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RESUMO 

 

A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde de Divinópolis juntamente com a 
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e o Ministério Público elaboraram 
um projeto denominado Sistema Integrado Municipal de Saúde (SIMSAÚDE),pelo 
decreto Nº 11.417/2014 que propõe o redesenho do sistema atual com foco na 
reorganização da Atenção Primaria por meio do fortalecimento da Estratégia de 
Saúde da Família(ESF).A unidade de saúde localiza-se no bairro Nossa Senhora 
das Graças e tem uma população estimada em 10.000 habitantes. Foi elaborado um 
projeto de intervenção que possibilitasse a diminuição da alta incidência nas 
dislipidemias e os fatores de risco cardiovascular nos usuários da ESF. A 
metodologia utilizada foi a preconizada no Planejamento Estratégico Situacional 
Inicialmente foi realizado o diagnóstico situacional utilizando o método da estimativa 
rápida. Diante de um grande número de problemas foi necessário priorizá-los. A 
partir dessas duas etapas o trabalho foi desenvolvido percorrendo os próximos 
passos preconizados pelo Planejamento Estratégico Situacional. Essas etapas se 
relacionam com os nós críticos e possibilitam a intervenção direcionada e efetiva 
para a resolução do problema. Foram realizadas revisões bibliográficas utilizando as 
bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na Secretaria de 
Planejamento de Minas Gerais e na Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em 
Saúde Coletiva. Para consulta na literatura os sites de busca: Scientific Electronic 
Library Online, Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde. A 
busca foi guiada utilizando-se os seguintes descritores: dislipidemias, fatores de 
risco, estilo de vida. Esperamos com a implantação desse projeto se obtenham 
resultados alentadores em relação ao aumento da informação da doença, melhor 
educação e organização do processo de trabalho e todo em conjunto promova 
mudanças de hábitos e estilos de vida na população melhorando sua qualidade de 
vida. 
Palavras-chave: Dislipidemias. Fatores de Risco. Estilo de Vida. 

 



 

  

 

ABSTRACT 

The City Hall and Divinópolis Health Department together with the Minas Gerais 
State Department of Health and the Public Prosecutor's Office prepared a project 
called the Municipal Integrated Health System (SIMSAÚDE), by Decree Nº 11.417 / 
2014, which proposes the redesign of the system with a focus on the reorganization 
of Primary Care through the strengthening of the Family Health Strategy (ESF). The 
health unit is located in the Nossa Senhora das Graças neighborhood and has a 
population estimated at 10,000 inhabitants. An intervention project was developed 
that would allow the reduction of the high incidence of dyslipidemias and 
cardiovascular risk factors in FHS users. The methodology used was that 
recommended in the Situational Strategic Planning. Initially, a situational diagnosis 
was performed using the fast estimation method. In the face of a great number of 
problems it was necessary to prioritize them. From these two stages the work was 
developed along the next steps recommended by the Strategic Situational Planning. 
These steps relate to critical nodes and enable targeted and effective intervention to 
solve the problem. Bibliographical revisions were made using the databases of the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics in the Planning Secretariat of Minas 
Gerais and the Virtual Library of the Nucleus of Education in Collective Health. To 
search the literature search sites: Scientific Electronic Library Online, Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences. The search was guided using the 
following descriptors: dyslipidemias, risk factors, lifestyle. We hope to implement this 
project if we obtain encouraging results in relation to the increase of the information 
of the disease, better education and organization of the work process and all together 
to promote changes in habits and lifestyles in the population, improving their quality 
of life. 
Keywords: Dyslipidemias. Risk factors. Lifestyle. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breves informações sobre o município de Divinópolis. 

A cidade Divinópolis teve sua origem com Arraial do Espirito Santo da Itapecerica, 

sendo fundada por Manuel Fernandes Teixeira no dia 25 de março de 1770. 

Recebeu seu primeiro nome de Distrito de Espirito Santo, e com sua emancipação 

foi renomeada por Vila Henrique Galvão. Porém, novamente seu nome foi alterado 

em setembro de 1912 para Vila Divinópolis, ano de sua fundação por meio da lei 

Estadual 663. A chegada da estrada de Ferro Oeste de Minas em 1890 permitiu a 

instalação de indústrias siderúrgicas de aço e ferro, ocasionando um 

desenvolvimento da cidade (IBGE, 2010). 

O município limita ao norte com Nova Serrana, ao noroeste com Perdigão, oeste 

com Santo Antônio do Monte, a sudoeste com São Sebastiao do Oeste, ao sul com 

Cláudio e a leste com Carmo do Cajuru e São Gonçalo do Pará. O município é sede 

da Administração Regional do Alto São Francisco e da Associação dos Municípios 

da Microrregião do Vale do Itapecerica-AMVI.  É Polo do Oeste de Minas e também 

a maior cidade da Mesorregião do Oeste de Minas e da microrregião de mesmo 

nome. Está localizada aproximadamente há 120 quilômetros da capital do estado 

(IBGE, 2010). 

Está inserida nas seguintes regiões político-administrativas -  Mesorregião 

Geográfica: Oeste de Minas/Região Geográfica: Sudeste /Região de Planejamento: 

Metalúrgica e Campo das Vertentes/Macrorregião de Planejamento: Centro-Oeste 

de Minas/Região Administrativa do alto São Francisco (IBGE, 2010). 

Segundo estimativas do IBGE (2010), sua população é de 234.937 habitantes em 

2017, sendo o mais populoso município da Mesorregião do Oeste de Minas e o 

12ª mais populoso do estado de Minas Gerais, ocupando uma área de pouco mais 

de 708 km². A cidade é reconhecida como polo da moda do estado de Minas Gerais, 

devido à alta concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil. 

A economia é basicamente a indústria da confecção que surgiu no final dos anos 70 

devido a problemas econômicos enfrentados pelo município que levaram à demissão 

de empregados e ao fechamento de empresas. As dificuldades provocaram o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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surgimento da indústria da confecção, que contornou o desemprego crescente e se 

transformou em importante alternativa econômica. O efeito imediato foi o incremento 

da construção civil e dos transportes rodoviários e uma moderada redução dos 

problemas sociais. Hoje, cerca de 20 mil pessoas, estão diretamente empregadas 

nesse setor, mantendo aceitável o nível de desemprego (IBGE, 2010). 

É destacada também pela prestação de serviços de profissionais liberais, pelos 

serviços da administração pública (dos três níveis), pelo comércio diversificado e 

pela qualidade de suas escolas de ensino regular e de graduação superior em mais 

de 15 áreas. 

Divinópolis está dividida em seis regiões, na região sudeste foi inaugurada em 2014 

a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto que passou a funcionar 

como pronto atendimento no lugar do Pronto Socorro Municipal. E também na região 

Sudeste que se localiza o Aeroporto Brigadeiro Cabral, principal aeroporto do centro 

oeste. Na região Nordeste está localizado o quarto maior hospital de Minas, o 

hospital São João de Deus, muito importante para toda a região Centro Oeste de 

Minas. No bairro Universitários localiza-se o campus Divinópolis da Faculdade 

Pitágoras. Também na região encontramos o parque da Ilha, principal parque 

ecológico em perímetro urbano da cidade. No Sudoeste o Hospital Municipal, duas 

faculdades públicas, Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e a 

Universidade Federal de São Joao Del Rei (UFSJ), e o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Na região também se encontra a nova 

sede da prefeitura e o Parque de Exposição, palco dos maiores eventos da região, 

sediando festas e shows em seu espaço amplo (IBGE, 2010). 

Na região está situado o principal centro comercial têxtil. Nela se encontram vários 

shoppings de vestuários como também o Shopping Pátio Divinópolis. Na região 

também se localiza a rodoviária da cidade e o Campus Divinópolis da Unifenas. 

Em relação à escolaridade segundo o IBGE (2010), Divinópolis apresenta um quadro 

social com alta taxa de alfabetização (94,7%). A taxa de crescimento populacional é 

da ordem de 4,2% ao ano. Segundo a prefeitura, o município recebeu nota 5,32 no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na rede municipal de ensino 

no IBGE (2010). Divinópolis possui as Universidades: 
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-A UEMG, oferta quatro cursos da área da saúde: Bioquímica, Enfermagem, 

Farmácia e Medicina. 

-Dona Lindu da UFSJ, são oferecidos os cursos de Ciências Biológicas, 

Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Educação Física (Licenciatura e 

Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 

da Computação, Fisioterapia, Historia, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, 

Psicologia, Química e Serviço Social. 

-O CEFET-MG também possui uma unidade na cidade, oferecendo três cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, Eletromecânica, Informática e Produção de 

Moda, além do curso em nível superior de Engenharia Mecatrônica. 

O fornecimento de energia elétrica dispõe de um razoável potencial energético, o Rio 

Pará fornece energia para Divinópolis e vários municípios por meio da Usina do 

Gafanhoto, que está integrada ao sistema da Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG). A usina foi o primeiro empreendimento para geração de energia 

elétrica da CEMIG e serviu para disponibilizar oferta de energia para a instalação de 

novas indústrias e contribuir para o desenvolvimento econômico (IBGE, 2010). 

Em relação ao abastecimento de água, Divinópolis conta com dois sistemas de 

abastecimento de água: o Sistema do Rio Itapecerica e do Rio Pará. O fornecimento 

de água tratada à população está a encargo da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA). Depois de captada a água é tratada em um laboratório 

situado no prédio central da estação de tratamento de água, onde depois é 

distribuída à população. A água é armazenada em reservatórios estrategicamente 

localizados (IBGE, 2010). 

Sobre os pontos turísticos e de lazer tem o Museu Histórico instalado em 31 de maio 

de 1986 fica localizado próximo à Catedral do Divino Espirito Santo. Após desativada 

por longos períodos a usina Gravatá construída em 1930, foi reformada e reaberta 

como teatro municipal, o único teatro da cidade, com o fim das atividades de um 

teatro da iniciativa privada, denominado Theatron. Como maioria dos grandes 

centros urbanos, o cinema tem cinco salas que estão localizadas no shopping Pátio 

Divinópolis. Entre as décadas de 50 a 90, a cidade possuía quatro cinemas que 

encerraram suas atividades. As festas, festivais e eventos oficiais oferecidas a 

população são: 
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-Divinaexpo: ocorrendo sempre na época do aniversário da cidade. Trata-se de um 

evento tradicional com rodeio e atrações sertanejas, além de várias outras 

festividades. 

-Divina Light: foi criada em 2009, a Divina Light, ensaio oficial da Divina Folia, que 

ocorre em setembro. 

-Divina folia: a maior festa micareta da região e uma das maiores do estado ocorre 

em novembro. 

-Festa a fantasia: ocorre no mês de outubro. 

-Desfile cívico: é tradição no aniversário de Divinópolis, todo ano acontece o desfile 

cívico na Avenida 1º de Junho. 

- Feira Nacional do Empreendedorismo (FNE): realizada pela escola Cebrac desde o 

ano de 2012 se tornou um evento oficial do município, acontece no mês de maio. 

- Estádio Waldemar Teixeira de Faria popularmente conhecido como Farião. 

Divinópolis conta com um representante no futebol mineiro, o Guarani, cujo mascote 

é o Tamanduá-bandeira e é chamado por seus torcedores de Bruge (IBGE, 2010). 

Abordando sobre o setor de transporte, no perímetro urbano, a MG-050 e a BR 494 

formam o Anel Rodoviário da cidade cortando as regiões Nordeste, Noroeste, Oeste 

e Sudeste. Este setor é administrado pela Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transporte (SETRANS). O transporte coletivo urbano na cidade é realizado pelo 

Consórcio Transoeste, criado em 2012 é composto por cinco empresas. A cidade 

possui transporte aéreo, Aeroporto Municipal Brigadeiro Cabral, que conta com 

saída regular de voos comerciais operados pela empresa Azul. 

O transporte ferroviário foi o principal responsável pelo crescimento da cidade no fim 

do século XIX. Atualmente, o transporte ferroviário que passa pela cidade está sob a 

responsabilidade da Ferrovia Centro-Atlântica que é uma empresa privada. (IBGE 

2010). 

1.2 O sistema municipal de saúde 

A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde de Divinópolis juntamente com a 

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e o Ministério Público elaboraram 

um projeto denominado Sistema Integrado Municipal de Saúde (SIMSAÚDE), pelo 

decreto Nº 11.417, de 28 de março de 2014 que propõe o redesenho do sistema 
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atual com foco na reorganização da Atenção Primária por meio do fortalecimento da 

Estratégia Saúde da Família. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis coordena um Centro de Referência 

em Saúde Mental (CERSAM), um serviço de residência terapêutica, uma UPA, uma 

policlínica, cinco farmácias distritais, três farmácias no atendimento especializado. 

Possui cinco prestadores de serviços conveniados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), o Hospital São João de Deus, Clínica São Bento Menni, Centro de Medicina 

Nuclear (INAL), Associação Pais Amigos Excepcionais (APAE) de Divinópolis e o 

Laboratório de Análise Clínicas (Decreto Nº 11.417). 

Divinópolis conta com 34 Unidades de Atenção Primária (UAPS) distribuídas nas 

regiões sanitárias, das quais 14 são Centros de Saúde Convencionais,18 Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) e Unidade de Atenção Primária em Saúde- (UAP). 

1.3 A Estratégia de Saúde da Família Nossa Senhora das Graças, seu território 

e sua população. 

A unidade de Saúde Nossa Senhora das Graças localiza-se na Avenida Jose 

Alfonso Michelin 685, no bairro Nossa Senhora das Graças. Sua área de 

abrangência são os bairros Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Santa 

Tereza e Cidade Jardim. 

A comunidade de Nossa Senhora das Graças possui 10.000 habitantes. Hoje a 

população empregada vive basicamente do comércio e confecções. O 

desenvolvimento do sistema ferroviário, em suas diversas épocas, ofereceu 

oportunidade de instalação de indústrias siderúrgicas, de metalurgia e aciaria, 

mantendo razoável nível de emprego e de qualidade de vida, além de elevado índice 

de desenvolvimento social. 

 A área de abrangência possui creches, escolas, igrejas. A população conserva 

hábitos e costumes próprios da população urbana brasileira. Quanto ao saneamento 

básico, as famílias são abastecidas por rede pública, há coleta de lixo na totalidade 

da população, as famílias possuem sistema de esgoto adequado, o serviço de 

eletricidade e gasificação está disponível. Tem serviço de ônibus para o transporte 

das pessoas, tem telefonia fixa e celular e acesso à internet. 

Ao abordar a escolaridade da população verificamos que o analfabetismo é maior na 

população maior de 60 anos e a evasão escolar é frequente em maiores de 14 anos. 
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O horário de funcionamento da unidade é das 7 às 17 horas. A estrutura física pode 

ser considerada adequada para atender a demanda. Conta com serviços de luz 

elétrica, água encanada e telefonia fixa. 

A unidade atualmente está bem equipada e conta com os recursos adequados para 

o trabalho em equipe: instrumental para curativos, recursos para vacinação e 

material para coleta de exame de prevenção de câncer uterino. Atende os 

programas padronizados pelo Ministério de Saúde, ou seja, os programas como 

Cadastramento e Acompanhamento de Portadores de Hipertensão Arterial e/ou 

Diabetes Mellitus (HIPERDIA), Programa de Humanização  no Pré-natal e 

Nascimento do Sistema Único de Saúde( SISPrenatal), Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero (SIScolo),Programa Nacional de Controle do 

Câncer de Mama (SISmama), Tuberculose, Hanseníase, Acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento da Criança, Saúde Bucal, Imunização, Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), atendimento a grupos de Diabéticos, 

Hipertensos e outros. 

A médica clínica realiza assistência integral de promoção, prevenção, proteção da 

saúde e reabilitação dos indivíduos e famílias. São feitas consultas no domicilio 

(visita domiciliar) naqueles pacientes que precisam, além disso realizamos 

atividades de demanda espontânea e encaminhamento segundo necessidade a 

serviços de média e alta complexidade. 

A equipe de saúde é composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem e quatro Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) 

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Para Campos, Faria e Santos (2010) a realização de um diagnóstico situacional em 

saúde de uma comunidade implica termos acesso ou produzirmos informação de 

qualidade. A palavra diagnóstico quer dizer por meio do conhecimento. Por tanto, o 

desafio é levantar dados, transformá-los em informação para produzir conhecimento 

que subsidie o planejamento. O planejamento é um medidor entre o conhecimento e 

a ação. 
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Um modo de se obterem essas informações é fazendo uma Estimativa Rapida, com 

uma equipe composta de técnicos da saúde e ou de outros setores e representantes 

da população, examinando os registros existentes, entrevistando informantes 

importantes e fazendo observações sobre as condições da vida da comunidade que 

se quer conhecer. Por tanto, a Estimativa Rápida é um método utilizado para 

elaboração de um diagnóstico de saúde de determinado território (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

A Estimativa Rápida constitui um modo de se obter informações sobre um conjunto 

de problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento, num curto 

período de tempo e sem altos gastos, constituindo importante ferramenta para apoiar 

um processo de planejamento participativo. Seu objetivo é envolver a população na 

identificação das suas necessidades e problemas e também os atores sociais, 

autoridades municipais, organizações governamentais que controlam recursos para 

o enfrentamento dos problemas (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Para nossos 

propósitos, a Estimativa Rápida torna-se o primeiro passo de um processo de 

planejamento que busca definir as intervenções necessárias para o enfrentamento 

dos problemas de saúde de uma população especifica. A equipe levantou os 

seguintes problemas. 

-Alta incidência e prevalência de dislipidemias. 

-Alto consumo de psicofármacos. 

-Maus hábitos alimentares. 

-Uso de multidrogas. 

-Alta incidência de doenças dermatológicas. 

-Falta de referência e contra referência. 

Diante de inúmeros problemas foi necessário fazer a priorização dos mesmos. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Priorização é uma seleção dos problemas que serão enfrentados, pois é muito difícil 

resolver todos ao mesmo tempo principalmente pela falta de recursos humanos, 

materiais e financeiros. Segundo Campos, Faria e Santos (2010), a seleção é feita a 

partir da análise dos critérios: importância do problema onde foram atribuídos 
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valores baixa, média e alta importância, urgência, foram distribuídos até o máximo 

de 30 pontos de acordo com a sua urgência e capacidade de enfrentamento pela 

equipe em parcial, total ou fora da sua capacidade de solucioná-los. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Estratégia de Saúde Nossa Senhora das 

Graças, no município de Divinópolis, Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta incidência e 
prevalência de 
Dislipidemias 

Alta 6 Parcial 1 

Alto consumo de 
psicofarmacos 

Alta 5 Parcial 2 

Maus hábitos 
alimentares 

Alta 4 Parcial 4 

Uso de 
multidrogas 

Alta 3 Parcial 4 

Alta incidência de 
doenças 
dermatológicas 

Alta 4 Parcial 5 

Falta de 
referência e 
contra referência 

Alta 4 Parcial 2 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens  

 

 O problema priorizado foi a “alta incidência e prevalência de dislipidemias” nos 

usuários da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora das Graças. A dislipidemia é 

o resultado de um grupo de fatores de risco cardiovascular. É uma patologia que 

causa muitas preocupações nas equipes de saúde porque sua prevalência tem 

aumentado gradualmente, tanto em adultos como em crianças, e está fortemente 

associada ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

mortalidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho se justifica pelo elevado número de usuários atendidos 

diariamente com síndrome metabólica, com níveis altos de colesterol e triglicerídeos. 

Detectamos que eles não aderem ao tratamento e desconhecem que são um dos 

principais fatores de risco para a ocorrência de outras afecções mais graves 

causando invalidez. Estes usuários possuem hábitos de vida ruins, como má 

alimentação, consumo de álcool, tabaco e sedentarismo. A Unidade de Saúde 

possui um elevado número de pessoas dislipidêmicas, diabéticas, hipertensas e 

obesas e que em sua grande maioria, possuem hábitos de vida inadequados. 

Os fatores de risco são na sua maioria de origem metabólica. Mas também existem 

outros fatores associados que potenciam o aumento e a severidade dos indicadores 

metabólicos sendo a falta da prática de atividade física, a obesidade, a idade, e 

ainda os hábitos nutricionais inadequados.  

A equipe chegou num consenso que é muito importante a abordagem de mudanças 

de estilos e hábitos de vida tais como o sedentarismo, tabagismo, uso de álcool, 

alimentação inadequada, bem como fatores sócio-econômico-cultural influenciam na 

incidência e prevalência de doenças com elevado risco cardiovascular junto a esses 

usuários. 

Com mudanças é possível alterar o curso da doença e garantir qualidade de vida, 

saúde e aumento da sobrevida destes usuários. A sinergia dos fatores de risco pode 

levar a um aumento da morbimortalidade e suas consequências para a sociedade. 

Para planejar e direcionar as ações de saúde é necessário conhecer a realidade, a 

dinâmica e os riscos que a população/comunidade está inserida e também a forma 

como estão organizados os serviços e as rotinas do centro de saúde, a fim de poder 

implementar estratégias e programas capazes de melhorar o nível de informação 

dos pacientes da área de abrangência sobre dislipidemias e seu tratamento 

incluindo modificações de estilo de vida, a importância da adesão ao tratamento esta 

é a proposta do nosso trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção que possibilite a diminuição da alta incidência de 

dislipidemia nos usuários da Estratégia de Saúde Nossa Senhora das Graças em 

Divinópolis, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Estruturar o processo de revisão conceitual e atualização em prevenção da 

dislipidemia, identificando os principais fatores que predispõem a doença. 

 

Propor um mecanismo de monitoramento na adesão do tratamento e uma 

reorganização do atendimento aos portadores de dislipidemias da Estratégia de 

Saúde da Família. 

 

Oferecer aos usuários mais informações sobre hábitos saudáveis de vida 

promovendo a saúde da população. 
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Nossa 

Senhora das Graças, em Divinópolis-Minas Gerais, como previsto no Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). Inicialmente foi realizado o diagnóstico utilizando o 

método da estimativa rápida. A equipe reuniu várias vezes para analisar os 

problemas identificados e quais aqueles que trazem mais prejuízo a saúde dos 

pacientes.  

Diante de um grande número de problemas foi necessário priorizá-los. A partir 

dessas duas etapas o trabalho foi desenvolvido percorrendo os próximos passos 

preconizados pelo PES: descrição do problema selecionado, explicação do 

problema, seleção dos nós críticos, desenho das operações, identificação dos 

recursos críticos, viabilidade do plano, elaboração do plano operativo, gestão do 

plano de ação segundo Campos; Faria e Santos (2010). 

Essas etapas se relacionam com os nós críticos e possibilitam a intervenção 

direcionada e efetiva para a resolução do problema. 

Foram realizadas revisões bibliográficas utilizando as bases de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2010) e na Biblioteca Virtual do Núcleo 

de Educação em Saúde Coletiva (NESCON). Para consulta na literatura foram 

utilizados os sites de busca: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura 

Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A busca foi guiada 

utilizando-se os seguintes descritores: dislipidemias, fatores de risco, estilo de vida. 

Resumindo foram utilizadas três etapas: diagnóstico situacional (método da 

estimativa rápida), pesquisa narrativa da literatura e elaboração do projeto de 

intervenção utilizando o Planejamento Estratégico Situacional (PES). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

 

5.1 Estratégia de Saúde da Família 

 

Para Campos; Faria e Santos (2010) a Estratégia de Saúde da Família assume um 

conceito ampliado de saúde que visa a compreensão do processo saúde/doença na 

sociedade e não apenas no corpo das pessoas. Elege como pontos centrais a 

responsabilização por um determinado território e, por meio de ações inter e 

multiprofissionais busca a criação de laços de compromisso entre os profissionais e 

a população. 

 

5.2 Colesterol, triglicérides e ácidos graxos 

 

Dos pontos de vista fisiológico e clínico, os lípides biologicamente mais relevantes 

são os fosfolípides, o colesterol, os triglicerídeos (TG) e os ácidos graxos (AG). Os 

fosfolípides formam a estrutura básica das membranas celulares. O colesterol é 

precursor dos hormônios esteroides, dos ácidos biliares e da vitamina D. Além disso, 

como constituinte das membranas celulares, o colesterol atua na fluidez destas e na 

ativação de enzimas aí situadas. Os TG são formados a partir de três AG ligados a 

uma molécula de glicerol e constituem uma das formas de armazenamento 

energético mais importantes no organismo, sendo depositados nos tecidos adiposo 

e muscular. Os AG podem ser classificados como saturados (sem duplas ligações 

entre seus átomos de carbono), mono ou poli-insaturados, de acordo com o número 

de ligações duplas em sua cadeia (DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E 

PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2017). 

 

5.3 Conceito de dislipidemias, principais tipos, diagnóstico e implicações 

clínicas.  

 

Na introdução do seu trabalho Abadi; Budel (2015) conceituam: “a dislipidemia é 

caracterizada por um quadro clínico com concentrações anormais de lipídeos ou 

lipoproteínas no plasma, sendo um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares”  
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É importante destacar que as dislipidemias têm alta relação com as doenças 

crônicas não degenerativas, como por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013).  

De acordo com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(2013) existem três tipos de dislipidemias: 

 Primárias: que dependendo do genótipo podem ser monogênicas e 

poligênicas, dependendo do fenótipo podem ser hipercolesterolemia isolada, 

hipertrigliceridemia isolada, hiperlipidemia mista e colesterol ligado à 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) baixo. 

 Secundárias: ocorre na presença de outras morbidades (hipotireoidismo, pós 

transplantados, doenças autoimunes, hepatopatias). 

 Graves: valores de colesterol ligado a lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) 

>190mg/dl e TG >800mg/dl, isoladamente e associados, caracterizam uma 

dislipidemia grave. 

 Quando ocorre a hipercolesterolemia isolada: hipercolesterolemia 

familiar deve ser cogitada sempre que (LDL-c maior ou igual 190mg/dl). 

Neste caso são utilizadas com todo o rigor de seguimento, as medidas 

de restrição alimentar e doses elevadas de estatinas.  

 No caso de ocorrer hipertrigliceridemia isolada: níveis muito elevados 

de TG, principalmente >1000mg/dl representam risco importante de 

pancreatite aguda. Afastadas as causas secundárias, é fundamental 

determinar a origem ou classe de TG, pois isso irá determinar o tipo de 

dieta. Os medicamentos fibratos e a niacina são eficazes no 

tratamento. 

 Associação de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia: para esta 

condição está indicada, além de restrição alimentar, associação de 

fármacos segundo o critério médico.  

O diagnóstico é feito considerando os níveis de colesterol (hipercolesterolemia) e 

triglicérides (hipertrigliceridemia) associados ou não a outras patologias. 

 

5.4 Dislipidemias em grupos especiais (mulheres, idosos, crianças e 

adolescentes) 
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 Idosos 

Segundo Xavier et al. (2013, p. 17) na publicação da V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose “raramente são encontradas grandes 

elevações, se observam discretas ou moderadas elevações de colesterol total (CT), 

TG, e LDL-c, sendo mais frequentes as dislipidemias secundárias a doenças pré-

existentes, uso de medicamentos e alcoolismo. ”  

[...] em relação ao tratamento deve-se considerar que o bom estado geral e 
mental do idoso, as suas condições socioeconômicas, o apoio familiar, as 
comorbidades presentes e o uso de outros fármacos irão influenciar na 
adesão e na manutenção da terapia. Devem-se reiterar o abandono dos 
maus hábitos e começar o tratamento com doses baixas do medicamento. 
Para a hipercolesterolemia, as estatinas são a primeira escala, podem ser 
associados fibratos e estatinas na dislipidemia mista. Nas dislipidemias 
secundárias, o cuidado fundamental é o tratamento da doença 
desencadeante e a substituição ou retirada de medicamentos indutores. 
Devemos lembrar que os idosos, em geral, utilizam outros fármacos (V 
DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA 
ATEROSCLEROSE. 2013.p.17). 

 

 Crianças e Adolescentes  

A V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2013) aborda 

que na infância e adolescência (2 e 19 anos de idade) confirmam o  

 

[...]diagnóstico de dislipidemias quando os níveis de colesterol são maiores 
ou iguais de 170mg/dl, LDL-c maior ou igual 130mg/dl e TG maior ou 
igual130mg/dl. As hiperlipidemias primárias são as mais encontradas na 
infância e adolescentes (HF homo e heterozigótica, hipertrigliceridemia 
endógena, hiperquilomicronemia e hiperlipidemia combinada). As 
hiperlipidemias secundárias suas causas são o diabetes mellitus, o 
hipotireoidismo e a síndrome nefrótica, e uso de medicamentos como a 
isotretinoína (DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO 
DA ATEROSCLEROSE, 2013, p.17). 

 

Na mesma publicação recomenda-se aos dois anos de idade iniciar o tratamento 

não medicamentoso, a família deve estimular a prática de atividade física, controlar 

os outros fatores de risco, avaliar hábitos de vida da família e fazer 

acompanhamento pelo nutricionista e pediatra. Indica o uso de medicamentos aos 

10 anos quando os valores de LDL-c estiverem >190mg7dl, >160mg/dl, se tiver 

precedente familiar com aterosclerose prematura, ou dois ou mais fatores de risco. 

Acima de 130 mg/dl nos raros casos de comprometimento aterosclerótico. “As 

resinas constituem a primeira escolha, as estatinas estão sendo empregadas nos 

casos mais graves e em centros de referência, até mesmo antes dos 10 anos” 
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(DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA 

ATEROSCLEROSE, 2013, p.17). 

 

Recomenda-se avaliação dos hábitos de vida dos familiares; priorizar as 

necessidades energéticas e vitamínicas para a idade; acompanhamento por pediatra 

e nutricionista. “Nos casos de dislipidemias secundárias, a causa de base, 

responsável pelas alterações lipídicas, deve ser tratada e os medicamentos 

potencialmente indutores de alterações, retirados ou substituídos” (DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2013, 

p.17). 

 

 Mulheres 

O médico deve considerar a idade fértil e gestação, pois, o tratamento com estatina 

deve ser evitado em mulheres em idade fértil e sem contracepção adequada ou que 

desejem engravidar, gestantes e lactantes. A contraindicação deve-se a relatos de 

teratogenicidade, embora as informações disponíveis na literatura não são 

conclusivas. Outros fármacos hipolipemiantes devem ser evitados na gestação sob a 

análise de risco/benefício para as gestantes (alta mortalidade para mãe e feto por 

pancreatite aguda durante a gravidez). O mais recomendado é o tratamento dietético 

com acompanhamento da nutricionista” (V DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2013, p.17). 

 

Na mesma publicação aborda que outros aspectos a serem observados são a 

menopausa e climatério, pois, a terapia de reposição hormonal (TRH) após a 

menopausa pode reduzir o LDL-c em até 20-25% e aumentar o HDL-c em até 20%. 

Deve ser evitada nas mulheres de alto risco ou de prevenção secundária. Entretanto 

esta terapêutica nunca está recomendada com a finalidade exclusiva de reduzir o 

Risco Cardiovascular (CV) em mulheres no período de transição menopáusica ou da 

pós-menopausa, seja em prevenção primária ou secundária. 

“Nas mulheres em prevenção primária com indicações ginecológicas para a TRH 

(controle de sintomas vasomotores e osteoporose), pode haver benefício CV quando 

iniciada na transição menopáusica ou nos primeiros anos de pós-menopausa. ” Mas 

pode haver aumento do risco quando a TRH é iniciada tardiamente. “ A TRH deve 
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ser evitada nas mulheres de alto risco ou de prevenção secundária” (DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2013, 

p.17). 

5.5 Estratificação do Risco Cardiovascular para Prevenção da dislipidemia 

 

Faludi et al. (2017) consideram que um evento coronário agudo é a primeira 

manifestação da doença aterosclerótica em uma quantidade considerável de 

indivíduos que apresentam esta complicação. A identificação dos usuários 

assintomáticos que tem predisposição é fundamental para a prevenção efetiva, com 

a correta definição das metas terapêuticas individuais. 

Segundo os autores a estimativa do risco de doença aterosclerótica resulta da 

somatória do risco associada a cada um dos fatores de risco mais a potenciação 

causada por sinergismos entre alguns destes fatores. 

-Risco muito alto: aqueles indivíduos que apresentam doenças ateroscleróticas 

significativas (coronária, cerebrovascular, vascular periférica, com o sem eventos 

clínicos) 

-Risco alto: indivíduos em prevenção primária, portadores de aterosclerose na forma 

subclínica, aneurisma da aorta abdominal, doença renal crônica, diabetes melito tipo 

1 e 2 concentrações de LDL-c>190 mg/dl. 

-Risco intermediário: indivíduos com grau de recomendação entre 5 e 20% no sexo 

masculino e entre 5 e 10% ao sexo feminino. 

-Baixo risco: paciente de sexo masculino e feminino com risco em 10 anos < 5% 

calculado pelo Escore de Risco Global (ERG).  

Segundo Spósito et al. (2007), a obesidade de tipo central está associada a maior 

risco de doença aterosclerótica, a medida da circunferência abdominal nos permite 

identificá-las. Geralmente essas pessoas apresentam dislipidemias, resistência à 

insulina e hipertensão arterial sistêmica, condições que em conjunto caracterizam a 

síndrome metabólica. 
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Também Insuficiência Renal Crônica, Síndrome Nefrótica, Hepatopatia Crônica, 

Diabetes Melito tipo II, Síndrome de Cushing, Hipotireoidismo, obesidade, bulimia, 

anorexia, tabagismo, etilismo, ingestão excessiva de gorduras trans, sedentarismo 

são fatores de risco secundários a doenças e estilos de vida inadequados. 

Existem outros fatores presentes na hipercolesterolemia familiares tais como, 

história familiar prematura de doença coronária e cerebral, Diabetes Melito, 

Hipertensão Arterial Sistêmica, idade, sexo, síndrome metabólico, HDL-c baixo, 

xantoma de tendão, arco coronário em <45 anos, também secundárias, alguns 

medicamentos como diuréticos, betabloqueadores, corticoides, estrógenos, 

progestagenos e anticoncepcionais (SPÓSITO et al., 2007). 

5.6 Tratamento não medicamentoso das dislipidemias 

 

Para Faludi et al. (2017, p.22) existem vários elementos para o tratamento não 

medicamentoso da doença, “uma terapia nutricional com substituição parcial de 

ácidos graxos saturados por mono e poli insaturados, redução de açúcares e 

carboidratos, controle do peso corporal, redução da bebida alcoólica”. 

 

Na infância, gestantes e em lactação recomenda-se o uso terapêutico dos fitosterois 

na (proteína de soja, fibras solúveis e probióticos). 

 

Em relação às mudanças no estilo de vida os autores abordam mudanças 

significativas no peso, pressão arterial, colesterol, triglicerídeos, e glicemia de jejum, 

além da atividade física e abandono do tabagismo. O programa de mudanças no 

estilo de vida tem se mostrado efetivos no tratamento das doenças 

cerebrovasculares. Em estudo feito para avaliar a efetividade desta prática que 

aumenta adesão da população, mudanças significativas em peso, pressão arterial. 

CT, lipoproteína de baixa densidade (LDL), TG, e glicemia de jejum foram 

registradas (FALUDI et al.,2017). 

 

Quanto a relação à terapia nutricional para Faludi et al. (2017, p.18)  

 

[...] o padrão alimentar deve ser resgatado por meio do incentivo à 
alimentação saudável, juntamente da orientação sobre a seleção dos 
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alimentos, o modo de preparo, a quantidade e as possíveis substituições 
alimentares, sempre em sintonia com a mudança do estilo de vida.  

 

Quanto à redução de açúcares e de carboidratos, pesquisas demonstram que o 

consumo que ultrapassa a “50g de frutose ao dia eleva o TG pós-prandial”. Quando 

ingere muito carboidrato ao dia ocorre um aumento da glicemia, “o que promove o 

aumento da insulinêmia; esta, por sua vez, ativa os fatores de transcrição que 

promovem a síntese de AG e TG, favorecendo outros fatores de risco” (MUTUNGI et 

al., 2008; FALUDI et al.,2017 p 20) 

 

Faludi et al. (2017 p.21) abordam que a 

  

[...] substituição parcial de ácidos graxos saturados por mono e poli-
insaturados: para indivíduos com níveis de TG muito altos, recomenda-se 
uma redução significativa em gordura saturada o que diminui o risco de 
pancreatite. Dentre os ácidos graxos poli-insaturados, os da série ômega 3 
são reconhecidas pela atividade cardioprotetora. Os principais ácidos 
graxos da série ômega 3 são os de origem vegetal (soja, canola, linhaça) e 
os provenientes de peixes e crustáceos.  

 

 Quanto ao controle de peso corporal as Diretrizes Brasileiras de Obesidade –

ABESO (2016, p.9) retratam que a “etiologia da obesidade é muito complexa, tem 

múltiplos fatores, sendo resultante da interação de genes, ambiente, estilos de vida 

e fatores emocionais”. 

 

A perda de peso está relacionada com a redução da concentração plasmática de 

TG. Além do controle de calorias na dieta, ”enfatiza-se a relevância da qualidade dos 

nutrientes em aspectos relacionados ao desenvolvimento da obesidade, com 

saciedade, resposta insulínica, lipogênese hepática, adipogênese, gasto energético 

e microbiota (FALUDI et al., 2017, p.20). 

 

Burgos et al. (2010, p.70) recomendam para perder peso “modificações no estilo de 

vida, (manter o peso na faixa ideal), dieta hipocalórica balanceada, associada à 

prática regular de exercícios aeróbios”. O uso de anorexígenos não é recomendado 

pode causar problemas cardiovasculares.  

 

Em se tratando da ingestão de bebida alcoólica,  
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[...] o consumo de álcool para indivíduos com hipertrigliceridemias, a 
combinação de etanol e ácidos graxos saturados potencializa a elevação da 
trigliceridemia. A inibição da lipasa das lipoproteínas pelo excesso de etanol 
e a consequente redução na hidrólise de quilomicrons parece justificar a 
lipemia induzida pelo etanol (FALUDI et al.,2017, p. 20). 

 

Corroborando Alvarez (2008) aborda que o consumo elevado de álcool aumenta, 

significativamente o risco de doença isquêmica cardíaca, hipertensão arterial e 

acidentes cerebrovasculares e produz dano ao miocárdio. Neste sentido para evitar 

estes danos os profissionais da saúde recomendam aos pacientes “para 

abandonarem ou limitarem o consumo diário de álcool, praticarem exercícios físicos 

aeróbios, 30 a 45 minutos por dia, três ou mais vezes por semana” (WILDMAN; 

MUNTNER et al. ,2014, p.64). “Pedir uma ajuda terapêutica e ou familiar se tiver 

com dificuldade para abandonar o vício” (BOMBIG; FRANCISCO; MACHADO, 2014, 

p.63). 

 

A maioria dos autores consultados recomendam a prática de atividade física como 

prevenção e tratamento de várias patologias. “O exercício físico tem papel 

importante na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, ele melhora 

a estrutura e a função vascular. Esta melhora na vasculatura está associada ao fator 

de crescimento derivado do endotélio e de fibroblastos’’ O paciente antes de iniciar 

um programa de exercícios, seu estado de saúde deve ser avaliado pelo médico, 

fazer um teste ergométrico progressivo máximo para avaliar as respostas 

cardiovasculares e metabólicas em esforço, e a capacidade física. A frequência da 

atividade física deve ser de três a cinco vezes por semana (FALUDI et al. ,2017, 

p.23).   

O sedentarismo destaca-se entre os maiores fatores de risco na mortalidade global. 

A prática regular de exercícios físicos aeróbios é associada a decréscimo da 

morbidade e mortalidade cardiovascular.  

[...]atividade física de moderada intensidade promove redução sustentada 
de VLDL-c e TG e atividade de grande volume em significativo aumento do 
HDL-c, que adquire características que favorecem suas múltiplas ações 
antiateroscleroticas, com maiores quantidades de exercício proporcionando 
benefícios mais amplos, sendo, o aumento do volume do que a intensidade. 
(FALUDI et al.,2017, p.23).   
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Aziz (2014, p.75) reforça que a ociosidade (sedentarismo) também contribui para o 

aumento da pressão arterial, e “está associado a outras condições que agravam a 

situação hipertensiva, entre elas, diabete, obesidade, dislipidemia e síndrome 

metabólica”  

A atividade física tem como “propósito a manutenção da saúde ou aperfeiçoamento 

do condicionamento físico ou, ainda, a melhora da aptidão física” (AZIZ, 2014, p.76). 

Abordando a cessação do tabagismo, ele é avaliado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma doença tendo em vista que a nicotina contida no cigarro 

causa dependência, gerando alterações físicas, emocionais e comportamentais na 

pessoa que fuma (ARAÚJO et al., 2004). 

Na medida em que se aumenta a intensidade e duração do hábito de fumar a 

dependência também aumenta e pode ser diminuída com a interrupção do vício. 

“Sua interrupção diminui o risco de acidente vascular encefálico, de doença 

isquêmica do coração e de doença vascular arterial periférica, além de evitar seus 

outros efeitos deletérios”. A exposição ao fumo (tabagismo passivo) também deve 

ser evitada (BOMBIG; FRANCISCO; MACHADO (2014, p.64). 

 

[...] a cessação do tabagismo é benéfica em qualquer fase da vida do 
fumante. A prática clínica recomenda o uso de farmacoterapia para a 
cessação do tabagismo em fumantes motivados a parar de fumar. Os 
medicamentos de primeira linha para a cessação tabágica são a Terapia de 
Reposição de Nicotina (TRN) com goma ou patch, bupropiona e vareniclina” 
(FALUDI et al.,2017, p.24).   

 

Quando estes fatores de risco não são identificados e controlados pela equipe de 

saúde podem aparecer complicações cerebrovasculares, coronariopatias, infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal, e outras, 

demonstrando a necessidade das ações na Atenção Primária de Saúde 

encaminhadas a promover estilos de vida saudáveis e melhoria na qualidade de vida 

dos pacientes (SANTOS; MOREIRA, 2012). 

 

5.7 Estratificação de risco em pacientes em uso de estatinas. 
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A decisão para o início da terapia medicamentosa das dislipidemias depende da 

estratificação risco cardiovascular do paciente. Se o paciente tem um risco alto ou 

muito alto, o médico deve ter o cuidado de incluir no seu tratamento medicamentos 

já em associação com as modificações do estilo de vida. Para os pacientes de risco 

moderado ou baixo, o tratamento indicado é a mudança do estilo de vida, nova 

avaliação após 3 a 6 meses de implantação das medidas de modificações do estilo 

de vida, se necessário nesta segunda etapa, prescreve medicamentos, para 

obtenção das metas definidas do LDL-c (FALUDI et al.,2017). 

Um fator importante enfatizado pelos autores acima é a definição da escolha da 

classe terapêutica que depende do tipo de dislipidemia. Os medicamentos 

hipolipemiantes costumam ser divididos nos que agem predominantemente nas 

taxas séricas de colesterol e naqueles que agem predominantemente nas taxas de 

TG. A avaliação basal das enzimas hepáticas (ALT e AST) deve ser realizada antes 

do início da terapia com estatina (FALUDI et al.,2017).  

 

5.8 Tratamentos Farmacológicos 

 

De acordo o tipo de dislipidemias os medicamentos hipolipemiantes costumam ser 

classificados os que agem só nas taxas séricas de colesterol e naqueles que agem 

predominantemente nas taxas de triglicerídeos (FALUDI et al., 2017). 

Para Faludi et al. (2017, p. 26) existem medicamentos que agem predominante na 

colesterolemia. Na hipercolesterolemia isolada, os medicamentos recomendados 

“são as estatinas, que podem ser administradas em associação à ezetimiba, é uma 

alternativa em pacientes que apresentam efeitos adversos com doses elevadas de 

estatinas, à colestiramina e, eventualmente, aos fibratos ou ao ácido nicotínico”. 

Consideram também que até o presente, a diminuição do LDL-c pelas estatinas 

continua sendo “a terapia mais validada por estudos clínicos para diminuir a 

incidência de eventos cardiovasculares”.  Os autores enfatizam que em estudos 

realizados 

[...] mostram diminuição da mortalidade por todas as causas em 10%, por 
doenças coronárias agudas em 20% e redução dos eventos isquêmicos 
coronários agudos, da necessidade de revascularização do miocárdio e do 
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acidente cérebro vascular (AVC). O uso de estatina está indicado em 
terapias de prevenção primária e secundária como primeira opção. 
A redução do LDL-c varia entre as estatinas, e esta diferença está 
relacionada à dose inicial, a cada vez que dobramos a dose de qualquer 
uma destas estatinas a redução média adicional do LDL-c é de 6 a 7 %. 
Embora estudos mostrem diferenças na potência das estatinas quanto à sua 
capacidade de levar à redução do LDL-c, todas foram capazes, de reduzir 
eventos e mortes cardiovasculares (FALUDI et al. 2017, p.26).  

 

Medicamentos que agem nos triglicerídeos segundo Faludi et al. (2017, p.26).  

 

 [...] as estatinas também reduzem os triglicerídeos (TG), tanto mais quanto 
maior sua capacidade de reduzir o LDL-C. Com relação à HDL-c, as 
estatinas podem elevar suas taxas, em geral, com pequeno aumento 
porcentual. ” Dentro delas temos Sinvastatina, Atorvastatina, Provastatina, 
Pitavastatina, Rosuvastatina, Fluvastatina. Atorvastatina e Rosuvastatina 
reduzem o LDL-c >50% na dose de 80mg e 20-40mg respectivamente. 

 

Segundo os autores acima em relação aos feitos colaterais são considerados pouco 

comuns, podem aparecer efeitos musculares após semanas ou anos do início do 

tratamento, mialgias e rabdomiólise. 

Recomenda-se a avaliação basal das enzimas hepáticas que deve ser realizada 

antes do inicio da terapia com estatina e durante o tratamento e avaliar a função 

hepática quando ocorrem sintomas ou sinais sugerindo hepatotoxicidade (FALUDI et 

al., 2017). 

Os medicamentos indicados são por Faludi et al. (2017): 

Ezetimiba: isolada constitui opção terapêutica em pacientes que apresentam 

intolerância às estatinas. A ezetimiba associada a doses toleradas de estatinas é 

uma alternativa em pacientes que apresentam efeitos adversos com doses elevadas 

de estatinas. 

Resinas: são sequestradoras dos ácidos biliares, atuam reduzindo a absorção de 

ácidos biliares. Três resinas foram desenvolvidas, a colestiramina, o colestipol e o 

colesevelam. No Brasil só a colestiramina está disponível. 

 Os principais efeitos colaterais relacionam-se ao aparelho digestivo, por interferir na 

motilidade intestinal: obstipação, plenitude gástrica, náuseas, e meteorismo, além de 

exacerbação das hemorroidas preexistentes. Diminui eventualmente a absorção de 

vitaminas A D, E, K e ácido fólico. 
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Fibratos: no tratamento da hipertrigliceridemia isolada são prioritariamente indicados 

os fibratos dentro deles estão bezafibrato, bezafibrato retard, genfibrozila, 

genfibrozila retard, etofibrato, fenofibrato, ciprofibrato. Quando os TG forem muito 

elevados (>500mg/dl) são recomendados, junto das medidas não farmacológicas e 

no tratamento da dislipidemia mista com predomínio de hipertrigliceridemia. 

É infrequente a ocorrência de efeitos colaterais graves durante o tratamento com 

fibratos. Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, mialgias, astenia, litíase biliar, 

diminuição da libido, erupção cutânea, prurido, cefaleia e perturbação do sono. 

Recomenda-se cautela em portadores de doença biliar, uso concomitante de 

anticoagulante oral e associação com estatinas. 

Ácido nicotínico: reduz a ação da lipase tecidual nos adipócitos levando à menor 

liberação de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea. Como consequência, 

reduz-se a síntese de TG pelos hepatócitos. 

Como os efeitos adversos relacionados ao rubor facial ou prurido ocorrem com maior 

frequência no início do tratamento, recomendando-se dose inicial de 500 mg ao dia 

com aumento gradual até 1 -2 g diários com intervalos de 4 semanas a cada 

titulação de dose.  

Ácidos graxos ômega 3: eles são poli-insaturados derivados dos óleos de peixes e 

de certas plantas e nozes. Em altas doses 4 a 10 g ao dia, reduzem os TG e 

aumentam discretamente o HDL-c, podendo entre tanto, aumentar o LDL-c. 

Seus efeitos no perfil lipídico são dose dependentes e resultam de uma variedade de 

mecanismos, entre os quais a diminuição da produção de lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL) e o aumento de seu catabolismo.  

Novos fármacos: inibidores da proteína de transferência de ésteres de colesterol 

(CETP): a CETP e responsável pela transferência de ésteres de colesterol da HDL 

para algumas lipoproteínas em troca equimolar por TG. Foram desenvolvidos quatro 

inibidores da CETP: torcetrapibe, anacetrapibe, dolcetrapibe e evocetrapibe. 

Estudos realizados não demostraram benefício clinico em pacientes com alto risco 

cardiovascular (FALUDI et al.,2017). 
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Inibidores da Pró-proteína Convertase Subtilisina/kesina Tipo 9(PCSK-9): é uma 

enzima que desempenha um papel importante no metabolismo lipídico, modulando a 

densidade de lipoproteínas receptoras (LDLR). Sintetizada no núcleo celular e 

secretada pelos hepatócitos, liga-se aos LDLR na circulação, favorecendo sua 

degradação. Dois medidores da PCSK-9 totalmente humanos foram aprovados no 

Brasil para comercialização em 2016. O alirocumabe e o evolacumabe, ambos 

aplicados por meio de injeção subcutânea, o primeiro 75mg ou 150mg a cada 2 

semanas e o último 140 mg a cada 2 semanas ou 420mg uma vez ao mês (FALUDI 

et al.,2017). 

O uso deles em geral é seguro e bem tolerado. É descrita a ocorrência de 

nasofaringite, náuseas, fadiga, e aumento da incidência de reações no local da 

injeção. 

Inibidores da proteína de transferência de triglicerídeos microssomal: a lomitapida é 

um fármaco que inibe a proteína microsomal reduzindo a formação de quilomicrons 

no intestino e VLDL pelo fígado. A dose inicial de 5mg/dia e com dose de 

manutenção que varia de 5mg a 60mg. Os efeitos colaterais mais comuns são 

gastrointestinais, aumento das transaminases em alguns pacientes, bilirrubina e 

fosfatasa alcalina também (FALUDI et al.,2017). 

Outros como lipase ácida lisossômica recombinante humana, inibidores da síntese 

de apo lipoproteína C-III, inibidor da síntese de apoliproteina B e antissenso 

antiapolipoproteina C-III demonstram bom resultado em pacientes com 

hipertrigliceridemia. 

Estas informações estão contidas na publicação “Atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017” sendo organizadas por 

Faludi et al. (2017). 

 

 

 

 

 

 



37 
 

  

 

 

 

 

 

 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “incidência e prevalência elevada de 

dislipidemia”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). Os passos primeiro e segundo foram abordados na introdução do trabalho. 

  

6.1 Descrição do problema selecionado  

 

Para Campos; Faria; Santos (2010, p. 59) “descrever um problema é caracterizá-lo 

para saber a sua dimensão e o que ele representa na realidade. Deve identificar o 

que caracteriza o problema inclusive sua quantificação”, para afastar qualquer 

ambiguidade diante o problema que se quer enfrentar; para obter indicadores que 

serão utilizados para avaliar o impacto alcançado pelo plano. 

Para facilitar o processo de descrição utilizou-se das informações do quadro 2. 

 

Quadro 2-Descriço do problema selecionado na Estratégia de Saúde da Família 

Nossa Senhora das Graças no município Divinópolis, Minas Gerais.  

Descritores do Problema 

 

 

Importância Fonte 

Usuários com dislipidemia 

Cadastrados no Município de DM 

 

269 

 

 

SIAB 

Usuários com Dislipidemias 

Cadastrados na Estratégia de 

Saúde da Família Nossa Senhora 

das Graças 

 

127 

 

Registro da 

Equipe 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Usuários com Dislipidemias acima 

de 35 anos 

 

99 

 

 

 

Registro da 

Equipe 

Usuários com Dislipidemias que 

não possuem bom controle 

 

92 

 

 

 

Registro da 

Equipe 

Usuários acima de 35 anos com 

Dislipidemias que não possuem 

bom controle 

 

92 

 

Registro da 

Equipe 

 
 
Fonte: autoria própria (2018) 

 

Segundo Spósito et al. (2007) nos fatores de risco existem os fatores genéticos 

(alterações monogênicas e poligênicas), mais alterações lipídicas secundárias como 

enfermidades endócrinas, mais fatores de risco (obesidade, sedentarismo, padrão 

alimentar, uso de drogas como progestagenos e esteroides, tabagismo, uso 

excessivo de álcool). Além da falta de aderência ao tratamento, mais estilo de vida 

inapropriado favorecem à dislipidemia não controlada provocando: 

 Aumento Doença Arterial Coronária. 

 Doença Arterial Coronária. 

 Aneurisma da Aorta Abdominal. 

 Enfermidade Cérebro Vascular. 

 Perda da Produtividade. 

 Aumento de Custos para o sistema de saúde. 

 Aumento das internações.  

 

6.2 Explicação do problema. 

 

Segundo Campos; Faria e Santos (2010, p.27) “um problema pode ser definido 

como a discrepância entre uma situação real e uma situação ideal ou desejada, um 

problema pode ser entendido como um obstáculo que impede determinado ator de 

alcançar seus objetivos”. 
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O problema priorizado “alta incidência e prevalência de dislipidemia” é considerado 

como um problema estruturado, cujas variáveis que o compõem e as relações entre 

elas são suficientemente conhecidas, as soluções para enfrentá-las são consensuais 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) 

De acordo com Campos, Faria e Santos (2010) a explicação do problema 

selecionado tem como objetivo entender a gênese do problema que se pretende 

enfrentar a partir da identificação das suas causas. Geralmente, a causa geradora 

de um problema é outro problema ou outros problemas. 

Para a explicação do problema de incidência e prevalência elevada de dislipidemia 

fizemos análises dos seguintes fatores:  

-Baixo nível de escolaridade: em nossa população predomina um baixo nível de 

conhecimento, os habitantes têm como primeira escolha o trabalho para a 

manutenção da família, isto reflete na população pelo desconhecimento de hábitos 

de vida saudável. 

-Nível socioeconômico: muitas vezes a população não tem condição econômica para 

a compra de alimentos saudáveis. 

-Promoção de saúde: nossa equipe faz ações de promoção de saúde com a 

população, embora ainda as ações sejam insuficientes, pois não existe um trabalho 

planejado e direcionado para oferecer promoção de estilos vida saudáveis com a 

população, não se tem em conta os conhecimentos que tem os usuários e os que 

precisam. 

-Hábitos e estilo de vida: existe predomínio em nossa população do sedentarismo, 

hábito de fumar, hábitos alimentares não saudáveis e alcoolismo. 

A mudança dos estilos de vida, adesão a hábitos dietéticos adequados, a realização 

de exercícios físicos são exemplos de como se pode enfrentar e evitar a hipertensão 

arterial e diabetes como também abaixar os níveis de colesterol e triglicerídeos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 
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Os “nós críticos” são descritos por Campos, Faria e Santos (2010) como aquelas 

causas principais e importantes que dão origem ao problema e que merecem ser 

enfrentadas para solucioná-lo. O nó crítico está dentro do espaço de governabilidade 

da equipe, ou, então, o seu enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo 

ator que está planejando.  

Os nós críticos que identificamos são: 

-Baixo nível de informação da população sobre dislipidemia. 

-Hábitos e estilo de vida inadequados. 

- Desorganização do trabalho.  

- Dificuldade de adesão aos medicamentos e dieta pelos usuários 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Campos, Farias e Santos (2010) definem as operações como conjuntos de ações 

que devem ser desenvolvidas para a execução do plano. As operações consomem 

recursos: econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder.  

O quadro 3 vem demonstrar as operações sobre o nó critico 1, elas são previamente 

desenhadas para dar suporte ao enfretamento das causas selecionadas como nós 

críticos, identificar os produtos e resultados para cada operação definida e identificar 

os recursos necessários para a concretização das operações e consequentemente 

resolução do problema.  

 

Quadro 3- Operações sobre o “nó crítico 1” Baixo nível de informação da 

população sobre a doença dislipidemia. Estratégia de Saúde da Família Nossa 

Senhora das Graças no município Divinópolis, Minas Gerais
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Nó crítico 1 Baixo nível de informação da população sobre dislipidemia 

Operação 

(operações)  

 -Informar a população sobre a dislipidemia e suas consequências e tratamento. 

-Explicar quais são os fatores de risco. 

-orientar sobre a prevenção dos fatores de risco. 

Projeto  Conhecer para agir 

Resultados 

esperados 

População orientada para a diminuição dos fatores de risco para colesterol e 

triglicerídeos. 

Pacientes dislipidêmicos conscientes e empoderados do conhecimento sobre a 

doença.  

Pacientes mais responsáveis com sua saúde e autocuidado 

Produtos 

esperados 

 Diminuição dos índices de colesterol e triglicerídeos, consequentemente 

diminuição de casos novos de dislipidemia. Prevenção de complicações. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: organização da agenda, equipe de saúde e Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF). 

Cognitivo: informações sobre a dislipidemia, fatores de risco e prevenção. 

Financeiro: disponibilização de materiais educativos relacionados ao tema 

Político: parcerias. Mobilização social 

Recursos críticos 
Estrutural: conhecimento de todos participantes da equipe sobre o assunto e 

disponibilidade para participar do projeto. 

Cognitivo: Domínio do conhecimento dos fatores de riscos evitáveis e sobre a o 

colesterol e triglicerídeos por toda equipe. 

Político: adesão do gestor local 

Financeiro: disponibilização de materiais educativos relacionados ao tema 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Saúde, Planejamento e Educação-indiferentes 

Médico e enfermeira estão bem motivados 
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Fonte: autoria própria (2018) 

 

 O quadro 4 descreve as ações que serão realizadas para sanar o nó crítico 2 que 

são os hábitos e estilo de vida inadequados que os pacientes hipertensos tem. 

Como sabemos mudanças de hábitos são difíceis e ocorrer   gradativamente. 

 

  

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 2” Hábitos e estilo de vida 

inadequados Estratégia de Saúde da Família Nossa Senhora das Graças no 

município de Divinópolis, Minas Gerais 

 

 

 

Ações 

estratégicas 

Apresentar e discutir o Projeto com Secretaria de Saúde, Planejamento e 

Educação. 

Médico e enfermeira, não é necessário usar nenhuma ação estratégica. 

Prazo Início do projeto em 3 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Médico e enfermeira. Será elaborado um formulário para facilitar o 

acompanhamento das operações. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Médico e enfermeira. Será desenvolvido e estruturado um sistema de gestão que 

dê conta de coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando as 

correções necessárias. Esse sistema de gestão deve também garantir a eficiente 

utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e 

executores.  

Avaliação após 6 meses do início do projeto 
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Nó crítico 2 
Hábitos e estilo de vida inadequados 

Operação (operações) 
Criar um grupo “Saúde é Vida ” com ações de promoção no incentivo a 

modificação de hábitos   e estilos de vida dos usuários hipertensos  e diabéticos 

Projeto - Saúde é Vida 

Resultados esperados -Diminuição do número de usuários sedentários e obesos. 

-Mudança hábitos alimentares dos usuários. 

- Participação também dos familiares nos grupos operativos. 

-Dimunição da ingestão de alcool e consumo de tabaco. 

Produtos esperados -Programa de exercícios físicos. 

-Programa de alimentação saudável. 

-Inserção destes pacientes nos grupos de exercícios físicos / práticas corporais já 

ofertadas para a comunidade. 

Recursos necessários Estrutural: Organizar a execução de exercícios físicos e alongamento. 

Cognitivo: palestras e grupos de rodas sobre o tema. 

Financeiro: disponibilização de materiais educativos relacionados ao tema 

Político: parcerias. Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: organização da agenda 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema 

Político: proporcionar espaço e articulação Inter setorial. 

Financeiro: recursos áudio visuais. 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria de Saúde, Planejamento, Educação e cultura- indiferentes 

Médico e enfermeira estão bem motivados 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o Projeto com Secretaria de Saúde, Planejamento e 

Educação e Cultura 

Médico e enfermeira não é necessário usar nenhuma ação estratégica. 

Prazo Início do projeto em 3 meses. 
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Fonte: autoria própria (2018) 

 

 Sabemos que a desorganização do trabalho muitas vezes inviabiliza as atividades 

programas pela equipe, neste sentido o quadro 5 contém ações que visam sanar 

este nó crítico. 

 

Quadro 5- Operações sobre o “nó crítico 3” Desorganização do trabalho da 

Estratégia de Saúde da Família Nossa Senhora das Graças no município de 

Divinópolis, Minas Gerais. 

 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico e enfermeira. Será elaborado um formulário para facilitar o 

acompanhamento das operações. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Será desenvolvido e estruturado um sistema de gestão que dê conta de 

coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando as correções 

necessárias. Esse sistema de gestão deve também garantir a eficiente utilização 

dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e executores. 

Avaliação após 6 meses do início do projeto 

Nó crítico 3 
Desorganização do trabalho  

Operação (operações)  
-Encontrar uma sala na comunidade para reuniões de grupos. 

-Definir uma área para realizar atividades físicas. 

-Discutir e reorganizar o processo de trabalho, relembrando as 

atividades de cada membro da equipe e a importância do 

trabalho da equipe. 

-Promover a capacitação da equipe 
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Fonte: autoria própria (2018) 

 

Um nó critico que interfere nos tratamentos em todas as patologias é a dificuldade 

que os pacientes têm de aderirem os tratamentos medicamentoso e não 

medicamentos (dietético). Haja visto que todos os profissionais de saúde criam 

Projeto  Cuidar melhor. 

Resultados esperados 
-Profissionais capacitados, interessados, seguros e 

empoderados de conhecimento. 

-Trabalho da equipe harmonizado, organizado e produtivo 

Produtos esperados  - Trabalho organizado 

- Melhoria do atendimento e cuidados aos pacientes adultos 

com fatores de risco para a hipertensão e diabetes 

Recursos necessários Financeiro: para aquisição de material audiovisual para a 

capacitação da equipe. 

Político: Articulação Inter setorial e apoio da gestora 

Recursos críticos Político: Articulação Inter setorial 

Financeiro: Aquisição de recursos audiovisuais para a 

capacitação da equipe. 

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde, indiferente 

 Médico, enfermeira e funcionários motivados. 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o Projeto com Secretaria de Saúde,  

Médico, enfermeira e funcionários: não é necessário usar 

nenhuma ação estratégica. 

Prazo Seis meses após apresentação do projeto 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médica, enfermeira e secretária de saúde. Será elaborado um 

formulário para facilitar o acompanhamento das operações. 

Processo de monitoramento e 

avaliação das operações 

Será desenvolvido e estruturado um sistema de gestão que dê 

conta de coordenar e acompanhar a execução das operações, 

indicando as correções necessárias.  
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estratégias para sanar este nó critico.  O quadro 4 vem apresentar as ações 

planejadas para o enfrentamento desse nó crítico. 

Quadro 6- Operações sobre o “nó crítico 4” Dificuldade de adesão aos 

medicamentos e dieta pelos usuários. Estratégia de Saúde da Família Nossa 

Senhora das Graças no município de Divinópolis, Minas Gerais. 

 

 

Nó crítico 4 
Dificuldade de adesão aos medicamentos e dieta pelos usuários 

 

Operação (operações) 
Discutir sobre a importância da adesão ao tratamento 

medicamentoso e não medicamento. 

-Monitorar o uso dos tratamentos indicados. 

-Realizar visitas domiciliares daqueles pacientes com mais 

dificuldade. 

-Solicitar o acompanhamento da família. 

 

Projeto 
Melhor prevenir do que remediar 

Resultados esperados 
Diminuição dos níveis pressóricos e glicêmicos, prevenção de 

complicações da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus  Maior 

adesão ao tratamento correto 

Produtos esperados 
- Pacientes totalmente compensados 

-Programa educativo para manter a população informada. Maior 

número de familiares participando e acompanhamento  

sistematizado  do paciente. 

Recursos necessários Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 

comunicação. 

Político: conseguir o espaço na rede de farmácias local, mas 

quantidades de medicamentos com qualidade. 

Recursos críticos Político: disponibilização dos medicamentos na farmácia. 

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde indiferente 

Médico e enfermeira motivados. 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o Projeto com Secretaria de Saúde, 

Médico e enfermeira, não é necessário usar nenhuma ação 

estratégica. 
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Fonte: autoria própria (2018). 

Prazo Seis meses após apresentação do projeto 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médica e enfermeira. Será elaborado um formulário para facilitar o 

acompanhamento das operações. 

Processo de monitoramento e 

avaliação das operações 

Médica e enfermeira. Será desenvolvido e estruturado um sistema 

de gestão que dê conta de coordenar e acompanhar a execução 

das operações, indicando as correções necessárias. Avaliação 

após 6 meses do início do projeto 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura consultada nos mostra a importância do papel da atenção primária na 

prevenção das doenças crônicas principalmente aquelas associadas às doenças 

cardiovasculares, cardiorrespiratórias e cerebrovasculares. A ação estratégica da 

atenção básica na prevenção e controle dos fatores de risco reduz as internações 

por essas doenças bem como a incidência de arteriosclerose e infarto agudo do 

miocárdio.  

Com este trabalho de intervenção a ESF Nossa Senhora Das Graças propõe ações 

preventivas dos fatores de risco voltadas aos pacientes com dislipidemia 

considerando fundamental o compromisso dos profissionais de saúde com a 

população e por seu cumprimento, tendo uma atenção de qualidade com os 

usuários. A partir de pequenas estratégias realizadas no nível da atenção primária 

podemos melhorar a qualidade de vida da comunidade e reduzir importantes 

morbidades.  

Consideramos que uma assistência sistematizada, adequada e especializada é 

proveitosa ao paciente consequentemente com um resultado direto na redução e 

reabilitação de comorbidades, além da diminuição dos gastos públicos com 

internações e tratamentos. 

  

Espera-se que com esse plano de intervenção se obtenham resultados alentadores 

em relação ao aumento da informação da doença pelos usuários, uma melhor 

educação e organização da equipe de trabalho, aumentando significativamente as 

ações de promoção e prevenção na área de abrangência, assim como uma melhoria 

na organização do processo de trabalho, que tudo em conjunto promova mudanças 

de hábitos e estilos  de vida na população, evite as complicações e melhore a 

qualidade de vida dos usuários além dos indicadores de saúde. 
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