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RESUMO 
 
 

 
Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis como a Hipertensão Arterial e a 
Diabetes Mellitus têm tido elevada incidência, associadas em maior número com os 
hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo e stress. Essa é 
uma grande problemática para os profissionais que trabalham diretamente com esses 
pacientes.  O objetivo do presente estudo é criar proposta de intervenção visando 
intervir positivamente na adesão ao tratamento dos diabéticos e hipertensos. Para a 
elaboração do plano de intervenção foi realizada uma revisão de literatura nas bases 
de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Scientific Library On Line (SciELO). Foi utilizado o método de planejamento 
denominado Planejamento Estratégico Situacional (PES). Conclui-se que a partir 
deste projeto de intervenção os pacientes do HIPERDIA possam estar 
instrumentalizados para co- participarem da adesão ao tratamento, visando melhor 
prognóstico no tratamento destas patologias. 
 
 
Descritores: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Adesão ao Tratamento. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 
 

 
Currently, non-communicable chronic diseases such as Hypertension and Diabetes 
Mellitus have had a high incidence, associated in greater numbers with lifestyle habits 
such as physical inactivity, obesity, smoking, alcoholism and stress. This is a major 
problem for professionals working directly with these patients. The aim of the present 
study is to create an intervention proposal aiming to positively intervene in the 
treatment adherence of diabetic and hypertensive patients. To prepare the intervention 
plan, a literature review was performed in the Latin American and Caribbean Health 
Sciences (LILACS) and Scientific Library On Line (SciELO) databases. The planning 
method called Situational Strategic Planning (PES) was used. It is concluded that from 
this intervention project HIPERDIA patients can be equipped to co-participate in 
treatment adherence, aiming at a better prognosis in the treatment of these 
pathologies. 
 
 
Descriptors: Hypertension. Diabetes Mellitus. Treatment Adherence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município Ribeirão das Neves 

A cidade de Ribeirão das Neves é um dos maiores municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, contando com uma população de 296.317 

habitantes, sendo mais de 27 mil jovens com idades entre 15 e 19 anos (IBGE, 2018). 

Em 2015, o IBGE fez uma nova previsão de habitantes da cidade, conforme as 

estatísticas de crescimento do órgão, atualmente teríamos uma população 

aproximada de 319.310 habitantes. A cidade sofreu um rápido e desordenado 

crescimento populacional a partir da década de 1970, quando tinha 9.707 mil 

habitantes e nas décadas seguintes apresentou crescimento muito superior à média 

estadual e nacional, passando para 67.257 mil em 1980; 143.852 em 1991 e 246.589 

em 2000 (IBGE, 2018). Esse forte crescimento populacional resultou no surgimento 

de 180 bairros, gerando diversos problemas sociais, dificultando a difusão de 

informação de forma eficiente e gerando desconhecimento por parte da população de 

algumas das características do município.  

Ribeirão das Neves é subdivida em três regiões: Sede, Justinópolis e Veneza. 

A sede é a região central, definidos por áreas situadas na sede, com 

características de área central pela predominância de atividades comerciais e de 

prestação de serviços, ocupadas com média densidade, destinadas basicamente a 

atividades de comércio e prestação de serviços com nível de pequeno, médio e grande 

porte, e de atendimento para toda a cidade, onde há edificações em lotes mínimos 

maiores ou igual a 360m². Tem expandido o comércio local, principalmente com a 

chegada de novas empresas de grandes franquias (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018).

 Justinópolis possui características de eixo comercial pela predominância de 

atividades comerciais e de prestação de serviços, ocupadas com média densidade, 

destinadas a atividades de comércio e prestação de serviços com nível de pequeno, 

médio e grande porte, e de atendimento para toda a cidade (RIBEIRÃO DAS NEVES, 

2018). 

É toda região compreendida pelo distrito de Justinópolis, que tem boa parte da 

população total do município. O distrito de Justinópolis ou “Justino”, como é 

popularmente conhecido, recebeu o derivado nome, em 1953, em homenagem a 



10 
 

  

Antônio Justino da Rocha, próspero fazendeiro da região que doou o terreno para a 

construção da igreja, do cemitério e da escola (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018). 

A região do Veneza tem uma população que representa 29% da população total 

do município. É toda região que nasceu em torno da BR-040 e pouco resta da 

preservação histórica do município. área há presença de condomínios fechados, como 

os condomínios Vale das Acácias e Vale do Ouro, geralmente habitados 

temporariamente, pois a grande maioria tem aquelas, como residências de descanso 

e moram em cidades próximas, como Belo Horizonte(RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018). 

A população da região cresce exponencialmente, principalmente após criação 

da habitação do Programa do Governo Federal “Minha casa minha vida” no bairro 

Jardim Alterosas, que está localizado entre o Veneza e o Belvedere, e próximo a 

empresa Pacaluz, o local teve uma incidência de moradores de várias regiões da 

cidade que ali vieram morar.  

Mas encontramos, nessa região, implantações que remetem as necessidades 

desenvolvidas às margens de uma grande rodovia, como a 040, dentre elas é grande 

o número de postos de gasolina e restaurantes com características próprias pra 

atender viajantes.  

Apesar de não haver grandes exemplares arquitetônicos nessa região, um dos 

bens do município que possuem tombamento municipal está implantado ali, a Igreja 

da Colina. Capela filiada ao Santíssimo Sacramento conhecida como “Capelinha da 

colina”, que desde a década de 30 é local de devoção dos fiéis de toda redondeza. 

Foi ampliada e reinaugurada em 16/05/1949. Tombada pela Lei Orgânica em 21 de 

abril de 1990, foi restaurada em 1999, após chegar à situação de ruína (IBGE, 2018). 

Ribeirão das Neves tem uma representação forte no polo ceramista, desde a 

década de 1940 quando a Penitenciária Agrícola de Neves, atual José Maria Alckimin. 

Muito em função da grande quantidade de matéria-prima existente na região, se 

tornando uma das grandes fontes de economia da cidade, desde a sua emancipação 

(RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018).   

Outra característica cultural forte na cidade é o artesanato, tendo em vista que 

a cidade recebeu moradores de várias regiões do país, que vieram buscar uma nova 

vida na capital mineira, assim o artesanato local se mostra presente em várias 

vertentes, confeccionadas com matérias primas como: linhas, tecidos, madeiras, 

vidros, barbantes, papéis e muitos materiais destinados ao descarte.  
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A cidade tem destaque também nas artes cênicas, ou artes performativas, com 

vários estúdios de dança, que servem para ensinar e local de exercícios. Dentre os 

movimentos, destaques para o Jazz, Balé, entre outros. A capoeira também tem 

representação na cidade, nos guetos, nos espaços públicos da Prefeitura 

disseminando entre os jovens as atividades. A culinária é outra característica forte da 

cidade, assim como o artesanato, a culinária é representativa de vários pontos do 

país, tendo em vista sua população diversificada (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018). 

 

1.2 O sistema de Saúde de Ribeirão das Neves 

 

O sistema de saúde de Ribeirão das Neves é pouco organizado, havendo 

inúmeras vagas no quadro de funcionários ou trabalhadores sem a condição técnico-

científica necessária para a atuação no cargo ao qual é designado. Sujeito a uma forte 

influência política e partidária, toda a hierarquia é trocada a cada quatro anos – quando 

se alternam as gestões – ou ao longo do processo de estruturação do serviço, à 

medida que os interesses individuais são postos à frente do bem público, os concursos 

na cidade estão defasados, fazendo que uma grande quantidade dos funcionários 

atuem por contrato.  

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Cerejeiras, seu território e sua população 

 

A unidade A Unidade de Saúde Cerejeiras foi inaugurada há cerca de 20 anos 

e está situada na rua Bangu número 65 do bairro Urca. A unidade encontra-se próximo 

a Unidade de Pronto Atendimento (UPA )Acrizio de Menezes.   

A casa é alugada pouco estruturada para ser uma Unidade de Saúde. 

Banheiros são precários e sem estrutura para atender a população. Não há nenhum 

tipo de acesso para cadeirantes e as salas adaptadas para consultório são mal 

iluminadas, pequenas e contém alguns mofos nas paredes.  

A área destinada à recepção é pequena e sempre é muito difícil o atendimento 

devido a demanda espontânea pela manhã, além dos atendimentos pré agendados. 

Outro problema é a falta de uma sala para realizar os grupos operativos e reuniões da 

equipe. Improvisamos a sala da enfermeira para realizar as reuniões e os grupos 

operativos são feitos no quintal da casa.   
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Nossa Unidade de Saúde também sofre com a falta de segurança. Desde que 

foi inaugurada a mesma foi furtada cinco vezes onde foram levados todos os 

computadores, televisão, aparelhos médios e vários outros equipamentos. Hoje 

trabalhamos com o pouco que sobrou.  

A Unidade de Saúde funciona de 8:00 horas as 17: 00 horas.  As Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) se revezam durante a semana para fazer trabalho da 

recepção e arquivo de prontuários dos pacientes.  

As consultas são marcadas de segunda a quinta – feira, as sextas- feiras há 

dispensa da médica da unidade para estudo. O tempo é ocupado exclusivamente com 

consultas marcadas ou atendimento da demanda espontânea. 

Há também atendimento de puericultura na segunda feira, pré natal na terça 

feira e demais dias para atendimento a hipertensos e diabéticos. O grupo do Hiperdia 

acontece mensalmente. 

No Quaro 1 encontram-se apresentados a faixa etária por sexo da população 

atendida pela eSF Cerejeiras 

 

Quadro 1: Aspectos demográficos da população da área adscrita à Equipe de Saúde 
da Família Cerejeiras, Município de Ribeirão das Neves, MG, 2019. 
 

FAIXA ETÁRIA  MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ano 23 25 48 

1-4 anos 87 72 159 

5-14 anos 113 98 211 

15-19 anos 237 211 448 

20-29 anos 335 342 677 

30-39 anos 474 415 889 

40-49 anos 354 376 730 

50-59 anos 112 96 208 

60-69 anos 83 91 174 

70-79 anos 77 85 162 

80 anos e mais 54 65 119 

TOTAL 1949 1876 3825 

Fonte: Autoria Própria 
 

Os dados mostram que a predominância da população se encontra nas faixas 

etárias compreendidas entre 20 a 49 anos de idade, população considerada ativa no 

processo de trabalho. A partir de 60 anos, percebe-se que o sexo feminino é 

predominante e acompanha os dados do pais e do mundo.  
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1.3 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Acerca dos problemas de saúde da população obtivemos informações nos 

prontuários dos pacientes sobre os altos níveis glicêmicos dos pacientes diabéticos e 

hipertensos, que em geral, levam a hospitalizações no município. Dos 750 pacientes 

cadastrados com diabetes ou hipertensão arterial 5% apresentam níveis pressóricos 

e glicêmicos elevados, por isso apresentamos o presente problema da UBS. 

A falta de ações sistematizadas e contínuas, números de exames laboratoriais 

reduzidos, grupos operativos ineficazes destes usuários, como também a lentidão 

burocrática ao acesso de referência/ contra referência e a demora de 60 dias em 

média na realização de exames complementares são fatores importantes como 

dificultadores na assistência aos usuários hipertensos e diabéticos da área de 

cobertura sob a responsabilidade da Equipe. 

No quadro 2 a seguir estão expostos os problemas relacionados aos pacientes 

diagnosticados com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, onde a falta de adesão 

ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso é um dos principais problemas 

da unidade e neste temos como parcial a capacidade de enfrentamento. 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Cerejeiras, Município de Ribeirão das 

Neves, 2019 

Principais problemas  
 

Importância* Urgência**  Capacidade de 
Enfrentamento*** 
 

Seleção 
**** 

Falta de Adesão ao 
tratamento, pois os 
níveis pressóricos e 
glicêmicos não estão 
controlados, mesmo com 
a prescrição 
medicamentosa 
realizada 

Alta 10 Parcial 1 

Falta de exames, há 
pouca disponibilização 
de guias de exames 
laboratoriais não sendo 
suficiente para todos 
pacientes 

Alta 10 Nenhum 2 
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Falta de insumos para o 
trabalho, como fitas para 
aferir glicemia capilar, 
estetoscópio e 
esfigmomanômetro 

Alta 8 Nenhum 3 

 
Fonte: Diagnóstico situacional, Cerejeiras, Ribeirão das Neves, 2018 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

O interesse pelo aprofundamento no tema “baixa adesão ao tratamento dos 

pacientes diabéticos e hipertensos”, surgiu após a realização do diagnóstico 

situacional, na área de abrangência da ESF Cerejeiras, em Ribeirão das Neves, onde 

750 usuários atendidos na UBS são hipertensos e diabéticos e, destes, 5% 

apresentam níveis pressóricos e glicêmicos elevados no ano de 2017. Este 

diagnóstico ocorreu a partir do levantamento efetuado por ocasião de estudos no 

módulo Planejamento Avaliação e Programação em Saúde (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), do Curso de Especialização em Gestão do Cuidado na Saúde da 

Família.  

Mediante esta situação foi discutido com toda equipe, em reunião programada, 

sobre os fatores geradores das problemáticas citadas acima. E percebeu-se que seria 

de grande importância, tanto para a população quanto para a gestão de saúde 

municipal, a intervenção em um problema de grande relevância quanto este, pois o 

retorno seria tanto em saúde e qualidade de vida quanto financeiro para o município, 

visto que o projeto tem possibilidades reais de ser realizado. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 

Criar proposta de intervenção visando intervir positivamente na adesão ao 

tratamento dos diabéticos e hipertensos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

• Realizar diagnóstico situacional para compor dados e registros sobre os 

pacientes diabéticos e hipertensos; 

• Buscar na literatura as evidências de melhores práticas para abordagem dos 

fatores que interferem na adesão ao tratamento 

• Visar, através de palestras educativas em grupo, sensibilização e a aceitação 

dos pacientes para a implementação e permanência da proposta de 

intervenção; 

• Organizar ações e estratégias para a manutenção dos resultados positivos 

obtidos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

Neste trabalho, optamos pela revisão bibliográfica narrativa, uma vez que ela 

dá maior flexibilidade de busca do material a ser analisado. Este foi coletado na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), bem como nos módulos do Curso de Especialização em 

Atenção Básica em Saúde da Família da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

Como embasamento teórico foram selecionados artigos e textos científicos . 

Optou-se por utilizar como material, artigos científicos em língua portuguesa, 

espanhola e inglesa para melhor entendimento dos profissionais de saúde, produzidos 

entre 2000 e 2017, bem como livros científicos. Para a busca do material bibliográfico 

foram utilizados os seguintes descritores: Hipertensão, Diabetes Mellitus, Adesão ao 

Tratamento. 

O projeto foi elaborado com base nos passos do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) e se assenta em atividades educativas, ocupacionais e de 

autoajuda, juntamente com o acompanhamento de toda a equipe da ESF, devendo-

se repetir continuamente seus ciclos de manutenção, para que desta forma seja 

facilitada a promoção a saúde dos pacientes. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 
 
 

A prevalência da HAS é alta em todo Brasil, de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Contudo, as taxas de controle são consideradas baixas, se 

transformando em um problema de saúde pública. Os valores criteriosos para 

diagnóstico da pressão arterial devem estar acima de Pressão Arterial Sistólica= 140 

mm Hg, Pressão Arterial Diastólica= 90mm  Hg, sua prevalência média ocorre em 

indivíduos acima de 60 anos, contudo, nas crianças percentil abaixo de 90 indica 

pressão arterial normal, entre 90 e 95, quadro de pré-hipertensão, e percentil acima 

de 95, sinal de que a hipertensão está instalada (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

A HAS tem como característica uma evolução silenciosa e assintomática, que 

pode vir a demorar em ter o diagnóstico da doença, contudo a adesão ao tratamento 

da HAS é obrigatória e rotineira, para que os níveis tensionais não tenham elevações 

(GOMES; SILVA; SANTOS, 2010). 

A hipertensão arterial é uma manifestação secundária de doenças bases, como 

doenças renais, endócrinas, cardíacas e pulmonares, os recém-nascidos de baixo 

peso podem desenvolver a hipertensão arterial secundária, deste modo, se faz 

necessário a aferição de pressão arterial com regularidade nas consultas médicas. Os 

sinais e sintomas surgem quando as complicações estão pré-instaladas, sendo os 

mais comuns: cefaleia, tontura, falta de ar, zumbido no ouvido, visão embaçada, 

epistaxe e cansaço nas atividades de vida diária (WENDLING, 2013). 

Para realização do diagnóstico é necessária avaliação da história clínica do 

paciente, exame físico, e análise se exames laboratoriais. 

 

5.2 Diabettes Mellitus 

 

O diabetes Melittus é uma patologia cuja  prevalência aumenta a cada dia, e 

ocorre  devido alterações da tolerância à glicose do organismo, e está intimamente 

ligada a doenças cardiovasculares e complicações microvasculares. Seu controle 
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implica em melhor qualidade de vida dos pacientes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2016). 

Alguns estudos afirmam que a Diabetes Mellitus é uma doença endêmica em 

países subdesenvolvidos. No Brasil,  

A prevalência de DM encontrada na população adulta brasileira, em 2008, foi 
de 7,5% (IC95% 7,02 - 7,95). A ocorrência de DM esteve associada a fatores 
modificáveis e não modificáveis, com destaque para a idade (≥ 40 anos), a 
obesidade, o sedentarismo e a presença de outras condições de saúde 
(FLOR, L. S.; CAMPOS, 2017, p.24-25) 

 

 As taxas de morbimortalidade da doença são altas, desta forma as ações de 

promoção, prevenção e tratamento deste agravo deve estar cada vez mais presente, 

pois a DM aumenta o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

No Brasil o DM sua relevância toma quanto problema de saúde pública, pois 

há aumento da incidência de taxas de morbimortalidade e ainda algumas sequelas 

nos pacientes como a cegueira, a retinopatia diabética, a insuficiência renal terminal 

e ainda amputações de extremidades, vários pacientes com Diabetes Mellitus ficam 

ao decorrer dos anos incapazes ou com limitações que interferem diretamente no 

trabalho e nas suas atividades de vida diária, em decorrência das complicações 

crônicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

 

5.3 Evidências de melhores práticas para abordagem dos fatores que interferem 

na adesão ao tratamento 

 
Piancastelli, Di Spirito e Flisch (2011) definem adesão como um envolvimento 

amplo do paciente, de natureza ativa, voluntária e colaborativa gerando 

comportamentos que irão influenciar nos resultados terapêuticos e controle da 

doença. 

Gomes, Silva e Santos (2010) relatam que os fatores que dificultam a adesão 

ao tratamento da HAS dizem respeito à utilização  diária de vários comprimidos por 

dia, e convivem com alguns efeitos colaterais Assim, torna-se difícil  controlar um 

problema que não apresenta sintomatologia significante para lidar com os efeitos 

colaterais que podem variar desde a  pressão baixa , batimentos cardíacos 

acelerados, tontura , até arritmia e tosse seca. Estes motivos podem ser um dos 

maiores dificultadores para o tratamento correto. 
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Nos estudos realizados por Schoenthaler e Cuffee (2013), em dezoito ensaios, 

oito destes ressaltam melhoras significativas para a adesão a terapia medicamentosa, 

combinando duas ou mais intervenções, sendo elas: educação do usuário, uso de 

lembretes diários, planejamento de ações, apoio aos comportamentos, 

aconselhamento individual com enfoque psicossocial, pois se faz necessário a 

orientação destes pacientes em relação a adesão ao tratamento medicamentoso, 

visando alcançar o sucesso do tratamento. 

Outra intervenção realizada é a farmacêutica, por meio da utilização do 

monitoramento dos medicamentos, aconselhamento dos medicamentos, prescrição e 

mudanças de doses, chamadas telefônicas para acompanhamento, é uma estratégia 

de intervenção efetiva (AL JUMAH; QURESHI, 2012). 

Contudo, ainda é destacado como barreira a dificuldade cognitiva de idosos, 

transtornos psicológicos, crianças e grupos de pacientes especiais, demandando 

maior atenção da unidade básica de saúde (SCHOENTHALER; CUFFEE, 2013). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Falta de Adesão ao 

tratamento dos diabéticos e Hipertensos”, que será realizado com os pacientes que 

serão cadastrados no Programa Hiperdia, para o qual se registra uma descrição, 

explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
 

Dentre os problemas citados no diagnóstico situacional, observou-se que a falta 

de adesão ao tratamento dos hipertensos e diabéticos levam os mesmos a 

internações e complicações até ao óbito, contudo, devido à sobrecarga de trabalho 

dos profissionais da ESF e acomodação dos membros da equipe e dos usuários estes 

problemas passam “desapercebidos” e chegam a unidade as complicações de 

patologias que possuem diagnóstico fácil e tratamento medicamentoso para o controle 

dos mesmos. Vejo, ainda, que devemos cadastrar todos os hipertensos e diabéticos 

no HIPERDIA., bem como, encaminhá-los ao centro de referência da cidade de Belo 

Horizonte. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

Nível de Informação: Falta de orientação adequada da família e sociedade, 

sobre os diagnóstico e tratamento de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Estrutura do Serviço de Saúde: falta estrutura física adequada em nossa 

ESF, visto que estamos alojadas em casa alugada da cidade para realizar o 

atendimento aos pacientes hipertensos e diabéticos, como salas próprias e 

equipamentos para aferição de sinais vitais e glicemia capilar em jejum e pós prandial. 

Insumos materiais: medicamentos disponibilizados na farmácia básica para 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, bem como exames complementares. 

Processo de trabalho da equipe de saúde: ter na agenda anual a formação 

e realização de grupos específicos de atendimento para HIPERDIA e seus familiares. 

 

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/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

A partir desta constatação, optou-se por escolher esse problema como tema 

deste trabalho, para que os pacientes sejam primeiro identificados e cuidados pela 

ESF, fazendo com que reduza drasticamente a morbimortalidade que estas doenças 

trazem que atualmente é um problema de saúde pública. 

O interesse pelo referido tema surgiu durante minha atuação como médica 

responsável pela equipe da Estratégia de Saúde da Família.  

Os nós críticos para o problema “Falta de Adesão ao tratamento dos diabéticos 

e Hipertensos” são:  

• Nível de Informação deficiente; 

• Estrutura do Serviço de Saúde inadequada; 

• Falta de insumos materiais; 

• Processo de trabalho da equipe de saúde precário. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

De acordo com as etapas já descritas, realiza- se o desenho das operações 

onde são pautadas ações acerca do nível de informação, estrutura do serviço de 

saúde, insumos materiais necessários, bem como o processo de trabalho da equipe 

de saúde. 

Quanto à intervenção farmacêutica, será realizado o monitoramento da 

medicação por meio das consultas periódicas, aconselhamento da medicação, 

prescrição e mudanças de doses, acompanhamento médico e da enfermagem nos 

grupos operativos. O conhecimento dos usuários, por meio de visitas domiciliares, 

será por meio do acompanhamento do prontuário individual e do cadastro atualizado. 

A partir das vivencias, conhecimentos, valores e crenças da maioria serão 

propostos os grupos operativos e as informações direcionadas aos usuários. 

Organizar e agendar consultas médicas para esses 5% de usuários com 

hipertensão e diabetes. Planejar visitas e retornos mensais. Programar grupos de 

conscientização juntamente com os enfermeiros e outros componentes da equipe. 

Nos quadros 3 e 4 serão apresentados os projetos, as ações, produtos e 

resultados esperados bem como os responsáveis e gestão as atividades.  
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Quadro 3- Operações, produtos, recursos necessários e controle para os nós 

críticos identificados na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Cerejeiras, Município de Ribeirão das Neves, MG, 2019. 
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Nó crítico Projeto/ 
Operação 

Ações esperadas Recursos críticos Controle de 
Recursos 
críticos/ 

Viabilidade 

Nível de 
Informação 
deficiente 
 

Mais Saúde -Realização de 
Palestras para o 
HIPERDIA. 
- reprodução de 
material áudio visual 
sobre principais 
consequências 
dessas patologias. 
 

Organizacional: 
organizar as 
palestras 
Cognitivo: 
trabalhar os temas 
a respeito da HAS 
e DM com 
usuários; 
Financeiro: 
disponibilização de 
folders  

Ator que 
controla: 
Enfermeiro e 
Médico 

Estrutura 
do Serviço 
de Saúde 
inadequada 

Elaborar ofício 
que 
demonstra a 
importância da 
construção de 
uma ESF para 
adequação 
aos 
parâmetros 
exigidos pelo 
Ministério da 
Saúde e 
melhora do 
atendimento 
da população 

Curto prazo: 
reforma na UBS a 
partir das 
necessidades da 
população e dos 
profissionais para 
melhorar o serviço 
Longo prazo: 
pleitear junto a 
secretaria de saúde 
a construção da 
ESF 

- Financeiro: iniciar 
da obra e 
aquisição de 
insumos para 
inauguração; 
Político: 
Inauguração da 
ESF. 

Ator que 
controla: 
Secretaria de 
Saúde, Obras e 
prefeitura 

Falta de 
insumos 
Materiais 

Disponibilizar 
na farmácia 
básica da 
cidade os 
medicamentos 
para 
hipertensão e 
diabetes 
conforme 
prescrição 
médica 

-pacientes em uso 
de medicamentos 
de forma regular 

-Financeiro: 
aquisição dos 
medicamentos 
- Organizacional: 
organizar os 
materiais para 
distribuição 

Ator que 
controla: 
Farmácia  

Processo 
de Trabalho 
da Equipe 
de Saúde 
precário 

Implantar linha 
guia do 
HIPERDIA 

- padronização do 
manejo clínico 
adequado por meio 
de criação de 
protocolo de 
atendimento; 
- processo de 
trabalho 
sistematizado 

- Cognitivo: linha 
do cuidado; 
- Político: 
articulação entre 
os setores da 
saúde e os 
profissionais. 
Organizacional: 
adequar o fluxo. 

Ator que 
controla: Médico 
e enfermeiro. 
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Quadro 4- Produtos e resultados para os nós críticos identificados na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Cerejeiras, Município  

de Ribeirão das Neves, MG, 2019. 

 
 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das atividades realizadas conforme proposto no presente projeto de 

intervenção com os pacientes do HIPERDIA almejamos a redução do índice de 

Nó crítico Projeto /Operação Produtos esperados Resultados esperados 

Nível de 
Informação 
deficiente 

Mais Saúde 
O que os pacientes 
precisam saber? 

- Linha de Cuidado ao 
pacientes hipertensos 
e diabéticos 
Profissional de saúde 
capacitado para o 
uso. 

Família e pacientes instruídos 
sobre as patologias  

Estrutura 
do Serviço 
de Saúde 
inadequada 

Estrutura ok 
Elaborar ofício que 
demonstra a 
importância da 
construção de uma 
ESF para adequação 
aos parâmetros 
exigidos pelo MS e 
melhora do 
atendimento da 
população 

Curto prazo: reforma 
na UBS a partir das 
necessidades da 
população e dos 
profissionais para 
melhorar o serviço 
Longo prazo: pleitear 
junto a secretaria de 
saúde a construção 
da ESF 

Unidade em pleno 
funcionamento para bem 
estar e melhor acolhimento 
dos pacientes. 

Falta de 
insumos 
Materiais 

 
Tem remédio 
 
Conversar com o 
farmacêutico (a) 
responsável para ver 
formas de resolver a 
garantia das 
medicações 

-Medicação na 
Farmácia e aparelhos 
para aferição dos 
sinais vitais  
disponíveis na 
unidade, pois 
atualmente faltam na 
unidade, o gerente da 
unidade já fez 
requisição mas não 
chegou  

Garantir a disponibilidade dos 
medicamentos e insumos 
necessários. 

Processo 
de Trabalho 
da Equipe 
de Saúde 
precário 

Disponibilizar na 
farmácia básica da 
cidade os 
medicamentos para 
hipertensão e 
diabetes conforme 
prescrição médica 

- Farmácia básica 
com os insumos e 
medicamentos 

Pacientes realizando o 
tratamento de maneira 
adequada e com pressão 
arterial e glicemia controlada. 
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descompensação da HAS e da DM e internação dos pacientes, bem como o óbito por 

causas preveníveis. 

As estratégias devem ser concretizadas e buscadas por todos os profissionais 

de saúde, para que proporcionem um melhor bem estar aos pacientes, elaborando 

planos de ação e acompanhamento do grupo HIPERDIA; grupos operacionais com 

profissionais do NASF na unidade de saúde.  
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