumo do 
álcool e tabaco.  

Cognitivo: conhecimento sobre hábitos saudáveis. 
Organizacional: Organizar grupos de trabalho, 
planejamento da agenda de trabalho, organizar 
espaço para trabalhar em grupos. 
Político: adesão dos profissionais e pacientes. 
Financeiro: obtenção de folhetos informativos. 

Falta de 
adesão ao 
tratamento 

“Conscientização” 
Aumentar o controle do 
uso dos medicamentos 
prescritos. 

Usuários acometidos que 
tomam medicamento conforme 
a prescrição. 

Campanha de 
divulgação sobre a 
importância do 
tratamento e controle e 
o uso racional dos 
medicamentos. 

Cognitivo: conhecimento sobre o controle e 
prevenção nas doenças crônicas não 
transmissíveis. 
Organizacional: organizar a agenda de trabalho. 
Político: mobilização social e participação da 
equipe. 

Falta de um 
profissional 
qualificado na 
área nutricional 

“Nutrição eficiente” 
Contratação de um 
profissional da área de 
nutrição. 

Usuários conscientes dos 
hábitos alimentares saudáveis 
e seus benefícios para saúde. 

Campanha de 
divulgação sobre 
alimentação saudável e 
consumo racional dos 
alimentos.  

Cognitivo: conhecimento sobre alimentação 
saudável e seus benefícios. 
Organizacional: adequar a agenda do nutricionista. 
Político: articular com o município a contratação do 
nutricionista. 
Financeiro: contratação do profissional 
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6.4 Identificação dos recursos críticos (7º passo) 

 

Quadro 3: Identificação dos recursos críticos do problema do impacto da obesidade sobre a hipertensão e diabetes na comunidade 

de Mocambinho – Jaíba/MG. 

Operação/Projeto Recursos críticos 

Promoção e Prevenção: organização da agenda de trabalho para 

aumentar o numero de atividades de promoção e prevenção 

 

Políticos: Articulação com outras unidades de saúde para intercambio 

de conhecimento e troca de experiências. 

Mais Saúde: Aumentar o nível de informação dos pacientes 

acometidos sobre hábitos de vida saudáveis. 

 

Político: adesão dos profissionais e pacientes. 
Financeiro: obtenção de folhetos informativos. 

Conscientização: Aumentar o controle do uso dos medicamentos 
prescritos. 
 

Político: mobilização social e participação da equipe. 

Nutrição eficiente: Contratação de um profissional da área de 
nutrição. 
 

Político: articular com o município a contratação do nutricionista. 
Financeiro: contratação do profissional 
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            6.5 Viabilidade do plano (8º passo) 

 

Quadro 4: Análise e viabilidade do plano para o problema do impacto da obesidade sobre a hipertensão e diabetes na 

comunidade de Mocambinho – Jaíba/MG 

Operações/Projetos Recursos críticos Controle dos recursos críticos Ação estratégica 

  Ator que controla Motivação  

Promoção e Prevenção: 

organização da agenda de 

trabalho para aumentar o 

numero de atividades de 

promoção e prevenção 

Políticos: Articulação com 

outras unidades de saúde 

para intercambio de 

conhecimento e troca de 

experiências. 

Equipe de saúde Favorável Não é necessário 

Mais Saúde: Aumentar o 

nível de informação dos 

pacientes acometidos 

sobre hábitos de vida 

saudáveis. 

Político: adesão dos 
profissionais e pacientes. 
Financeiro: obtenção de 

folhetos informativos. 

Equipe de Saúde 

Secretário de Saúde 

Gerencia de Saúde 

Favorável Não é necessário 

Conscientização: 

Aumentar o controle do 

uso dos medicamentos 

prescritos. 

Político: mobilização 

social e participação da 

equipe. 

Equipe de Saúde Favorável Não é necessário 

Nutrição eficiente: 

Contratação de um 

profissional da área de 

nutrição. 

Político: articular com o 
município a contratação 
do nutricionista. 
Financeiro: contratação do 

profissional 

Equipe de Saúde 

Secretário de Saúde 

Gerencia de Saúde 

Favorável 

Apresentar projeto 

por meio de ofício 

para a Secretaria de 

Saúde 
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6.6 Plano operativo (9º passo) 

 

Plano operativo para o problema do impacto da obesidade sobre a hipertensão e diabetes na comunidade de Mocambinho – Jaíba/mg 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

Promoção e 

Prevenção: 

organização da agenda 

de trabalho para 

aumentar o numero de 

atividades de promoção 

e prevenção 

Orientação a no mínimo 
90% dos pacientes sobre 
o problema da obesidade 
nas DCNT hipertensão e 
DM, suas complicações, 
morbidade/mortalidade, 
com foco na promoção e 
prevenção. 

Problematização dos 
sintomas, adoecimento, 
formas de adquirir a 
doença, dentre outros, 
na forma de atividades 
em grupo. 

Não necessita. 
Médico e Enfermeiro da 

UBS 

Inicio em 1 mês. 

Término em 10 meses. 

Mais Saúde: Aumentar 

o nível de informação 

dos pacientes 

acometidos sobre 

hábitos de vida 

saudáveis. 

Usuários acometidos 
pelas DCNT 
internalizando a 
modificação de hábitos e 
assumindo a 
responsabilidade sobre 
sua saúde. 

Usuários se 
exercitando 
diariamente, melhora 
na alimentação, 
redução do índice de 
consumo do álcool e 
tabaco.  

Apresentar projeto com 

informações relevantes 

a serem abordadas no 

folheto 

Enfermeiro, 

Fisioterapeuta e 

Agentes de saúde da 

UBS 

Inicio em 1 mês. 

Término em 10 meses. 

Conscientização: 

Aumentar o controle do 

uso dos medicamentos 

prescritos. 

Usuários acometidos que 
tomam medicamento 
conforme a prescrição. 

Campanha de 
divulgação sobre a 
importância do 
tratamento e controle e 
o uso racional dos 
medicamentos. 

Treinamento da equipe 

de Saúde 
Médico da UBS 

Inicio em 1 mês. 

Não há prazo final. 

Nutrição eficiente: 

Contratação de um 

profissional da área de 

nutrição. 

Usuários conscientes dos 
hábitos alimentares 
saudáveis e seus 
benefícios para saúde. 

Campanha de 
divulgação sobre 
alimentação saudável e 
consumo racional dos 
alimentos.  

Apresentar projeto por 

meio de ofício para a 

Secretaria de Saúde 

Médico e Enfermeiro da 

UBS 

Inicio em 1 mês. 

Término em 10 meses 
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6.7 Gestão do plano (10º passo) 

 

Gestão do plano para o problema do impacto da obesidade sobre a hipertensão e diabetes na comunidade de Mocambinho – Jaíba/mg 

Operação “Promoção e Prevenção” 

Coordenação: Enfermeiro 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Problematização dos sintomas, adoecimento, formas 

de adquirir a doença, dentre outros, na forma de 

atividades em grupo. 

Médico 3 meses 
Programa a ser implantado e 

implementado. 

  

Operação “Mais Saúde” 

Coordenação: Coordenador da Atenção Primária 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Avaliação do nível de informação da população 

sobre o tratamento. Campanha educativa; equipe 

capacitada 

Médico e 

Enfermeiro 

Inicio: 

3 meses 

Projeto a ser discutido na 

Secretaria de Saúde 
 30 dias 

Operação “Conscientização” 

Coordenação: Médico 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Campanha educativa na sala de espera da UBS 

Campanha de divulgação sobre a importância do 

tratamento e controle 

Orientação sobre o uso consciente dos 

medicamentos 

Médico 12 meses 

Projeto elaborado e será 

submetido à discussão com o 

secretário de saúde para 

aquisição dos medicamentos 

 30 dias 

Operação “Nutrição Eficiente” 

Coordenação: Médico 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 

Campanha de divulgação sobre alimentação 

saudável e consumo racional dos alimentos. 
Médico 12 meses 

Projeto elaborado e será 

submetido à discussão com o 

secretário de saúde para 

contratação do nutricionista 

 30 dias 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 As DCNT é um grave problema para a saúde pública; percebemos no 

decorrer desde trabalho os diversos fatores que interferem no aumento significativo 

das DCNT e a importância de que todos os níveis de atenção estejam interligados 

na Atenção Básica, que é a porta de entrada para o usuário. As UBS devem estar 

engajadas nas ações de prevenção e promoção da saúde, detecção precoce das 

doenças e, nos casos onde a patologia já esteja instalada, que haja um controle e 

um acompanhamento pelas equipes de saúde. 

 Esse estudo possibilitou refletir sobre os principais fatores de risco 

modificáveis para as DCNT e incentivaram estudar e melhorar a situação atual da 

unidade Mocambinho. Promover formas de vida saudáveis é priorizar medidas que 

reduzam a vulnerabilidade em saúde por meio de intervenções sobre os 

condicionantes e determinantes sociais e econômicos do processo saúde-

adoecimento.  

 Quando realizamos um atendimento, devemos avaliar o paciente de forma 

integrada, deve ser feita avaliação física, psicologia, familiar e socioeconômica, para 

que as condutas sejam tomadas de forma individual para cada caso, com o objetivo 

de promover saúde e bem estar ao individuo. 

 O plano de intervenção proposto é de grande valia no processo de 

organização dos serviços e ações voltadas para redução da incidência de DCNT, 

considerando que as ações previstas podem de fato modificar os hábitos de vida das 

pessoas atendidas na UBS Mocambinho. 
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