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RESUMO 

O elevado risco cardiovascular decorrente de comorbidades como o diabetes 
mellitus e a hipertensão arterial sistêmica é de alta prevalência na comunidade onde 
atua a Equipe de Saúde da Família II, em Uberlândia, sendo o principal problema 
observado na comunidade, o qual é responsável pela alta taxa de morbimortalidade 
dos pacientes portadores dessas doenças crônicas. Com isso, esse trabalho possui 
o objetivo de propor ações para reduzir o risco cardiovascular nesses pacientes, 
através de ações que visam mudança no estilo de vida e adesão ao tratamento.  Foi 
utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 
problemas observados e depois realizado a revisão de literatura para fundamentar a 
eficácia da proposta de intervenção. Foi possível observar que com as intervenções 
e planos de ações propostas, os pacientes se tornam mais conscientes das suas 
comorbidades e riscos em longo prazo, tornando-se eficaz o controle e redução do 
risco cardiovascular. Assim, observa-se a importância das intervenções sobre o 
controle das comorbidades e assim a redução do risco cardiovascular.  

 

Palavras-chave:  Fatores de risco. Diabetes mellitus. Hipertensão. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The high cardiovascular risk resulting from comorbidities such as diabetes mellitus 
and hypertension is highly prevalent in the community where the Family Health Team 
II operates, in Uberlândia, being the main problem observed in the community, which 
is responsible for the high rate of morbidity and mortality of patients with these 
chronic diseases. Thus, this work aims to propose actions to reduce cardiovascular 
risk in these patients, through actions aimed at changing their lifestyle and adhering 
to treatment. Situational Strategic Planning was used to quickly estimate the 
problems observed and then a literature review was carried out to substantiate the 
effectiveness of the intervention proposal. It was possible to observe that with the 
proposed interventions and action plans, patients become more aware of their 
comorbidities and long-term risks, making the control and reduction of cardiovascular 
risk effective. Thus, it is observed the importance of interventions on the control of 
comorbidities and thus the reduction of cardiovascular risk. 
 

Keywords:  Risk factors. Diabetes mellitus. Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como informações contextuais deste trabalho serão apresentados aspectos gerais 

do município de Uberlândia, Minas Gerais,  o Sistema Municipal de Saúde, os 

aspectos gerais da comunidade – Bairro Minas Gerais, a Unidade Básica de Saúde 

da Equipe de Saúde da Família III e seu funcionamento, o processo de trabalho da 

Equipe de Saúde da Família II, uma estimativa rápida dos problemas de saúde do 

território e da comunidade (como primeiro passo do Planejamento Estratégico 

Situacional e a priorização dos problemas, apontando para o problema selecionado 

para plano de intervenção (segundo passo). 

1.1 Aspectos gerais do município de Uberlândia, Minas Gerais 

Uberlândia é uma cidade com 691.305 pessoas, segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2019. Localizada na 

região sudeste do Triângulo Mineiro, sua pirâmide etária é composta basicamente 

por adultos jovens entre 20 a 40 anos de idade, segundo dados do IBGE, sendo a 

maior parte da população de religião católica (BRASIL, 2020).       

Ocupa uma área de 4,1 mil quilômetros quadrados, sendo a principal e maior cidade 

do Triângulo Mineiro, em área e população. Encontra-se distante 539 km da capital 

do estado (Belo Horizonte). O município encontra-se em uma localização 

privilegiada, pois a sua malha rodoviária está ligada aos grandes polos nacionais – 

Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília, sendo um ponto de 

ligação entre os grandes centros econômicos do Brasil (BRASIL, 2020) 

Em 2016 a renda média da população era de 2,6 salários mínimos. O seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,789 (em 2010), considera elevado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e situando-se na terceira posição de IDH no 

estado. Segundo dados do IBGE, 98% da população possui saneamento básico 

adequado (BRASIL, 2020).  

Uberlândia tem como principal setor econômico e gerador da maior parte do seu 

Produto Interno Bruto (PIB) o setor terciário de prestação de serviços, ficando em 

segundo lugar de importância a Industria (Souza Cruz, Monsanto, Algar, Coca-Cola). 

A agricultura é o setor menos relevante para a economia da cidade. 
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1.2  Sistema Municipal de Saúde- Uberlândia 

A cidade é considerada referência em saúde para a região do Triângulo Mineiro, Alto 

Paranaíba, Sul Goiano e Noroeste de Minas Gerais, contando com mais de 10 

hospitais, tanto privados como públicos, como o Hospital de Clinicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Unidades de Atendimentos Integrados 

(UAI) administrados pelo Sal da Terra e Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Hospital e Maternidade Municipal, e Hospital 

do Câncer. Conta com 944 leitos de internação, sendo 420 privados e 524 públicos. 

Além disso, o município possui 74 equipes de Saúde da Família (eSF), sendo cinco 

delas no setor rural e o restante na zona urbana (UBERLÂNDIA, 2020).  

1.2.1 Pontos de atenção à saúde e sistemas de apoio e logístico 

Atenção Primária à Saúde (APS), nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

(UBSF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)  

• Atenção Secundária à Saúde, em unidades de Apoio Integrado (UAI) 

• Atenção Terciária à Saúde, no Hospital de Clínica da Universidade (HCUFU), 

Hospital e Maternidade Municipal  

• Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, nas UAI, HCUFU e clínicas de 

exame de imagens privadas; assistência farmacêutica em farmácias 

populares e farmácias da rede; informação em saúde, no Sistema de Gestão 

em Saúde Ltda (FAST MEDIC), que integra o prontuário do usuário entre UAI 

e UBSF, porém não integra informações de usuários atendidos no HCUFU, 

pois esse possui sistema diferente –  Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

• Sistemas Logísticos: transporte em saúde (ambulâncias e corpo de 

bombeiros, sendo que Uberlândia não dispõe da presença dos serviços de 

(SAMU), acesso regulado à atenção, prontuário clínico, cartão de 

identificação dos usuários do SUS  

O município de Uberlândia abrange o setor primário, o qual é composto pelas UBSF, 

o setor secundário composto pelas UAI (possui atendimento de pronto socorro (PS) 

ambulatorial e sala de emergência) e o setor terciário, composto pelo HCUFU e 

Hospital Municipal (presença de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), PS 

e abordagens de alta complexidade e densidade tecnológica). Há integração de 
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informações entre as UBSF e UAI, uma vez que o prontuário eletrônico dos 

pacientes consegue ser acessado pelo FAST MEDIC. Porém, uma grande falha e 

dificuldade no sistema de saúde de Uberlândia é a ausência de comunicação e 

informação entre o setor terciário com os outros setores de saúde.  

Os exames complementares ou de imagem são realizados em qualquer setor de 

atenção, exceto pelas UBSF, as quais coletam exames básicos de sangue, urina ou 

fezes.  

1.2.2 Organização dos pontos de atenção à saúde 

O primeiro contato do usuário é com a UBSF, com acolhimento e atendimento. Se 

for observada necessidade de encaminhamento, será feita referência secundária 

para o pronto atendimento na UAI ou ambulatório especializado.  

Na contrarreferência o usuário é orientado a retornar na UBSF com um relatório 

médico para acompanhamento de retorno na unidade. Se necessária a referência 

terciária será feita para o HCUFU ou Hospital Municipal, realizado pelo setor 

secundário – UAI.  

Os pacientes de outros municípios, quando necessitam de atendimento terciário, são 

referenciados para o HCUFU.  

No município de Uberlândia, o modelo de atenção predominante é voltado para as 

condições agudas, até mesmo nas UBSF, pois ocorre uma pressão da gestão 

superior para aumentar os atendimentos das condições agudas, tanto nas unidades 

de urgência/emergência, quanto nas UBS.  

Sendo assim, muitas vezes torna-se necessário desmarcar pacientes agendados, ou 

sobrecarregar a equipe para conseguir atender a demanda aguda, o que gera, na 

maioria das vezes, ausência de um programa de planejamento para educação em 

saúde dos usuários, prevenção, atendimento de condições crônicas relevantes e 

frequentes – como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (ESF).  
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1.2.3 Principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde 

• Sistema de transporte de ambulância deficitário para suprir a demanda, além 

de pouca estrutura interna do veículo (sem medicações, carência de material 

para intubação, ausência de desfibrilador). 

• Ausência de comunicação e compartilhamento de informação entre o setor 

terciário com os outros setores da rede.  

• Modelo voltado para atendimento de casos agudos no setor primário, 

negligenciado a atenção ou prevenção dos casos crônicos.  

• Ausência frequente de medicamentos de uso diário na rede (antidiabéticos, 

anti-hipertensivos, analgésicos). 

1.3   Aspectos gerais da comunidade – bairro Minas Gerais, em Uberlândia, 

estado de Minas Gerais 

Este trabalho tem como referência a Equipe de Saúde da Família II (eSF II) que, 

junto com a eSF I é responsável pela comunidade adscrita à Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do bairro Minas Gerais. A população adscrita e cadastrada é de 4605 

para a equipe II, de um total de 8642 cadastros no bairro Minas Gerais.  A 

comunidade é predominantemente de classe média-baixa, sendo a renda média 

mensal por volta de dois salários mínimos por família.  

O bairro possui saneamento básico adequado, não possui áreas de assentamento, 

ocupações, favelas ou áreas rurais.  Todas as ruas são asfaltadas e possuem três 

linhas de ônibus como transporte público.  

O bairro possui como equipamentos sociais uma Escola Municipal de Educação 

Infantil, uma Escola Municipal que atende do ensino fundamental ao médio, quatro 

igrejas, juma base comunitária de Polícia Militar, uma praça aberta para a 

comunidade e uma casa de acolhimento para idosos com 12 ocupantes e 

sustentada por doações.   

 

1.3.1 Aspectos demográficos 

O Quadro 1 mostra os aspectos demográficos em relação a faixa etária e gênero da 

população cadastrada na Unidade Básica de Saúde do bairro Minas Gerais. 



17 
 

Quadro 1 - Aspectos demográficos da população cadastrada nas duas equipes I e II 

da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Minas Gerais, Uberlândia, 2018.  

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

Até 1  60 56 116 

1-4  237 214 451 

5-14  596 584 1180 

15-19  303 326 629 

20-29  759 837 1596 

30-39  670 613 1283 

40-49  621 688 1309 

50-59  485 515 1000 

60-69 311 344 655 

70-79  117 155 272 

Igual ou superior a 80 67 84 151 

TOTAL 4226 4416 8642 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência das equipes I e II. 

1.3.2 Aspectos epidemiológicos  

O Quadro 2 mostra os aspectos epidemiológicos dos grupos prioritários da 

população cadastrada na UBSF. 

Ressalte-se que, em relação ao problema etilismo e uso de drogas, eles existem, 

porém sem dados cadastrais atualizados. 

Quadro 2- Aspectos epidemiológicos dos grupos prioritários por condição de saúde 

da equipe II do bairro Minas Gerais, Uberlândia. 

Condição de Saúde 
Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 
32 

Hipertensos 
483 

Diabéticos 
132 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 
15 
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Pessoas que tiveram acidente vascular cerebral (AVC) 
37 

Pessoas que tiveram infarto 
25 

Pessoas com doença cardíaca 
* 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 
6 

Pessoas com hanseníase 
2 

Pessoas com tuberculose 
1 

Pessoas com câncer 
3 

Pessoas com sofrimento mental 
31 

Acamados 
58 

Fumantes 
4 

Pessoas que fazem uso de álcool 
* 

Usuários de drogas 
* 

*Problema existente, sem dados acessíveis 

1.3.3 Principais causas de óbitos, de internação e doenças de notificação 

referentes à área de abrangência da equipe 2 

• Mortes: infarto agudo do miocárdio; acidente vascular cerebral isquêmico; 

insuficiência cardíaca   

• Internações: insuficiência cardíaca descompensada, exacerbação de DPOC, 

pneumonia em idosos  

• Notificação: Dengue; Zika; Hanseníase e Tuberculose  

1.3.4 Principais problemas relacionados à situação de saúde da população 

adscrita à área de abrangência da equipe II 

• Diabetes mellitus tipo II 

• Hipertensão arterial sistêmica  

• DPOC decorrente do tabagismo 

1.4   Unidade Básica de Saúde da Equipe de Saúde da Família II, do bairro 

Minas Gerais, em Uberlândia, estado de Minas Gerais  

A UBS fica localizada no Bairro Minas Gerais, atrás da empresa Guaraná Mineiro, foi 

inaugurada em 2014, tendo apenas cinco anos de funcionamento. A unidade é 
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compartilhada entre duas UBSF (Unidade I e II), sendo dois consultórios médicos, 

dois consultórios de enfermagem, uma sala de procedimentos, uma sala de 

vacinação, uma sala para os agentes comunitários de saúde, um consultório 

odontológico, uma área para o administrativo que recepciona os usuários e um 

consultório multidisciplinar.   

O acesso da comunidade até a UBSF é fácil e geralmente a população não queixa 

de dificuldade no acesso. Possui um saguão arejado e coberto para espera do 

atendimento, composta por 20 cadeiras.  A unidade possui uma mesa ginecológica 

em cada consultório médico e de enfermagem, luvas, seringas, equipamentos para 

acesso venoso periférico, material para coleta de Papanicolau e para sutura e 

retirada de sutura, nebulizador, um balão de oxigênio pequeno, geladeira para 

vacinas, impressoras e papal A4 para impressão, computadores. O prontuário é 

eletrônico por meio do FAST MEDIC.  

Os principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde são: 

• Consultório médico pequeno e muito barulho no entorno 

• Computadores com sistema operacional lento   

• Falta de sistema de ar condicionado  

• Falta de desfibrilador  

• Falta de medicações de uso frequente  

• Ausência de tempo do médico para participação nos grupos operativos, devido à 

agenda sempre lotada  

1.5  Equipe de Saúde da Família II 

É composta por uma médica, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, dois 

auxiliares administrativos duas funcionárias da limpeza, duas cirurgiãs dentistas, 

quatro agentes comunitárias de saúde, uma psicóloga, uma assistente social e uma 

nutricionista. 

O planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas à população e promoção 

da saúde são referidos para as reuniões semanais ou após as visitas domiciliares.  

Esporadicamente ocorre discussão e reflexão sobre a demanda da população e a 

necessidade de realizar grupos operativos, panfletos de informes (vacinas, entre 

outros) ou informações na sala de espera aos usuários.  
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1.6 Funcionamento da Unidade Básica de Saúde 

A UBS funciona das 07:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta. A agenda é 

composta por 14 vagas pela manhã e 14 vagas à tarde, sendo 10 vagas para 

atendimento programado e quatro vagas para atendimento de demanda espontânea.  

1.7 Processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família II 

Entre os atendimentos programados estão os controles pré-natais, puericulturas, 

atendimento de doenças crônicas ou exames de rotina. Os atendimentos de 

demanda espontânea primeiro passam por acolhimento da enfermeira ou técnica de 

enfermagem e, se necessário, são encaminhadas para atendimento médico.  

A agenda da enfermeira é comporta por cinco vagas para demanda programada 

(resultado de exames laboratoriais de rotina em paciente sem comorbidades, coleta 

de Papanicolau) e as restantes para atender à demanda espontânea – atender uma 

queixa aguda, agendar e encaminhar para atendimento médico, retirar uma dúvida 

do paciente, organizar material, etc. 

As visitas domiciliares acontecem nas quartas-feiras à tarde e são realizadas por 

médico e agente de saúde responsável pelo usuário.  

Os grupos operativos, que ocorrem mensalmente, são de saúde mental (participação 

da enfermeira e psicóloga) e nutricional com paciente portadores de obesidade, 

hipertensão e diabetes (participação da nutricionista). Não ocorre participação 

médica nos grupos ou atividades fora do atendimento médico individual, pois a 

agenda está sempre comprometida e não sobra tempo para realizar essas 

atividades, o que muitas vezes é bastante ruim, pois várias demandas médicas 

poderiam ser realizadas durante a realização dos grupos.  

Nas quintas-feiras à tarde ocorrem as reuniões da equipe, a qual, na maioria das 

vezes, funciona com informes da gestão superior para a equipe e quase nunca 

sobra tempo para refletir e discutir as demandas dos usuários, o trabalho em equipe, 

a organização da agenda ou a forma de melhoria no acolhimento dos pacientes.  

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

(primeiro passo)  
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Entre os problemas de saúde observados no território e na comunidade, um deles se 

refere à organização do processo de trabalho da equipe, processo esse que envolve 

ausência de reuniões efetivas para reflexão e planejamento das ações, ausência de 

participação do médico nos grupos operativos e necessidade de maior definição da 

função de cada membro da equipe.  

A partir da leitura de texto de referência e a partir dos dados levantados pela equipe 

de saúde, de acordo com a Estimativa Rápida, primeiro passo no Planejamento 

Estratégico em Saúde (PES), puderam ser elencados vários problemas na 

comunidade de abrangência da UBSF, na eSF II. 

• Alto risco cardiovascular devido a doenças como Diabetes tipo 2 ou 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 

• Alta prevalência de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

• Sobrepeso e obesidade infantil. 

• Desemprego e baixa renda familiar. 

• Sistema de transporte de ambulância deficitário (insuficiente para a demanda, 

pouca estrutura interna do veículo - medicações, material para intubação, 

ausência de desfibrilador). 

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

intervenção (segundo passo) 

Como segundo passo do PES, a partir da estimativa rápida, a listagem dos 

problemas de saúde do território e da comunidade.  

O Quadro 3 demonstra o processo de seleção dos problemas, por prioridade, de 

acordo com critérios de importância, capacidade de enfrentamento e urgência. 

 

Quadro 3 - Seleção dos problemas elencados, de acordo com os critérios de 

importância, capacidade de enfrentamento e urgência. Equipe de Saúde da Família 

II, bairro Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais (2019). 

Problemas Importância * Capacidade de 

enfrentamento ** 

Urgência 

*** 

Seleção**** 

Alto risco cardiovascular Alta Parcial 10 1 
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devido a doenças como 

diabetes tipo 2 ou hipertensão 

arterial sistêmica  

Alta prevalência de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica  

Alta Parcial 6 2 

Sobrepeso e obesidade 

infantil 

Média Parcial 4 3 

Desemprego e baixa renda 

familiar 

Alta Nenhuma 4 4 

Pouca organização do 

processo de trabalho da 

equipe 

Média Parcial 4 5 

Sistema de transporte de 

ambulância deficitário 

Média Parcial 2 6 

Fonte: segundo modelo de Faria, Campos e Santos ( 2018) 

*Importância: alta, média, baixa 
**Capacidade de enfrentamento: total, parcial, nenhuma 
***Urgência: Distribuição de 30 pontos 

 

O problema priorizado foi o risco cardiovascular, pois possui alta importância na 

comunidade. Além disso, pode contar com capacidade de enfrentamento parcial, 

dentro das condições da equipe, uma vez que os profissionais que atuam na UBSF 

são capazes de se organizarem para aumentar o controle das principais doenças 

que aumentam o risco cardiovascular nessa população; porém, o enfrentamento não 

depende apenas da equipe, mas também da adesão e força de vontade dos 

pacientes, além da ajuda política para recursos humanos e instrumentos para 

atuação. Como terceiro critério a urgência de que se reveste o problema. 

A baixa renda familiar foi elencada como penúltima prioridade, apesar da sua 

importância também ser alta, a capacidade de enfrentamento pela equipe é 

impossível, pois os profissionais atuantes na UBSF não são capazes de mudar a 

realidade financeira da comunidade.  

O DPOC e a obesidade Infantil foram classificados, respectivamente, como segundo 

e terceiro lugar na seleção, pois apesar de serem também problemas com grau de 

importância elevados, devido a incidência e risco de complicações, ainda possuem 

uma taxa de acometimento menor que do risco cardiovascular, gerando menos 

impacto na comunidade em relação ao problema priorizado.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O elevado risco cardiovascular decorrente do DM2 e da HAS é de alta prevalência 

na comunidade onde atua a Equipe de Saúde da Família II, em Uberlândia – MG, 

sendo que os agendamentos de consulta são, na grande parte das vezes, 

demandados por esse grupo de pacientes.  

Esse risco é responsável pela alta taxa de morbimortalidade dos pacientes 

portadores dessas doenças crônicas, causando impacto não apenas social para 

esse grupo de pacientes, como também financeiro, muitas vezes acometendo 

indivíduos em faixa etária ainda economicamente ativa (entre 45 a 55 anos).  

Com isso, a eSF escolheu como problema prioritário para elaboração de um 

intervenção o “alto risco cardiovascular devido doenças como diabetes mellitus  tipo 

2  ou hipertensão arterial sistêmica”, tanto pela alta incidência e demanda desse 

grupo de usuários, quanto pela capacidade de intervenção sobre os nós críticos que 

acompanham esse problema priorizado, como mudança do estilo de vida, adesão ao 

tratamento clinico, informalidade em relação a essas comorbidades para a 

população e conscientização e prevenção primaria em pessoas com história familiar 

dessas doenças. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

Propor ações para a redução do alto risco cardiovascular em pacientes portadores 

de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Propor plano de ação para estimular mudança do estilo de vida em pacientes 

com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica 

2. Apresentar proposta de educação em saúde para a população com foco no 

conhecimento e informação dos pacientes em doença crônica (diabetes 

mellitus e hipertensão arterial), para maior conhecimento e maior adesão ao 

tratamento 

3. Apresentar proposta de melhor organização do processo de trabalho da 

Equipe de Saúde da Família 

4. Elaborar e propor maior adesão ao tratamento clínico medicamentoso 

(demonstrar a importância do uso das medicações prescritas e reforçar a 

necessidade de seu uso contínuo). 
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4  METODOLOGIA 

Este estudo consta de etapas: 

A aplicação do Planejamento Estratégico Situacional (PES), como primeira etapa de 

estimativa rápida dos problemas observados, com elaboração de diagnóstico 

situacional, de forma participativa com a equipe da Estratégia Saúde da Família e, a 

seguir, definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações e produtos 

desejados,  

Realizou-se revisão de literatura, necessária para apresentar os fundamentos 

conceituais que devem balizar a proposta de plano de intervenção. Os temas 

revistos são os caracterizados como Descritores em Ciências da Saúde. 

Para a redação do texto foram utilizadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 
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5  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

Nessa revisão são apresentadas as bases conceituais que devem instrumentalizar a 

equipe de Saúde da Família para controlar fatores de risco para diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

5.1 Fatores de riscos para diabetes mellitus e doenças cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, sendo 

responsáveis, também, por uma parte significativa de morbidade em pacientes ainda 

economicamente ativos (GISMONDI, 2018).  

Nesse contexto, tornam-se importantes intervenções sobre os seus fatores de risco 

para prevenção primária das complicações cardiovasculares, ou seja, antes que o 

primeiro evento cardiovascular se estabeleça (GISMONDI, 2018).  

Assim, é importante agir sobre os fatores de risco determinantes para o 

desenvolvimento de complicações cardiovasculares, como diabetes, hipertensão 

arterial sistêmica, tabagismo, dislipidemia, obesidade e estresse (BRASIL, 2013) 

As novas diretrizes recomendam a classificação do risco cardiovascular a partir do 

novo cálculo de risco global, sendo considerado como baixo, médio, alto ou muito 

alto risco e, assim, intervir de acordo com cada risco considerado. Nesse sentido, 

torna-se sempre importante a adoção de mudança do estilo de vida, com dieta, 

atividade física e manutenção de peso adequado, seguindo as seguintes 

recomendações da American College of Cardiology (ACC) (GISMONDI, 2018):  

1. Dieta do mediterrâneo 

• Aumento óleo de vegetais nozes e carne peixe; 

• Redução gordura saturada e carne vermelha; 

• Redução consumo sal. 

2. Exercícios físicos regulares 

• Mais de 50 minutos por semana de intensidade moderada - de 3 a 6 

MET (Equivalente Metabólico de Tarefa /Metabolic Equivalent of Task) 
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• Ou mais de 75 minutos por semana de intensidade forte (mais de 6 

MET) 

3. Interrupção do tabagismo; 

4. Manutenção de peso normal 

• Ou, pelo menos, perda 5-10% através das medidas saudáveis descritas 

acima. 

Além disso, é importante o controle medicamentoso das principais comorbidades 

relacionadas, como diabetes e a hipertensão arterial sistêmica (GISMOND, 2018). 

A partir disso, sob o processo de intervenção e prevenção das complicações 

cardiovasculares, é relevante evitar o processo de hierarquização vertical do saber e 

aplicar:  

[...] modelo contra-hegemônico, representado pelo SUS, cuja consolidação 
precisa de seu apoio, conceitos e práticas como acolhimento, humanização 
do atendimento, integralidade da atenção e vínculo, procura-se resgatar a 
relação entre sujeitos sociais. Para tanto, não basta que você e os demais 
profissionais em saúde – assistentes sociais, cirurgiões-dentistas, médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, docentes das profissões da área 
etc. – tenham domínio e apliquem, isoladamente, os seus saberes 
profissionais específicos. É necessário somar saberes para dar respostas 
efetivas e eficazes aos problemas complexos que envolvem a perspectiva 
de viver com qualidade – incluindo o ambiente de trabalho dos profissionais. 
É preciso uma real atuação em equipe multidisciplinar (VASCONCELOS; 
GRILLO; SOARES, 2018, p. 13).  

 

Nesse contexto, torna-se importante frisar o papel relevante dos grupos operativos 

na intervenção sobre os fatores de risco, uma vez que nos grupos torna-se possível 

trabalhar esses fatores de forma multiprofissional e com integração total dos 

pacientes, o que possibilita  

[...] promover a saúde do indivíduo. Ou seja, qualquer grupo de usuários, 
quando bem planejado, possibilita mudanças no modo de ver e agir frente 
às dificuldades, facilita trocas e aprendizado pessoal, permitindo ao 
indivíduo perceber que ele não está sozinho e que não é a única pessoa 
com problemas ou dúvidas (VASCONCELOS; GRILLO; SOARES, 2018, p 
42). 

 

5.2 Hipertensão arterial sistêmica 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para as doenças 

cardiovasculares (GISMONDI, 2018), sendo uma condição clínica decorrente de 
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vários fatores e caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(PA) igual ou maior que 140 x 90mmHg.  

A doença, sem controle, pode gerar alterações de diversos órgãos vitais, como 

coração, encéfalo e rins, além de aumentar o risco de eventos cardiovasculares 

fatais ou não fatais (BRASIL, 2013).  

 

Segundo Malachias et al.(2016) considera-se, para efeito de diagnóstico, duas 

aferições da pressão arterial no consultório acima ou igual 140x90 ou quando a 

média das pressões aferidas no domicílio são acima ou maior que 135x85. 

 

Para a European Society of Cardiology( 2018) os valores de classificação de risco da 

hipertensão arterial sistêmica são os mostrados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Classificação de risco da pressão arterial de acordo com a European 

Society of Cardiology, 2018 

ESC 2018 
PAS 

(mmHg) 
PAD 

(mmHg) 

Ótimo < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal-Alto 130-139 85-89 

Estágio 1 140-159 90-99 

Estágio 2 160-179 100-109 

Estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Fonte: (GISMOND,2018) 

O tratamento da HAS envolve condutas não medicamentosas e com anti-

hipertensivos, sendo sempre importante a mudança do estilo de via, adotando 

hábitos, saudáveis, cessar alcoolismo, atividades físicas (aeróbicas ou anaeróbicas, 

30 min por dia pelo menos 3-5 vezes na semana) e alimentação adequada, baseada 

em uma dieta hipossódica (4 gramas de sal no dia – uma colher de chá) e para 

manutenção ou perda pondera (BRASIL, 2013)  

Para controle não farmacológico de HAS devem-se seguir os seguintes preceitos  
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1. Procure usar o mínimo de sal no preparo dos alimentos. Recomenda-se 
para indivíduos hipertensos 4 g de sal por dia (uma colher de chá), 
considerando todas as refeições. 

2. Para não exagerar no consumo de sal, evite deixar o saleiro na mesa. A 
comida já contém o sal necessário! 

3. Leia sempre o rótulo dos alimentos verificando a quantidade de sódio 
presente (limite diário: 2.000 mg de sódio). 

4. Prefira temperos naturais como alho, cebola, limão, cebolinha, salsinha, 
açafrão, orégano, manjericão, coentro, cominho, páprica, sálvia, entre 
outros. Evite o uso de temperos prontos, como caldos de carnes e de 
legumes, e sopas industrializadas. Atenção também para o aditivo 
glutamato monossódico, utilizado em alguns condimentos e nas sopas 
industrializadas, pois esses alimentos, em geral, contêm muito sódio. 

5. Alimentos industrializados, como embutidos (salsicha, salame, presunto, 
linguiça e bife de hambúrguer), enlatados (milho, palmito, ervilha etc.), 
molhos (ketchup, mostarda, maionese etc.) e carnes salgadas 
(bacalhau, charque, carne seca e defumados) devem ser evitados, 
porque são ricos em gordura e sal. 

6. Diminua o consumo de gordura. Use óleo vegetal com moderação e dê 
preferência aos alimentos cozidos, assados e/ou grelhados. 

7. Procure evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e o uso de 
cigarros, pois eles contribuem para a elevação da pressão arterial. 

8. Consuma diariamente pelo menos três porções de frutas e hortaliças 
(uma porção = 1 laranja média, 1 maçã média ou 1 fatia média de 
abacaxi). Dê preferência a alimentos integrais como pães, cereais e 
massas, pois são ricos em fibras, vitaminas e minerais. 

9. Procure fazer atividade física com orientação de um profissional 
capacitado. 

10. Mantenha o seu peso saudável. O excesso de peso contribui para o 
desenvolvimento da hipertensão arterial. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS, 2012, apud BRASIL, 2013, p.84) 

  

Quando se opta por iniciar a terapia medicamentosa ou manejar medicações, 

observa-se que um dos principais fatores que prejudica o controle da pressão 

arterial é a má adesão do paciente em relação aos anti-hipertensivos, sendo 

importante sempre tentar seguir algumas medidas (GISMONDI, 2018): 

1. Tentar combinações de fármaco. A má adesão é proporcional à quantidade 

de comprimidos, indo de 10% em pacientes com uma dose por dia a 40% 

com três tomadas. 

2. Simplificar posologia. 

3. Envolver o paciente no autocuidado e no tratamento. Reforçar a importância 

de tomar a medicação mesmo com a PA controlada. 

4. Preferir medicações de baixo custo.  
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5.3 Diabetes mellitus tipo 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é caracterizado como hiperglicemia persistente, 

decorrente de deficiência da ação da insulina, ocasionando complicações em longo 

prazo.  A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o 

terceiro principal fator da causa de mortalidade prematura, superada apenas por 

HAS e tabagismo. 

A doença cardiovascular é a principal causa de óbito entre as pessoas com 
diabetes, sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos por 
diabetes na maioria dos países. O diabetes é responsável por 14,5% da 
mortalidade mundial por todas as causas, e isso é maior do que a soma dos 
óbitos causados por doenças infecciosas (1,5 milhão por HIV/ AIDS, 1,5 
milhão por tuberculose e 0,6 milhão por malária) (OLIVEIRA; 
MONTENEGRO JÚNIOR; VENCIO, 2017, p 14). 

 

O tratamento dos pacientes com DM consiste em uma abordagem multiprofissional 

focada na mudança de estilo de vida, principalmente no que diz respeito aos hábitos 

alimentares, estimulando uma dieta saudável, com redução dos níveis de 

carboidratos e gorduras saturadas da dieta, o que gera redução dos níveis de 

hemoglobina glicada e do perfil lipídico, podendo reduzir as complicações 

microvasculares e também macrovasculares desses pacientes. (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO JÚNIOR; VENCIO, 2017).    

A terapia medicamentosa com antidiabéticos orais ou insulina deve ser prescrita de 

acordo com o controle dos níveis glicêmicos, principalmente após tentativa de 

mudança do estilo de vida, sendo necessário frisar a importância da adesão ao 

tratamento para redução dos níveis glicêmicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6  PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “alto risco cardiovascular devido 

doenças como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica” para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação 

(quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos).  

6.1 Descrição do problema prioritário (terceiro passo) 

A UBSF e a eSF II possui uma população adscrita de 4032 pessoas, sendo que 483 

são hipertensos e 282 são portadoras de diabetes. Assim, podemos afirmar que 

parcela significativa da comunidade (entorno de 20%), possuem comorbidades de 

alto risco cardiovascular, além de outras complicações relevantes. Além disso, a 

grande maioria dos agendamentos de consulta na nossa unidade está relacionada 

com pacientes portadores de tais doenças.  

Podemos também dizer que o nosso problema elencado pode ser considerado como 

quase estruturado, pois é complexo, múltiplas causas e consequências, além de ser 

um problema que não possui uma padronização do tratamento, ou seja, nem sempre 

o tratamento adequado será o mesmo para todos. Além disso, podemos dizer que é 

um problema intermediário, pois ele é uma causa de diversos outros problemas e 

consequências.  

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

A partir da análise do nosso problema prioritário, podemos identificar suas principais 

causas e também consequências, que também são relevantes para a gravidade do 

problema e para o planejamento de um plano de ação.  

O risco cardiovascular elevado proveniente de DM2 e HAS tem diversas causas, 

porem algumas bastante relevantes, como maus hábitos de vida (alimentação de 

alto índice calórico e gordura saturada – sedentarismo); baixa informação sobre o 

que são suas doenças e as complicações delas, diagnostico ainda pouco precoce, 
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baixa adesão da comunidade ao tratamento proposto e a mudança do estilo de vida, 

doenças na maioria das vezes assintomáticas (desestimula paciente ao tratamento e 

gera falsa ilusão de benignidade), pouca ou quase ausência de políticas de saúde 

pública para prevenção ou tratamento adequado dessas comorbidades entre os 

jovens ou com predisposição familiar para as doenças.  

Também podemos elencar as graves consequências do alto risco cardiovascular 

propiciadas por essas comorbidades, como IAM, AVC, ICC, DRC, gerando altos 

índices de mortalidades e aposentadorias em pacientes economicamente ativos.  

6.3 Seleção dos ‘’nós críticos’’ (quinto passo) 

Podemos observar que o nosso principal problema – Alto risco cardiovascular em 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) – possui várias causas importantes e muitas delas são passiveis de 

intervenção, possibilitando uma melhora do controle da HAS e do DM2 e assim 

reduzindo o risco cardiovascular elevado desses pacientes. A esses problemas 

intermediários denomina-se nós críticos, ou seja, problemas que resolvidos 

minimizam ou resolvem o problema selecionado como prioritário. 

Com isso, podemos elencar como ‘’nós críticos’’:  

1. Estilo de vida inadequado 

Orientação nutricional com profissional médico e nutricionista, além de estímulo à 

atividade física, demonstrando a importância de cessar o sedentarismo) 

2. Desconhecimento da população a respeito das DCNT 

Foco no conhecimento e informação dos pacientes com doença crônica ou com 

história familiar das mesmas (melhor informação do que são essas doenças, suas 

complicações graves, a que pode ser feita por meio de grupos operativos) 

3. Organização do processo de trabalho da Equipe, a melhorar 

4. Baixa adesão ao tratamento clínico medicamentoso 

Demonstrar a importância do uso das medicações prescritas e reforçar a 

necessidade de seu uso contínuo).  
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros 5, 6, 7 e 8 seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “redução do alto risco 

cardiovascular em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 

arterial sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família II, do bairro Minas Gerais, município de Uberlândia (nome), estado de Minas 

Gerais 

Nó crítico 1 Estilo de vida inadequado 

6º passo: operação 
(operações)  

 Estimular práticas de mudança do estilo de vida, com orientação 
nutricional com profissional médico e nutricionista, além de estímulo à 
atividade física, demonstrando a importância de cessar o sedentarismo 

6º passo: projeto  + Saúde 

6º passo: resultados 
esperados 

Reduzir número de complicações do DM2/HAS e maior controle da 
doença 

6º passo: produtos 
esperados 

 Campanhas em meio midiático/televisivo e também nas UBSF. 
Orientações nutricionais 

Caminhadas e atividades físicas em espaços públicos do bairro ou da 
unidade sob supervisão de profissional adequado 

6º passo: recursos 
necessários 

Econômicos: para campanhas midiáticas e contratar profissionais para 
auxiliar nas atividades físicas e nutrição 

Organizacional: estrutura da unidade e bairro para atividades físicas 

Políticos: conseguir espaço, mobilização social, interesse dos vereadores 
e poder local 

Cognitivo: profissional adequado e estudo sobre as medicações de 
primeira linha nos tratamentos 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

 

Cognitivo: profissionais adequados 

Político: interesse das autoridades públicas e espaço público para realizar 
as atividades. Interesse do setor televisivo e radio 

Financeiro: déficit para contratação de profissionais adequados, 
construção de espaços públicos para atividades, campanhas na mídia e 
UBSF  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Setor televisivo (motivação favorável) 

Coordenação da Atenção Primária (motivação favorável) Secretário 
Municipal de Saúde (motivação favorável) Comunidade do bairro 
(motivação favorável) 
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Importante promover reuniões entre os principais responsáveis 
(coordenadores da atenção básica, secretário municipal de saúde, 
gerente da unidade de saúde e com setor televisivo) 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Prazo de início em três meses  

Principais responsáveis: médico e gerente da unidade  

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Campanhas e propagandas em setor midiático com início em dois meses, 
tendo como responsabilidade e monitoramento das campanhas por setor 
público de saúde  

Orientação nutricional e de atividade física com profissionais adequados 
no prazo de iniciar em 3 meses, sendo avaliado os resultados e adesão 
através de consultas médicas ou com enfermagem 

Quadro 6- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “redução do alto risco 

cardiovascular em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 

arterial sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família II, do bairro Minas Gerais, município de Uberlândia (nome), estado de Minas 

Gerais”  

Nó crítico 2 Desconhecimento da população a respeito das DCNT 

6º passo: operação 
(operações)  

  Estimular o conhecimento e o autocuidado 

6º passo: projeto + Autocuidado 

6º passo: resultados 
esperados 

Possibilitar o conhecimento dos pacientes e familiares sobre as doenças 
que aumentam o risco cardiovascular 

6º passo: produtos 
esperados 

 Campanha educativa; Grupos operativos; Consultas; avaliar o nível de 
informação 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: conhecimento dos profissionais para transmitir conhecimento 

Financeiro:  para panfletagens e divulgação sobre as comorbidades 

Político: espaço estrutural na unidade para as consultas 
multiprofissionais, panfletagens e sala de espera 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

 

Cognitivo: Interesse da coordenação da atenção primaria para promover 
capacitações dos profissionais 

Político: Interesse das autoridades de saúde local e cobranças dos 
responsáveis da atenção primaria para implementação de projetos 
estruturais para as atividades, impressão de panfletos para divulgação 
das informações  

Financeiro: necessário para custos com panfletagens e profissionais 
adequados 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 

Coordenação da Atenção Primaria (motivação favorável);  

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
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ações estratégicas 
Comunidade do bairro (motivação favorável); Prefeitura (motivação 
indiferente) 

Importante promover reuniões entre os principais responsáveis 
(coordenadores da atenção básica, secretário municipal de saúde, 
gerente da unidade de saúde e com prefeito) 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Prazo para iniciar panfletagem e distribuição de informações em três 
meses  

Gerente da unidade e enfermeiros coordenadores 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Panfletagens e informações na sala de espera pelos profissionais de 
saúde, sendo monitorada a adequada panfletagem e informações pelo 
gerente da unidade  

Realizar reuniões periódicas com setores superiores responsáveis para 
garantir os custos com. As panfletagens, capacitação dos profissionais de 
saúde e espaço para realização das atividades  

 

Quadro 7- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “redução do alto risco 

cardiovascular em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 

arterial sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família II, do bairro Minas Gerais, município de Uberlândia (nome), estado de 

Minas Gerais”  

Nó crítico 3 Organização do processo de trabalho da Equipe a melhorar 

6º passo: operação 
(operações)  

 Estimular a organização e estruturação do processo de trabalho 

6º passo: projeto  Equipe Melhor  

6º passo: resultados 
esperados 

Melhorar em quase 100% o processo de trabalho da equipe e promover 
a capacitação dos profissionais da equipe 

6º passo: produtos 
esperados 

 Reuniões semanais entre a equipe, Educação Continuada 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Profissionais para capacitar a equipe, Profissionais para 
preparar os temas da Educação continuada, Discussão sobre os 
agendamentos, grupos operativos, casos clínicos de pacientes que 
demandam maior atenção da equipe 

Financeiro: subsídios financeiros para arcar com os gastos dos 
profissionais, custos com computadores para as apresentações sobre 
os temas na unidade  

Político: Interesse dos profissionais da equipe, gerente da unidade e 
coordenadora da atenção básica 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

 

Cognitivo: profissionais interessados na organização do processo de 
trabalho e adquirir conhecimento constante 

Político: Demonstrar a importância da organização do processo de 
trabalho aos responsáveis  

Financeiro: déficit econômico que é necessário para contratar 
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profissionais e gastos com computadores  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Profissionais da equipe (motivação indiferente); Coordenadora da 
atenção primaria (motivação favorável)  

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Iniciar imediatamente  

Gerente da Unidade e enfermeiros coordenadores  

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Realizar reuniões entre os profissionais da equipe para discussão sobre 
os pacientes, plano de ação sobre os problemas encontrados, 
apresentações de temas interessantes para o maior aprendizado da 
equipe em um processo de educação continuada, sendo fiscalizado pela 
gerente e enfermeira da unidade 

Realizar reuniões e pressionar os responsáveis (coordenadores da 
atenção primaria) para contratar profissionais capazes de capacitar a 
equipe e favorecer a educação continuada, sendo monitorado pela 
equipe 

Quadro 8- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “redução do alto risco 

cardiovascular em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 

arterial sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família II, do bairro Minas Gerais, município de Uberlândia (nome), estado de Minas 

Gerais”  

Nó crítico 3 Baixa adesão ao tratamento clínico medicamentoso 

6º passo: operação 
(operações)  

Estimular o uso contínuo das medicações prioritárias para controle das 
doenças 

6º passo: projeto   Tratamento clínico adequado 

6º passo: resultados 
esperados 

Controle clínico das comorbidades e redução das complicações  

6º passo: produtos 
esperados 

Consultas médicas e multiprofissionais, panfletagens, propagandas 
televisivas  

6º passo: recursos 
necessários 

Econômico: para panfletagem, informação televisiva, além de 
disponibilização das medicações na rede 

Poder: interesse do poder local para mobilizar autoridades de saúde e 
população 

Cognitivo: profissionais para grupos operativos e também vagas na 
agenda médica e da enfermagem para orientações  

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  

 

Cognitivo: profissionais interessados em organizar vagas na agenda para 
as consultas dos grupos prioritários (HAS, DM2), profissionais para os 
grupos operativos  

Financeiro: recursos para gastos com panfletos, propagandas televisivas 
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e medicações na rede  

Político: interesse do poder local e emissoras de televisão 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Emissora de televisão (motivação favorável); Coordenadores da Atenção 
Primaria (motivação favorável); Profissionais da equipe (motivação 
favorável), População (motivação favorável)  

Realizar reuniões entre gerente da unidade, médicos e enfermeiros para 
organização de grupos e agendas  

Reuniões entre gerente e coordenadores para informações em panfletos 
e propagandas televisivas, notificar os responsáveis sobre a falta de 
medicações na rede 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Prazo para três meses com intuito de implementar as propagandas 
televisivas e panfletagens, além de organizar a agenda com priorização 
para esses pacientes com comorbidades crônicas  

Médico, enfermeiro  

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento 
e avaliação das ações 

Realizar grupos operativos multiprofissionais mensais com os pacientes, 
garantir consultas médicas e de enfermagem agendadas, informações 
sobre medicações faltantes para pressionar a autoridade local. 
Responsabilidade de fiscalização de toda equipe, principalmente médicos 
e enfermeiros 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As comorbidades crônicas, como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial 

sistêmica, são as principais causas de aumento do risco cardiovascular nos 

pacientes, sendo, portanto, motivo de intervenção e, assim, de prevenção de 

mortalidade.  

Observamos, durante desenvolvimento do trabalho, que no bairro Minas Gerais, 

localizado no município de Uberlândia, a maioria das consultas agendadas são de 

pacientes com as comorbidades citadas acima, sendo elencado como principal 

problema o alto risco cardiovascular.   

Assim, definem-se os principais nós críticos relacionados ao alto risco cardiovascular 

como melhora do estilo de vida, educação em saúde para população, organização 

do processo de trabalho da unidade e adesão ao tratamento medicamentoso, 

propondo, a partir desses, planos de ações para intervenção e redução do risco 

cardiovascular.   

A proposta de intervenção e planos de ações foi baseada em diretrizes e artigos 

científicos que demonstram serem os mesmos efetivos no controle das 

comorbidades e, assim, na redução do nosso problema elencado.  

Portanto, esse trabalho possui a função de demonstrar a importância de intervenção 

nas doenças crônicas e na redução do risco cardiovascular, com um planejamento 

estratégico, explicitando o desenho das operações e os resultados esperados e 

podendo estimular outros serviços de saúde para organizarem seus próprios planos 

de ação para combate a problemas elencados como prioridades. 
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