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RESUMO 
 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) e o diabetes mellitus (DM), são cada vez mais prevalentes na população 
brasileira, e na maioria dos casos os pacientes não praticam o autocuidado nem 
seguem o tratamento proposto, o que colabora para agravar o quadro de saúde e 
trazer complicações pela falta de controle dos quadros clínicos. A atenção básica é o 
local mais adequado para oferecer educação em saúde à população, uma vez que 
se tem condições de resgatar o paciente, envolvê-lo em atividades em conjunto, 
rodas de discussões, e encontros com palestras, para que se possa esclarecer 
conceitos e sanar dúvidas. O objetivo deste trabalho foi elaborar um plano de 
intervenção para a oferta de educação em saúde como forma de controle clínico da 
hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus em usuários assistidos pela Equipe 
Fonte Grande no município de Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais. Após discussão 
com a equipe de saúde e identificação do perfil epidemiológico da população 
atendida, foi definido como problema principal “Altos índices de pacientes com HAS 
e DM não controlados”. Utilizou-se o Planejamento Estratégico Situacional para 
estabelecer o plano de intervenção, sob os nós críticos: Falta de informação e 
acompanhamento da condição de saúde; Necessidade de autocuidado e de adoção 
de hábitos saudáveis; e Baixa adesão aos tratamentos propostos. Acredita-se que 
este trabalho se estabelece como um alerta para que os profissionais da saúde 
busquem se envolver nesse cuidado, a fim de que haja promoção de saúde, 
melhoria da qualidade de vida dos usuários, e controle clínico dos sintomas, em toda 
população, especialmente, nos pacientes com HAS e DM.  
 
Palavras Chaves: Educação em Saúde. Hipertensão.  Diabetes Mellitus. Atenção 
Primária à Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 

Non communicable chronic diseases (NCDs) such as systemic arterial hypertension 
(SAH) and diabetes mellitus (DM) are increasingly prevalent in the Brazilian 
population, and in most cases patients do not practice self-care or follow the 
proposed treatment, which collaborates to worsen the health and bring complications 
due to lack of control. Primary care is the most appropriate place to offer health 
education to the population, since it is able to rescue the patient, engage him / her in 
joint activities, discussion wheels, and lecture meetings, so that concepts can be 
clarified. and answer questions. The objective of this study was to elaborate an 
intervention plan for the provision of health education as a form of clinical control of 
chronic diseases and health promotion for users assisted by the Fonte Grande Team 
in the municipality of Conselheiro Lafaiete / Minas Gerais. After discussion with the 
health team and identification of the epidemiological profile of the population served, 
the absence of groups or activities focused on health education, prevention and 
health promotion was defined as the main problem. The Situational Strategic 
Planning was used to establish the intervention plan, under the critical nodes: Lack of 
information and monitoring of health condition; Need for self-care and adoption of 
healthy habits; and Low adherence to proposed treatments. It is believed that this 
work establishes itself as an alert for health professionals to seek to engage in this 
care, so that there is health promotion, improvement of users' quality of life, and 
clinical control of symptoms in the entire population, especially in patients with 
chronic diseases 
 
Key-Words: Health Education. Hypertension. Diabetes Mellitus. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Conselheiro Lafaiete 

 

Conselheiro Lafaiete apresentou estimativa de 128.589 habitantes no ano de 2019. 

Está localizada na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte à 96 km da capital 

do estado, Belo Horizonte (IBGE, 2019). Em função do êxodo rural ocorrido na 

região e a instalação de algumas indústrias (mineradoras e indústrias siderúrgicas), 

a cidade teve um crescimento populacional importante nas duas últimas décadas.  

 

A economia da cidade gira basicamente em torno da agricultura, comércio e 

mineradoras. A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos 

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

décadas. Algumas lideranças novas têm aparecido e conseguido, a partir da Câmara 

de Vereadores, fazer um contraponto às práticas políticas tradicionais de cunho 

clientelista/assistencialista. Destaca-se um índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,761, bem próximo ao nacional de 0,754 (IBGE, 2019). 

 

Na área cultural, Lafaiete se destaca na literatura e a população se orgulha em dizer 

que o romance "Escrava Isaura" foi escrito por Bernardo Guimarães em Conselheiro 

Lafaiete. A cidade também sempre teve uma tradição forte movimentando a região 

com a Festa do Cavalo e a Exposição de Gados, mais conhecida como Expolaf.  

 

No que diz respeito à Educação em 2018 registrou-se 15.238 matrículas no ensino 

fundamental com 917 professores e 4.198 matrículas no ensino médio e 380 

professores, distribuídos em 61 estabelecimentos de educação (IBGE, 2018).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na área de saúde, a cidade é sede da microrregião, sendo referência para consultas 

e exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência, e 

cuidado hospitalar, embora a estrutura do seu sistema de saúde deixe muito a 

desejar. Conta com cinco hospitais, uma policlínica municipal e 25 postos de saúde, 

sendo que quatro equipes atuam na zona urbana. Um grande problema para 
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consolidação e desenvolvimento das Equipes de Saúde da Família (ESF), é baixa 

remuneração, que gera frequente rotatividade dos profissionais de saúde, 

particularmente de médicos. 

 

Registra-se ainda que no município funciona a rede de atenção de condições 

crônicas. O paciente é orientado a respeito do “seu próximo passo” como, por 

exemplo, onde deve autorizar seus exames e qual setor deve procurar.  

 

Na atenção primária à saúde busca-se trabalhar não somente com o diagnóstico, o 

tratamento específico, a reabilitação quando for o caso e a redução de danos, mas 

também com manutenção da saúde, focando a assistência em promoção e a 

proteção da saúde, além da prevenção de agravos. Contudo, salienta-se que nem 

sempre é possível atender a todas essas propostas de trabalho. 

 

Quanto aos pontos de atenção à saúde, secundários e terciários, existem muitas 

fragilidades como, por exemplo: o sistema de transporte muito precário, não atende 

à demanda de toda população, e não tem carro para fazer as visitas domiciliares e 

transportes de pacientes graves. Os prontuários ainda são de papel e escritos à 

mão, arquivados nas unidades de saúde, o que dificulta a comunicação/troca de 

informações sobre as condições de saúde dos pacientes entre os pontos de 

atenção.  

 

A assistência farmacêutica também é precária, são disponibilizados apenas 

medicamentos para pessoas com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes 

mellitus (DM) e não conta com a presença da farmacêutica na unidade básica de 

saúde (UBS) para orientar e acompanhar a dispensação de medicamentos. Existe 

uma central onde são dispensados os medicamentos, no entanto, como já 

registrado, a equipe de profissionais que dispensa esses medicamentos, não é 

capacitada para melhor orientar a população e ser mais resolutiva nos 

encaminhamentos dos pacientes. 

 

Quanto aos sistemas de apoio, os exames de alto custo são encaminhados para 

secretaria de saúde onde, por ordem de prioridade, são liberados de forma bem 

lenta. Os sistemas de informações do Sistema Único de Saúde (SUS) são todos 
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alimentados por profissionais dentro da Secretaria de Saúde, com dados fornecidos 

por nós profissionais que estamos na ponta, ou seja, na atenção primária. 

Quanto ao sistema logístico de atendimento, a todos os pacientes no momento da 

triagem é exigido o cartão do SUS, e aqueles que não possuem, têm a oportunidade 

de fazê-lo de forma rápida e prática, na própria UBS.  

 

A referência e contra referência é realizada entre os pontos de atenção existentes no 

município e com outros municípios. Em Conselheiro Lafaiete existem muitos 

especialistas conveniados à secretaria de saúde, e, por isso, os encaminhamentos 

realizados pela atenção primária para as especialidades, têm resposta rápida. Já 

especialidades como mastologistas, hematologista são encaminhadas para outro 

município através do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento 

(SISAP).  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A UBS Fonte Grande está inserida no bairro Fonte Grande, um dos bairros mais 

antigo da cidade, e é localizada na região central de Conselheiro Lafaiete. Hoje a 

população empregada da comunidade assistida pela equipe de saúde dessa UBS 

vive basicamente, como o restante dos moradores da cidade, do comércio e 

indústrias mineradoras. Existe um contraste de ser povoado por pessoas de classe 

média alta, porém, com algumas casas em áreas de periferia habitadas por famílias 

carentes, onde pode ser registrado um grande número de desempregados. 

 

A estrutura de saneamento básico na comunidade ocorre de forma eficaz, com 

coleta de lixo e esgotamento sanitário adequado. A maior parte da população é 

alfabetizada, sendo que grande parte concluiu o ensino médio e alguns possuem o 

ensino superior.  

 

Existem várias iniciativas de trabalho na comunidade por parte de grupos religiosos. 

Esses trabalhos estão bastante dispersos e desintegrados e, em sua maioria, 

voltados para crianças e adolescentes. Também existe uma casa coordenada por 

pessoas da doutrina Espírita, que auxilia a população mais carente com doações de 

roupas, calçados e sopa aos moradores de rua.  
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Através dos dados do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) foi possível 

identificar os aspectos demográficos da população atendida na UBS Fonte grande e  

tabela a seguir apresenta o número de pacientes atendidos, por faixa etária e por 

sexo. 

Tabela 1– Aspectos demográficos dos pacientes atendidos na UBS Fonte Grande 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-4 77 80 157 
5-9  80 76 156 
10-14  74 84 158 
15-19  126 94 220 
20-29  289 288 577 
30-39  265 310 575 
40-49  200 245 445 
50-59  269 357 626 
60-69 243 334 577 
70-79  121 205 326 
≥ 80 64 156 220 
TOTAL 1808 2229 4037 

Fonte: SIAB, 2019. 

 

Foi possível ainda conhecer o perfil epidemiológico da população da área de 

abrangência da equipe de saúde Fonte grande por meio da coleta de dados 

disponíveis no cadastro individual da população (TABELA 2) 

 

Tabela 2– Total de usuários por condição de saúde, na UBS Fonte Grande. 

CONDIÇÃO DE SAÚDE TOTAL DE 
USUÁRIOS 

Gestantes 28 
Pessoas com HAS 633 
Pessoas com DM 425 
Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, outras) 96 
Pessoas que tiveram AVC 5 
Pessoas que tiveram infarto 12 
Pessoas com doença cardíaca 54 
Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 25 
Pessoas com hanseníase 02 
Pessoas com tuberculose 0 
Pessoas com câncer 23 
Pessoas com sofrimento mental 122 
Acamados 19 
Fumantes 79 
Pessoas que fazem uso de álcool 49 
Usuários de drogas 37 

 * HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); DM: Diabetes Mellitus; DPOC: Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica; AVC: Acidente Vascular Cerebral 
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Fonte: Dados da UBS Fonte Grande, 2019 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Fonte Grande: o dia a dia da unidade e da 

equipe 

 

A Unidade Básica de Saúde Fonte Grande, que abriga a Equipe de Saúde também 

denominada Fonte Grande, foi inaugurada há cerca de 16 anos e está situada em 

uma das ruas principais do bairro que faz a ligação com o centro da cidade. É uma 

casa alugada, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A casa é antiga, e não 

muito conservada. Sua área pode ser considerada inadequada considerando a 

demanda e a população atendida (4.037pessoas), embora o espaço físico seja muito 

bem aproveitado.  

 

A recepção é pequena em relação à demanda, e isso causa tumulto nos horários de 

pico de atendimento (manhã). Isso dificulta de forma importante o atendimento, e é 

motivo de animosidades entre os usuários e profissionais de saúde. Em geral, 

aguardam o atendimento em pé, pois não há assentos para todos.  

 

As reuniões são feitas na cozinha, onde os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

utilizam para as refeições, o que confirma o espaço físico inadequado para atuação 

da equipe de saúde. Atualmente, a UBS não está equipada conforme necessidade 

para prestação de serviço assistencial de qualidade e conta com poucos recursos 

adequados, por exemplo: não tem à disposição nebulizador, instrumental cirúrgico 

para pequenas cirurgias, nem material para curativos de rotina. A falta desses e de 

outros materiais constitui-se em foco de tensão entre a equipe e a população que 

deseja uma assistência de melhor qualidade.  

 

O funcionamento da UBS é das 7:00 às 17:00 horas e, para tanto, é necessário o 

apoio dos ACS, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em 

atividades relacionadas à assistência, recepção, arquivo e digitação da produção (há 

apenas um computador para todos os profissionais usarem). 
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O auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro estão sempre presentes na unidade e 

realizam a triagem das consultas. A agenda dos atendimentos semanais nos 

períodos da manhã e tarde é feita pela enfermeira, sendo reservado um período da 

manhã, uma vez por semana, para atendimento de gestantes. 

 

1.5 Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Fonte Grande: 

seu território e sua população adscrita 

 

A equipe é composta por seis ACS, um técnico de enfermagem, uma enfermeira e 

uma médica. Além disso, tem uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), que atua na UBS uma vez por semana e tem como integrantes uma 

psicóloga, uma educadora física e uma nutricionista. Na UBS fonte Grande não há 

atendimento de Saúde Bucal e a cobertura assistencial da equipe de saúde abarca 

aproximadamente 4.037 pessoas. 

 

O tempo da Equipe Fonte Grande está ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea e com o atendimento de alguns 

programas, como: pré-natal, controle de câncer de mama e ginecológico. Também 

são agendadas consultas eletivas e são realizados grupos de orientação para 

pessoas com DM e com HAS. Uma vez na semana ocorrem as visitas domiciliares. 

 

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

(Primeiro Passo) 

 
Na UBS em que atuo, como médica da equipe de saúde, percebi que os desafios 

para uma boa prática profissional são muitos. Ao realizar uma análise junto da 

equipe de saúde foi possível identificar alguns problemas relativos à assistência  que 

mais chamaram a atenção: disponibilização limitada de  folhas de pedido de 

exames, o que  compromete o atendimento completo; dificuldades de marcação de 

exames e consultas  seja para especialistas ou para retorno;  falta de adesão do 

paciente aos tratamentos propostos/ medicamentos prescritos; muitos pacientes 

cadastrados como hipertensos e diabéticos que não procuram a UBS para controle 

de pressão arterial e da glicemia, além da ausência de grupo ou atividades voltadas 
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para educação em saúde e prevenção e promoção da saúde, em especial para os 

usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

 

A falta de adesão ao tratamento e o fato dos pacientes com DCNT, em especial a 

HAS e o DM, não buscarem manter um controle clínico de suas morbidades, acaba 

por prejudicar suas condições de saúde, uma vez que essas doenças, no geral, 

evoluem muito rápido para complicações que podem ser fatais se não houver um 

tratamento correto. Neste sentido, a ausência de grupos de apoio e de um programa 

adequado para oferecer educação em saúde visando prevenção e promoção de 

saúde acaba sendo um risco importante para população assistida, já que esses 

pacientes não são efetivamente acompanhados. 

 

1.7 Priorização dos problemas – A seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 
Frente aos problemas vivenciados na realidade da UBS Fonte Grande, foi realizada 

uma análise situacional, com reuniões junto à equipe de saúde, ao longo do mês de 

maio de 2018, para detectar quais eram os problemas prioritários. Foram analisados 

prontuários e discutidas as observações durante a rotina da unidade. No quadro 01 

estão descritos os problemas por ordem de prioridade. 

Quadro 1 – Classificação de Prioridades para os Problemas Identificados no 
Diagnóstico da comunidade da UBS Fonte Grande, em Conselheiro Lafaiete– 
MG, 2019. 

Principais Problemas Importância* Urgência*
* 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção*
*** 

Altos índices de pacientes 
com HAS e DM não 
controlados  

Alta 10 Total 1º 

Ausência de grupos ou 
atividades voltadas para 
educação em saúde, 
prevenção e promoção da 
saúde. 

Alta 10 Total 2º 

Dificuldades de marcação 
de exames e consultas 
(especialista/retorno). 

Alta 6 Total 3º 

Folhas limitadas de 
pedido de exames  

Média  4 Parcial 4º 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com os dados da ESF Fonte Grande, 2018. 
*Alta, Média ou Baixa 
** Total de pontos distribuídos até 30 
*** Total, Parcial ou Fora 
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****Ordenar considerando os três itens 

 

Todos os problemas descritos são de extrema importância e necessários de 

enfrentamento para que os pacientes possam receber o melhor tratamento, e mais 

ainda, para preservação de sua saúde. Todavia, compreende-se que os altos 

índices de HAS e DM não controlados, em especial, pela falta de um grupo e 

atividades voltadas para educação em saúde, prevenção e promoção de saúde, seja 

de maior urgência em virtude de que, se os pacientes receberem essa atenção, 

forem acompanhados e instruídos quanto sua condição de saúde, e se a equipe de 

saúde promover um vínculo junto ao usuário desse serviço, a adesão dos mesmos 

ao tratamento será facilitada e eles buscarão ajuda para manterem o controle clínico 

de suas doenças e consequentemente melhoraram a qualidade de vida. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Doenças crônicas como HAS e DM são cada vez mais prevalentes na população 

brasileira e na maioria dos casos os pacientes não praticam o autocuidado e nem 

mesmo seguem o tratamento proposto, o que colabora para agravar o quadro de 

saúde com o passar do tempo, favorecendo o surgimento das complicações 

(MALACHIAS et al., 2016). 

 

Acredita-se que essa falta de cuidado pode estar relacionada, ou pelo menos ser 

influenciada pelo baixo nível de conhecimento que o paciente tem das doenças que 

o acometem. Isto é dito, pois o maior conhecimento sobre sua condição de saúde 

permite uma busca mais efetiva por controle e prevenção de complicações que 

tendem a ser incapacitantes e até mesmo podem levar ao óbito. 

 

Assim, oferecer uma educação em saúde adequada, com linguagem acessível, 

favorecerá a criação de vínculo com os pacientes que confiará nas orientações 

sobre os possíveis riscos e complicações, além de permitir que se conscientizem 

sobre a importância dos cuidados com sua saúde. As ações educativas estimularão 

a busca por auxílio para alcance de controle dos parâmetros clínicos e, 

principalmente, seguindo o tratamento e melhorando sua qualidade de vida. 

 

Nesse sentido, a atenção básica é o local mais adequado para oferecer educação 

em saúde à população, uma vez que se tem condições de resgatar o paciente, 

envolvê-lo em atividades em conjunto, rodas de discussões, e encontros com 

palestras, para que se possa esclarecer conceitos e sanar dúvidas. Além disso, o 

contato com a família e sua inserção no problema do paciente é facilitado na 

atenção básica, o que de certa forma, funciona como um estímulo a esse paciente 

se cuidar melhor, seja por consciência própria, seja por incentivo de seus familiares. 

 

Assim, compreende-se que oferecer educação em saúde para esses pacientes e 

para seus familiares, é uma forma válida de colaborar para o controle clínico das 

DCNT, em especial, a HAS e o DM. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para a oferta de educação em saúde como forma 

de controle clínico da hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus em usuários 

assistidos pela Equipe Fonte Grande no município de Conselheiro Lafaiete/ Minas 

Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar palestras sobre doenças crônicas e os cuidados necessários frente 

às DCNT; 

 Realizar busca ativa de pacientes cadastrados como portadores de HAS e 

DM para estimular o autocuidado e a adesão ao tratamento; 

 Captar os familiares para participarem das atividades de educação continuada 

e estarem inteirados dos cuidados necessários; 

 Realizar atividades especificas para o controle clínico da HAS e DM, como: 

aferição regular de Pressão arterial e glicemia, acompanhar e orientar a 

dispensação de medicamentos 
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4 METODOLOGIA 

 

Utilizou-se o método de Planejamento Estratégico Situacional (PES), elaborado por 

Faria; Campos; Santos (2018), para realizar o plano de intervenção de que trata este 

trabalho. Nesse método, são analisados os problemas de uma área específica, os 

responsáveis ou atores sociais, e os campos de atuação, para enfim, estabelecer 

estratégias viáveis para enfrentamento dos problemas, no contexto assistencial da 

equipe de saúde. 

 

Realizou-se reunião com toda a equipe de saúde da UBS Fonte grande, a fim de 

realizar o levantamento da real situação de saúde da comunidade assistida, 

identificando os problemas mais urgentes e que poderiam ser enfrentados e 

trabalhados com as condições existentes. Ao definir o problema, foi possível 

estabelecer o plano de intervenção, de acordo com o PES, no qual se levou em 

conta os recursos necessários e críticos e os possíveis responsáveis pelas ações, e 

assim, definiu-se o projeto, os resultados esperados, os produtos e os prazos para 

realização de cada um. 

 

Para embasamento teórico deste projeto foi realizada uma revisão bibliográfica na 

qual buscou se o tema com base em artigos indexados no Scientifc Eletronic Library 

Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), por meio das palavras-chave: Educação em Saúde. Hipertensão. 

Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

Em 1994 foi implantado, pelo Ministério da Saúde, um novo formato de assistência 

de saúde denominado Estratégia Saúde da Família. Essa se define como uma ação 

que, a princípio, foi nomeada Programa Saúde da Família (PSF), cujo objetivo era 

mudar o foco da atenção à saúde, da assistência emergencial para uma assistência 

preventiva na atenção primária, ou seja, promover a boa saúde e não assistir 

somente quando os usuários já se encontrassem com o estado de saúde muito 

comprometido.  Todas as ações assistenciais seriam de responsabilidade da União, 

dos estados e dos municípios (LAVRAS, 2011). 

 

Essa nova proposta de serviços de saúde (PSF) foi pensada para minimizar a 

grande dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Registra-se em 1993 mais de 

1.000 municípios no Brasil não tinham o profissional médico para atender à 

população.  Também é importante resgatar que anteriormente, em 1991, já se tinha 

criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) buscando facilitar a 

acessibilidade aos serviços de saúde. Devido ao alcance de 100 milhões de pessoas 

o PACS foi considerado o maior programa da Atenção primária e abriu caminho para 

implantação do modelo Saúde da Família (BRASIL, 2010) 

 

A grandiosidade desse modelo assistencial de saúde permitiu uma maior efetividade 

dos princípios do SUS, embora precisasse de alterações com o passar do tempo e 

sendo transformado, em 2006, em uma estratégia permanente contínua de 

assistência, denominando-se Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2010). 

De acordo com Figueiredo (2012, p.2), a Estratégia Saúde da Família é: 

Um modelo que procura reorganizar a Atenção Básica de acordo com os 
preceitos do SUS e como o apoio do NASF, estrutura vinculada à Atenção 
Básica de Saúde que busca ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da 
saúde na ESF, privilegiando a construção de redes de atenção e cuidado, 
constituindo-se em apoio às equipes de saúde da família e ampliando sua 
resolutividade e sua capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do 
cuidado. 

 

Uma peculiaridade que amplia a assistência por esse modelo é a atuação 

multiprofissional composta por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem ACS, 
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além dos demais profissionais como psicólogos nutricionistas, educadores físicos e 

dentistas sendo que estes últimos formam o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), criado pelo Ministério da Saúde, em 2008 (BRASIL, 2011). 

 

As pessoas são assistidas conforme suas individualidades e contextos nos quais 

estão inseridos, sem perder de vista o estímulo ao autocuidado, bem como a 

prevenção de doenças e complicações. Considerando a nuance de prevenção, esse 

modelo assistencial busca acompanhar as pessoas com DCNT, em especial a HAS 

e o DM evitando as complicações a partir do controle basal das doenças (BRASIL, 

2010; CARNEIRO et al., 2012). 

 

 É muito importante salientar ainda que a ESF visualiza a família como participante 

ativa em todo processo de acompanhamento, prevenção e promoção da saúde com 

objetivo final de controle dos quadros crônicos e melhoria da qualidade de vida 

(MANCINKO; MENDONÇA, 2018). 

 

5.2 Papel da Equipe de saúde na Atenção Primária 

 
A porta de entrada das pessoas nos serviços de saúde deve ser a Atenção Primária 

a Saúde (APS), onde atuam as equipes de saúde.    Nesse nível de atenção a maior 

parte das necessidades de saúde devem ser efetivamente atendidas pela equipe de 

sua área de abrangência, independente da faixa etária do usuário. Ou seja, o foco 

das equipes de saúde não deve ser curativo e sim o cuidado das pessoas, família e 

comunidade com enfoque na promoção da saúde, prevenção e controle de doenças 

(OMS, 2019). 

 

Registra-se que o conceito básico de APS é frequentemente redefinido, no entanto, 

a OMS (2019) recomendou uma definição que a equipe atuante nesse nível de 

atenção sempre tenha como direcionamento da assistência três pontos: a garantia 

abrangente de todas as pessoas aos serviços de promoção, prevenção, proteção, e 

reabilitação da saúde, como também cuidados curativos e paliativos e a autonomia 

do usuário, famílias e comunidade na busca pela otimização da saúde;  

 

Tendo em vista que as funções da equipe de saúde da família (ESF) são pautadas 

em ações em saúde de forma holística visando a promoção, prevenção e proteção 
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da saúde e a qualidade vida, a educação em saúde é uma ferramenta essencial 

para que as pessoas assistidas possam compreender seu estado de saúde e se co-

responsabilizarem pelo cuidado e manutenção da sua saúde. Assim, a educação em 

saúde, passa a ser um instrumento a ser utilizado pela ESF que viabiliza a 

conscientização dos usuários fazendo com que optem por hábitos de vida mais 

saudáveis e abandonando velhos hábitos prejudiciais à saúde, como por exemplo, 

sedentarismo, tabagismo e etilismo (SILVA et al., 2015). O modelo multiprofissional 

facilita a informações claras e orientadoras para direcionar os bons hábitos de saúde 

(BARRETO et al., 2019). 

 

Ainda é de extrema importância salientar que o papel assistencial das ESF deve ser 

perpassado pela humanização, estendido às famílias, de maneira contínua, 

individualizada e ajustada a cada realidade vivenciada pelo usuário (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2009). 

 
 

5.3 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A HAS é condição de saúde que envolve múltiplos fatores, sendo definida pela 

sustentação da pressão arterial elevada nos níveis ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Raramente 

se desenvolve sem causar distúrbios metabólicos ou sem promover alterações das 

estruturas e funções de órgãos-alvo, podendo ser agravada com a concomitância de 

fatores de risco como intolerância à glicose, obesidade, alteração do perfil lipídico e 

presença de DM (WEBER et al., 2014).  Tem associação clara e independente com 

ocorrência do acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM) 

doença arterial periférica (DAP), insuficiência cardíaca (IC) e até morte súbita 

(MALACHIAS et al,. 2016). 

 

O tratamento da HAS varia conforme a faixa etária e a classificação da doença, 

sendo que a busca das metas adequadas a serem alcançadas são de acordo com 

cada condição de saúde que envolve o controle da PA. Basicamente o tratamento se 

divide em medicamento e não medicamentoso. Cabe ao profissional médico a 

prescrição dos anti-hipertensivos, porém é de responsabilidade de toda equipe 

acompanhar o seguimento à risca da prescrição bem como colocar em prática a 
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abordagem não medicamentosa. Nesse sentido, o tratamento não medicamentoso 

(TNM) da HA envolve controle do peso, controle do padrão nutricional, adesão a 

práticas regulares de atividades físicas, não aderência aos os hábitos de tabagismo 

e etilismo, controle de estresse, entre outros. 

 

Assim salienta-se que o controle do quadro clínico da HAS perpassa por adesão ao 

tratamento medicamentoso, hábitos saudáveis de vida e acompanhamento 

adequado pela equipe multiprofissional. É de extrema importância os pacientes com 

HAS sejam avaliados com frequência regular para minimização dos riscos de 

complicações consequentes ao descontrole da pressão arterial (PA). No entanto, 

sabidamente o usuário com essa condição de saúde somente irá ser aderente a 

abordagem terapêutica proposta, se tiver um conhecimento básico sobre sua 

doença. A apropriação do conhecimento viabiliza o autocuidado e medidas de 

proteção e prevenção de acometimento de órgãos alvos (RIBEIRO; COTTA; 

RIBEIRO, 2012). Como dito em outros momentos, é função da equipe de saúde da 

Atenção primária realizar ações de promoção e prevenção à saúde, sendo a 

educação em saúde, uma ferramenta reconhecidamente eficaz no cumprimento 

dessa tarefa (MALACHIAS et., 2016). 

 

5.4 Diabetes Mellitus 

 

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), o DM é um 

distúrbio metabólico que se caracteriza por hiperglicemia persistente, consequente a 

deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou também em ambos os 

mecanismos, podendo ocasionar complicações em longo prazo. Segundo a 

International Diabetes Federation (IDF), em 2015 constatou-se proporções 

epidêmicas, com aproximadamente 415 milhões de portadores de DM mundialmente 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015).  

 

A manutenção dos níveis elevados de glicose sérica pode associar-se a 

complicações vasculares crônicas, aumento de morbidade, piora da qualidade de 

vida e aumento da taxa de mortalidade (WHO, 2016). O DM é classificado conforme 

a etiologia, e os fatores causais dos principais tipos de DM são: genéticos, biológicos 

e ambientais (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). 
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Embora haja protocolos padrões para intervir no DM, o tratamento deve ser 

individualizado, conforme o tipo de diabetes e consiste em administração de 

antidiabéticos, uso de insulina e mudança de estilo de vida. Entre as mudanças no 

estilo de vida, o cuidado nutricional é um dos desafios mais difíceis no que diz 

respeito a estratégias de mudança do estilo de vida (DIABETES UK, 2011). Há a 

necessidade de investimento na manutenção do peso ideal, na prática regular de 

atividade física e suspensão de outros hábitos prejudiciais à saúde, como por 

exemplo, o tabagismo já comprovadamente impacta na melhoria dos controles dos 

níveis de glicose (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). 

 

Assim como a outras DCNT, (a HAS, por exemplo), o paciente com DM precisa ter a 

capacidade de autocuidado e ser aderente a abordagem terapêutica proposta.  A 

conscientização da importância do controle permanente do DM por meio da 

aquisição do conhecimento básico sobre sua doença favorece de forma 

inquestionável as condutas de autocuidado (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2015).  

 

5.5 Educação em Saúde no Controle Clínico das Doenças Crônicas e de 

Promoção da Saúde 

 
A Educação em Saúde é definida pelo Ministério da Saúde como:  
 

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população. Conjunto de práticas do setor que 
contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no 
debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de 
saúde de acordo com suas necessidades (BRASIL, 2006 ). 
 

Como a própria definição já diz, para que a educação em saúde aconteça é 

indispensável além da atuação da ESF, o trabalho conjunto dos gestores e da 

própria comunidade. Aos gestores de saúde, caberá uma atuação efetiva no sentido 

de apoiar a equipe de saúde, viabilizando a estrutura necessária para a assistência 

de qualidade. E à população caberá a participação ativa para a consolidação efetiva 

do vínculo com a equipe e o seguimento rigoroso das orientações (FALKENBERG et 

al., 2014). 
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Nesse sentido, compreende-se que a educação em saúde seja fundamental para 

dentro das ações de promoção da saúde para promover o controle do quadro clínico 

de pacientes com doenças crônicas. É importante salientar que no Brasil as DCNT 

são consideradas como grave problema de saúde pública, com prevalência 

crescente da HAS, DM e doenças cardiovasculares (DCV), sendo a agudização 

dessas doenças a principal causa de hospitalizações e óbitos no país (MALTA et al., 

2019). 

 

Acredita–se que essa alta prevalência, alta taxa de mortalidade e baixa taxa de 

adesão ao tratamento, associadas ao desconhecimento básico de controle das 

DCNT são responsáveis pela não adesão aos tratamentos propostos tornando a 

educação em saúde uma estratégia indispensável para minimizar os impactos desse 

Problema (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012; ULBRICH et al., 2012). Ribeiro, Cotta 

e Ribeiro (2012) afirmam ainda que implementar de forma eficaz a Estratégia Saúde 

da Família é a forma mais efetiva de controlar DCNT, em especial a HAS, o DM e as 

DCV, tornando possível contribuir para mudança no estilo de vida, adoção de 

hábitos saudáveis, e, consequentemente, contribuindo para melhoria na qualidade 

de vida. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

De acordo com o perfil epidemiológico da UBS Fonte Grande, o número de usuários 

com DCNT, em especial HAS, DM, doenças cardiovasculares e obesidade é 

bastante significativo, sendo estas condições mais prevalentes, como pode se 

observar no quadro abaixo. 

Quadro 2– Número de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis na 
Unidade Básica de Saúde Fonte Grande. 

Doenças Valores 

HAS 633 

DM 425 

Doenças Cardiovasculares 385 

Obesidade 527 
Fonte: Dados da UBS, 2019; SIAB, 2019. 

 

Diante desses dados, percebeu-se ao longo da rotina da unidade, que além de um 

número elevado de pacientes com doenças crônicas, a maior parte desses usuários 

não realizam o tratamento de forma adequada, não praticam o autocuidado e 

acabam não frequentando o serviço de saúde como deveriam. Soma-se a isso a 

baixa instrução de muitos usuários quanto às condições gerais de manutenção do 

controle de saúde, o que resulta em hábitos de vida pouco saudáveis e um 

descontrole clínico. Assim, o problema escolhido como prioridade pela equipe foi 

“Altos índices de hipertensão arterial e diabetes mellitus não controladas” de 

pacientes assistidos pela equipe de saúde da UBS Fonte Grande. 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 
O grupo de DCNT agrega as doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e 

doença respiratória crônica, e é atualmente a maior carga de morbimortalidade no 

mundo, sendo responsáveis por 63% das mortes globais. Essas doenças acarretam 

perda de qualidade de vida, limitações e incapacidades em especial quando não 

controladas (MALTA et al., 2019). 

 

Diante dos altos índices de HAS e DM não controladas na unidade Fonte Grande, 

caracterizados pela não adesão aos tratamentos propostos e falta de adoção de 
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hábitos saudáveis e do autocuidado, se tornou imprescindível a necessidade de 

trabalhar a mudança de hábitos de vida para hábitos saudáveis, de estimular uma 

adequada adesão aos tratamentos propostos, além de criar vínculo entre a equipe e 

os pacientes, a fim de facilitar o acompanhamento e controle clínico de suas 

condições de saúde. 

 

Nos grupos de ações educativas poderão ser realizadas rodas de discussão, 

palestras, oficinas de culinária saudáveis, organização de grupos para atividades 

físicas, e principalmente, o entrosamento da equipe com o paciente para que este 

seja estimulado a realizar o tratamento mesmo quando o quadro clínico estiver 

controlado, sem sinais e sintomas de descontrole. 

 

6.3 Seleção de nós críticos (quinto passo) 

 

O acolhimento e acompanhamento dos pacientes portadores de doenças crônicas, 

HAS e DM são importantes para o controle clínico dessas doenças e, para tanto, a 

oferta de educação em saúde e o grupo de apoio são fundamentais na efetivação da 

prevenção, proteção e promoção da saúde desses pacientes. Assim, diante do 

problema prioritário “Altos índices de hipertensão arterial e diabetes mellitus não 

controladas”, definiu-se, em conjunto com a equipe, alguns nós críticos para os quais 

as ações de intervenção serão direcionadas: 

 

 Falta de informação e acompanhamento da condição de saúde; 

 Necessidade de autocuidado e de adoção de hábitos saudáveis; 

 Baixa adesão aos tratamentos propostos. 
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6.4 Desenhos das Operações (Sexto passo) 

 
Quadro 3– Operação sobre o nó crítico 1 "Falta de informação e acompanhamento da 
condição de saúde" relacionado ao problema "Altos índices de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus não controladas", na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Fonte Grande, no município de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 
Nó crítico 1 Falta de informação e acompanhamento da 

condição de saúde 

Operação A importância do conhecimento 

Projeto Fornecer conhecimento em saúde para os 
pacientes com as doenças crônicas 
prevalentes 

Resultados esperados Pacientes esclarecidos quanto sua condição 
de saúde e medidas de controle da mesma. 

Produtos esperados Rotina de acompanhamento adequado dos 
pacientes com DCNT 
Pacientes conscientes da importância do 
acompanhamento das Doenças Crônicas não 
transmissíveis (DCNT), HAS e DM 

Recursos necessários Estrutural: Local adequado para realizar as 
atividades 
Cognitivo: Equipe capacitada para 
transmissão do conhecimento 
Político: apoio ao projeto 
Financeiro: recurso para compra de materiais 
educativos, audiovisuais. 

Recursos críticos Estrutural: Sala adequada para realizar as 
atividades  
Político: Apoio e aprovação do projeto 
Financeiro: Recursos para adquirir os 
materiais educativos e os recursos 
audiovisuais. 

Controle dos recursos críticos Socialização do projeto e sensibilização dos 
gestores públicos de saúde sobre a 
importância dessa intervenção: Secretaria de 
Saúde, PSF, NASF. 

Ações estratégicas Conscientizar a população e estimulá-la a 
comparecer aos grupos. Realizar grupos de 
educação continuada palestras e encontros 
dos pacientes, e também convidar algum 
familiar, para que possa se envolver nesse 
cuidado. 

Prazo Início: três meses após delineamento do 
projeto. 
Ocorrência: Semanal. 
 

Responsável pelo acompanhamento 
das ações 

Médica  

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

Realizar pesquisa de opinião com os 
pacientes, para saber se estão satisfeitos e o 
que gostaria que fosse mudado ou incluído no 
projeto. 
Avaliar com questionário, o nível de 
aprendizado dos pacientes. 
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Reunião com equipe para propor melhorias. 
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Quadro 4– Operação sobre o nó crítico 2 "Necessidade de autocuidado e de 
adoção de hábitos saudáveis" relacionado ao problema " saúde “Altos índices 
de hipertensão arterial e diabetes mellitus não controladas ", na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Fonte Grande, no município 
de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 
Nó crítico 2 Necessidade de autocuidado e de adoção de 

hábitos saudáveis 

Operação A importância do autocuidado 

Projeto Estimular a adoção de hábitos saudáveis e o 
autocuidado 

Resultados esperados Controle clínico da glicemia, pressão arterial, 
peso adequado, colesterol e triglicerídeos 
controlados 

Produtos esperados Usuários com DCNT (HAS e DM) com hábitos 
de vida saudáveis: Prática de atividade física, 
alimentação saudável e medicamentos usados 
de forma correta 

Recursos necessários Estrutural: Local adequado para realizar as 
atividades 
Cognitivo: Equipe capacitada para 
transmissão do conhecimento 
Político: apoio ao projeto. 

Recursos críticos Cognitivo: Recurso humano capacitado, 
envolvimento de profissionais de outros 
setores da saúde, como nutricionista educador 
físico e psicólogo 
Político: Disponibilizar profissionais par 
efetivação do projeto 

Controle dos recursos críticos Socialização do projeto e sensibilização dos 
gestores públicos de saúde sobre a 
importância dessa intervenção: Secretaria de 
Saúde, PSF, NASF 

Ações estratégicas Promover oficinas de culinária saudável e 
montar grupos para atividades física na 
comunidade, atendimento psicológico. 

Prazo Início: três meses após delineamento do 
projeto 
Recorrência: Mensal 

Responsável pelo acompanhamento 
das ações 

Médica 

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

Aferir, quinzenalmente, os níveis pressóricos, 
peso corporal e glicemia capilar dos pacientes 
participantes, colocando em planilha os 
valores para acompanhar e verificar se houve 
melhora nos padrões 
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Quadro 5– Operação sobre o nó crítico 3 "Baixa adesão aos tratamentos 
propostos" relacionado ao problema " Altos índices de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus não controladas ", na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Fonte Grande, no município de Conselheiro 
Lafaiete, Minas Gerais 

Nó crítico 3 Baixa adesão aos tratamentos propostos 

Operação A importância do tratamento em dia 

Projeto Estímulo à adesão do tratamento 

Resultados esperados Acompanhamento adequado das condições de 
saúde, com prescrições atualizadas e correto 
tratamento 

Produtos esperados Usuários com DCNT (HAS e DM) com controle 
clínico dos sintomas da doença 

Recursos necessários Estrutural: organização da agenda para 
atender esses usuários com DCNT 
Cognitivo: atuação da equipe multiprofissional 
em saúde 

Recursos críticos Estrutural: Disponibilidade na agenda para 
melhor atendimento 

Controle dos recursos críticos  Reorganização da agenda dos profissionais 
da ESF Fonte Grande  

Ações estratégicas Captação dos usuários e acompanhamento 
dos mesmos com o auxílio dos Agentes 
Comunitários de Saúde 

Prazo Atendimento específico: Terça e Quinta 

Responsável pelo acompanhamento 
das ações 

Médica  

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

Verificar mensalmente os prontuários desses 
pacientes, com a ajuda dos ACS, para 
identificar se o tratamento está sendo seguido, 
com prescrições corretas e atualizadas 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este plano de intervenção possibilitou compreender melhor a situação de saúde da 

população atendida na UBS Fonte Grande, e deu condições de promover uma 

atuação conjunta com toda a equipe, visando a promoção de saúde dos pacientes 

portadores de DCNT, em especial a HAS e DM. 

 

O desenvolvimento deste trabalho também permitiu atualizar os conceitos que 

envolvem o assunto através da literatura científica, o que serviu também como 

embasamento teórico para realização da intervenção. 

 

Acredita-se que, para além da UBS Fonte Grande, este trabalho se estabelece como 

um alerta para que os profissionais da saúde busquem se envolver no cuidado 

preventivo, a fim de que a população atendida pelo serviço de atenção primária à 

saúde tenha promoção de saúde, qualidade de vida, e particularmente os pacientes 

com DCNT, para que alcancem controle clínico dos sintomas das DCNT, em 

especial, a HAS e o DM. 
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