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RESUMO 

 

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam importantes problemas de 
saúde pública, pois é a primeira causa de morte no país. A Hipertensão Arterial 
Sistêmica e a Diabetes Mellitus são doenças crônicas não transmissíveis, que 
constituem-se os mais importantes fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares. Nesse contexto, a Estratégia de Saúde da Família configura-se 
como elemento chave no desenvolvimento das ações para o controle da hipertensão 
arterial e diabetes, uma vez que, por meio de uma equipe multidisciplinar, há 
atuação na promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças 
e agravos mais frequentes, na manutenção da saúde e no estabelecimento de 
vínculos de compromisso e de corresponsabilidade com a comunidade. O problema 
mais relevante na Unidade Básica de Saúde Élson Damasceno Lopes, Modulo I, 
município Sena Madureira, Estado do Acre, é o alto índice de morbidade e 
mortalidade por doenças cerebrovasculares devido ao controle inadequado da 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Este trabalho tem como objetivo, elaborar 
um projeto de intervenção que possibilite diminuir a morbidade e mortalidade pelas 
doenças cerebrovasculares na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. A 
equipe inicialmente realizou o diagnóstico situacional utilizando método da 
estimativa rápida que possibilitou o conhecimento de todos os problemas da área de 
abrangência.  Em várias reuniões a equipe fez análise situacional dos problemas 
fazendo uma pré-seleção tendo em conta capacidade de enfrentamento da equipe.   
Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o Método do 
Planejamento Estratégico Situacional os passos foram seguidos para culminar com a 
realização do plano de ação. Para construção do referencial teórico foram utilizados 
artigos científicos disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 
Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva e Scientific Eletronic 
Library Online e publicações do Ministério da Saúde. Esperamos que com a 
implantação deste projeto possamos diminuir os índices pressóricos e glicêmicos e 
consequentemente diminuir a morbidade e mortalidade pelas doenças 
cerebrovasculares. 
 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. Estratégia Saúde 

da Família. Doenças cerebrovasculares. 

  

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

In Brazil, cardiovascular diseases represent important public health problems, as it is 
the leading cause of death in the country. Systemic Arterial Hypertension and 
Diabetes Mellitus are chronic non-transmissible diseases and are the most important 
risk factors for cardiovascular diseases. In this context, the Family Health Strategy  is 
a key element in the development of actions to control hypertension and diabetes, 
since, through a multidisciplinary team, there is action in health promotion, 
prevention, recovery and rehabilitation of more frequent illnesses and diseases, in 
maintaining health and establishing bonds of commitment and co-responsibility with 
the community. The most relevant problem in the Basic Health Unit, Elson 
Damasceno Lopes, Modulo I, Sena Madureira municipality, State of Acre, is the high 
rate of morbidity and mortality due to cerebrovascular diseases due to the inadequate 
control of Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. The objective of this study is to 
design an intervention project that will reduce morbidity and mortality due to 
cerebrovascular diseases in the area covered by the UBS. The team initially 
performed the situational diagnosis using a rapid estimation method that made 
possible the knowledge of all the problems of the area of comprehensiveness. In 
several meetings, the team did situational analysis of the problems making a pre-
selection taking into account team coping ability. For the development of the 
Intervention Plan was used the Method of Strategic Situational planning the steps 
were followed to culminate with the implementation of the action plan. For the 
construction of the theoretical reference, scientific articles were used in the database 
of the Virtual Health Library Virtual Library of the Nucleus of Education in Public 
Health and Scientific Eletronic Library Online and publications of the Ministry of 
Health. Implantation of this project we can decrease the pressure and glycemic 
indexes and consequently decrease the morbidity and mortality due to 
cerebrovascular diseases. 
 
Keywords: Systemic Arterial Hypertension. Diabetes Mellitus. Family Health Strategy. 
Cerebrovascular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município Sena Madureira 

   Historicamente Sena Madureira foi fundada em 25 de setembro de 1904. 

Recebeu muitos emigrantes, principalmente emigrantes nordestinos. Durante os 

ciclos da borracha a cidade se fortaleceu, tornou-se capital do Departamento do Alto 

Purus, chegando a ser um importante centro político de todo o Acre, até então, um 

território do Brasil segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Cidade, 

(IBGE, 2017). 

 

 Figura 1 Imagem aérea Município Sena Madureira.    

 

Fonte: IBGE (2017). 

          Está localizado aproximadamente 145 km da capital do estado do Acre, pela 

Rodovia federal BR-364. Sendo hoje o polo mais importante da Região do Alto 

Purus é um dos principais municípios do Estado. Possui uma área de 25 296,70 km, 

equivalente a 16,62% da área total do Estado. Sua população estimada é de 43,139 

habitantes, sendo que 62,39% estão localizados na zona urbana e 37,61% na zona 

rural, gerando uma densidade demográfica de 1,43 hab./km².  Limita-se norte com o 

estado do Amazonas, ao sul, com o município de Assis Brailes, ao leste, com os 

municípios de Bujari, Rio Branco, Xapuri e Brasileia, ao oeste com o município de 

Manuel Urbano e ao sudoeste, com o Sena Madureira é um município do  Parque 

Estadual Chandless (IBGE, 2017). 

          As atividades econômicas do município estão baseadas na agricultura, 

pecuária, esses dois tornaram-se, com o passar dos anos, um dos principais 

motores da economia. A extração de madeira, castanha e borracha também 

continuam a ser importantes para a economia da cidade, mas não mais como antes.      

https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1904
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sena_Madureira.jpg
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-estadual-chandless.html
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-estadual-chandless.html
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O aquecimento econômico vem do funcionalismo público, comércio e pequenas 

indústrias, setores estes que vem crescendo acentuadamente. O município dispõe 

de seis supermercados de grande porte e cinco bons hotéis.  Em relação à 

educação possui a rede estadual e municipal de ensino e uma biblioteca pública 

(IBGE, 2017). 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

              Na área da saúde do município em relação à atenção primária conta com 

12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) uma delas oferece atendimento para a zona 

rural ficando a mesma na zona urbana, porém não estabelece um vínculo com as 

comunidades.   As unidades de saúde são carentes de recursos como oxigênio e 

medicamentos de urgência caso necessite e coletores para as mostras de escarro. 

As condições de infraestrutura de modo geral são boas e adequadas para o 

atendimento dos usuários, mas ainda existem unidades de saúde com área 

construída insuficiente para o atendimento adequado. Dentro das possibilidades as 

equipes atendem todos os programas preconizados pelo Ministério de Saúde.  

          O modelo de atenção centrado na pessoa é muito fragmentado predomina o 

modelo centrado na doença. Existe um número muito grande de atendimentos de 

demanda espontânea da população rural. O modelo assistencial do município se 

orienta pelo SUS não cumprindo com todos os princípios como a integralidade nos 

serviços. 

              Quanto ao atendimento hospitalar possui um único hospital, muito pequeno 

não têm leitos em números suficientes para internação e não tem todos os recursos 

para uma melhor assistência e resolutividade. O atendimento é feito por médicos 

clínicos gerais com dificuldades em atender urgência e emergências pela 

infraestrutura: carência em serviço de eletrocardiograma e o serviço de SAMU não 

tem estabilidade, às vezes consta com uma só unidade de serviço. Possui o serviço 

de RX. 

Conta somente com um especialista em infectologia, por isso os médicos fazem 

muitos encaminhamentos para os hospitais em Rio Branco. 

           Em se tratando da assistência farmacêutica tem uma farmácia centralizada na 

unidade Élson Damasceno Lopez, a mesma não tem muita diversidade de 

medicamentos com muitas carências de grupos farmacológicos. 
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           A Vigilância em saúde, o município não tem unidade para o controle das 

zoonoses, a cidade tem muitos cachorros na rua sendo a leishmaniose uma doença 

frequente. 

Ressalta-se que diante de tantas carências existe uma boa relação entre pontos de 

atenção no município, com outros municípios e também com a capital estadual e 

suas instituições de saúde de referência. 

           É importante salientar o aumento do consumo de drogas ilícitas e violência 

nos bairros com uma insuficiente gestão policial para combater a criminalidade. A 

gestão do municipal inaugurou há pouco tempo um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) para o melhor atendimento em saúde mental, usuários de álcool e drogas. 

O município não tem consórcios de saúde neste momento. 

            

1.3 A Equipe de Saúde da Família Élson Damasceno Lopes, Modulo I, seu 

território e sua população. 

A Unidade onde eu atuo fica na área urbana, mas realiza atendimento à 

população da zona rural. A população da área de abrangência são 573 famílias 

totalizando 4587 usuários, sendo 2295 do sexo feminino e 2292 masculinos estão 

distribuídos em seis micro áreas. De um total de 771 hipertensos esperados tem 

cadastrados somente 660 e de um total de 257 diabéticos esperados até agora só 

tem 214 usuários cadastrados;  

Em relação o abastecimento de água é muito importante destacar que nas 

comunidades as fontes de água de consumo não são seguras quanto a sua pureza, 

ainda existe esgoto a céu aberto, fossas inadequadas construção que contaminam 

as águas de consumo. A área conta com seis escolas de ensino fundamental e 

quatro delas com inadequadas condições de infraestrutura, além da existência de 

analfabetismo e abandono escolar em menores de 14 anos (3.05 %). 

 O modelo de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF), composta 

por duas equipes de saúde da família. A equipe está formada por: médico, 

enfermeira, técnico de enfermagem, odontólogo, técnico em saúde bucal, 

farmacêutico, técnico em farmácia e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estes 

em número insuficiente, mas a prefeitura está contratando novos ACS.  A área de 

abrangência fica muito distante do município e o trabalho dos ACS é indispensável 

para desenvolver um bom trabalho de equipe. 
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            Do ponto de vista da estrutura física a UBS, foi construída recentemente, tem 

boa ventilação, iluminação, mas ainda assim faltam algumas características 

estruturais, tais como: não tem sala de reuniões e educação em saúde, nem sala 

para agentes comunitários de saúde, não há abrigo de resíduos sólidos e depósito 

de lixo, sendo que estes aspectos são de vital importância na prevenção de doenças 

transmissíveis por vetores. A coleta dos resíduos é feita pela prefeitura 

semanalmente, mas temos que avaliar esta situação com os gestores para tentar 

fazer a coleta em mais dias e mais sistematizada. Tudo isso, dificulta o bom 

desenvolvimento do trabalho da equipe.  

Quanto às barreiras arquitetônicas a UBS está bem estruturada, pois permite 

um bom acesso dos usuários com deficiências nos diferentes locais, o prédio não 

tem escadas, nem tapetes, as portas dos banheiros permitem o acesso de usuários 

de cadeiras de rodas e a largura dos corredores tem mais de 1,2 metros o que 

permite um transito bem tranquilo. 

            Com relação ao processo de trabalho, mas especificamente ao cumprimento 

das atribuições dos profissionais da equipe encontram-se algumas dificuldades 

devido à localização da área de abrangência em relação a UBS que fica longe 

dificultando o deslocamento dos profissionais para participar do processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. Outro fato agravante 

é que as áreas rurais são muito extensas este fato interfere no deslocamento para o 

atendimento aos usuários dessas áreas. São seis micro áreas. O profissional tem 

dificuldade para fazer identificação de grupos expostos a riscos assim como famílias 

e indivíduos.  

          Também por esse motivo da distância surgem as dificuldades para fazer 

atendimento domiciliar e do cuidado em saúde adequado à população da área de 

abrangência, mas está se trabalhando nesse fim, para poder melhorar o 

atendimento aos usuários e das famílias. Se a UBS fosse transferida para área de 

abrangência muitas dificuldades levantadas seriam sanadas. Outro fato que interfere 

no processo de trabalho é que os pacientes com doenças crônicas e idosos ficam 

prejudicados no deslocamento até a UBS deixando de receber um acompanhamento 

adequado, este fato justifica também porque o atendimento da demanda espontânea 

é maior, porque os usuários esperam as doenças agudizarem para irem a UBS. 
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          Na UBS, também existe pouca disponibilidade de instrumentais para fazer 

pequenas cirurgias (aquelas que são indicadas para ambulatório) e procedimentos, 

assim como não há disponibilidade de medicamentos injetáveis para atendimento 

das urgências. Este tema já foi discutido nas reuniões de equipe e levado aos 

gestores municipais, com o objetivo de prover à UBS com os recursos necessários 

para fazer estes procedimentos e assim ajudar a desafogar o hospital de pequenas 

urgências que podem se resolver na Unidade.            

          Como não tem sala de reuniões para atendimento de grupos aproveita-se no 

momento em que os pacientes aguardam a consulta médica na sala de espera, por 

exemplo, consulta de pré-natal, e realizam palestras, orientações, esclarecimentos 

de dúvidas com o grupo de gestantes que estão esperando ser atendidas o mesmo 

acontecem com as mães que levam as crianças à consulta e para vacinar, este 

processo envolvem todos os profissionais que estão disponíveis.  

Os profissionais da UBS participam em sua totalidade das atividades de 

qualificação profissional e recebem palestras de atualização em atenção à saúde 

muitas delas planejadas pelo nível estadual de saúde, já temos recebido palestras 

sobre leishmaniose e esquema de amamentação das crianças no primeiro ano de 

vida. 

             As comunidades rurais pertencentes à unidade de saúde Élson Damasceno 

Lopes são comunidades rurais muito isoladas que moram dispersas nas beiras dos 

rios: Lago, Caeté, Macauã, Rio Purus além da população de 4587 usuários em 573 

famílias, que moram nos ramais, muito distante da cidade. Eles têm difícil acesso 

aos serviços de saúde, trabalham fundamentalmente na produção da castanha, 

ganadeira e outras produções agrícolas.  

Quanto a escolaridade é muito frequente encontrar pessoas analfabetas, e deserção 

escolar das crianças menores de 14 anos já que as escolas ficam longe e tem 

dificuldades e carências de transporte para acessar as mesmas. O município vem 

desenvolvendo ações itinerantes de saúde para levar a eles os serviços que tem na 

cidade, sendo ainda insuficiente. 

        A unidade tem uma população estimada encima de 4000 habitantes o que 

dificulta o trabalho da equipe para desenvolver as ações de saúde com integralidade 

e equidade. 
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A área de abrangência para aperfeiçoar e organizar o trabalho das ACS é 

dividida em seis micro áreas que serão apresentadas no quadro 1 contendo a 

população e faixa etária correspondente a cada micro área. 

 

Quadro 1- Distribuição da população segundo faixa etária nas micro áreas da área 

de abrangência da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Élson Damasceno 

Lopes, módulo I, município de Sena Madureira, estado do Acre. 

 

Faixa 

etária 

Micro 

área 

1 

Micro 

área 2 

Micro 

área 3 

Micro 

área 4 

Micro 

área 5 

Micro 

área 6 

Subtotal 

0-1 

ano 

12 14 17 9 13 17 82 

1-4 47 52 59 43 47 58 306 

5-14 146 151 170 119 138 168 892 

15-19 224 238 239 216 236 225 1378 

20-29 143 135 118 99 104 126 725 

30-39 77 75 66 69 59 74 420 

40-49 56 49 43 49 44 56 297 

50-59 29 28 39 34 43 46 219 

60-69 19 20 27 25 29 27 147 

70-79 11 13 15 14 16 18 87 

80 + 4 6 8 4 5 7 34 

Total 768 781 801 681 734 822 4587 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

          O quadro 1 mostra a população da área de abrangência distribuída nas seis 

micro áreas, mostra um universo populacional grande para um total de 4587 

usuários, sendo a micro área 6 a maior com um total de 822 usuários, na área de 

abrangência predominam as pessoas de 1 até 50 anos de idade, sendo uma 

população jovem ainda. Considerando as faixas etárias mais populosas são de 15 a 

19 anos e 20 a 29 anos. 
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No quadro a seguir vamos demonstrar a população segundo a faixa etária e 

gênero. 

 

Quadro 2- Distribuição da população segundo faixa etária e gênero da área de 

abrangência da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Élson Damasceno 

Lopes, módulo I, município de Sena Madureira, estado do Acre. 

 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

0-1 ano 42 40 82 

1-4 154 152 306 

5-14 451 441 892 

15-19 671 707 1378 

20-29 363 362 725 

30-39 214 206 420 

40-49 151 146 297 

50-59 114 105 219 

60-69 76 71 147 

70-79 41 46 87 

80 + 15 19 34 

Total 2292 2295 4587 

Fonte: autoria própria (2018). 
 

        No quadro constatamos que há um predomínio mínimo do sexo feminino (2295) 

sobre o 2292 sexo masculino. Em todas as faixas etárias a diferença numérica entre 

os gêneros é mínima. 

 

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

 

              Com o objetivo de conhecer a realidade vivenciada pela comunidade e seus 

problemas, equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Élson Damasceno Lopes, 

realizou o diagnóstico situacional da área de abrangência utilizando o método da 

estimativa rápido que segundo Campos, Faria e Santos (2010, p.36) “permite 
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examinar os documentos existentes, entrevistar informantes importantes e fazer 

observações sobre as condições de vida da comunidade que se quer conhecer”. 

   A equipe de saúde de posse das informações se reuniu várias vezes para 

discutir e analisar todos os problemas para verificar quais deles trazem prejuízos 

maiores para a comunidade ou interfere no processo de trabalho da equipe.  

“De modo geral o problema pode ser definido como uma discrepância entre 

uma situação real e uma situação desejada ou ideal, pode ser entendido como um 

obstáculo que impede determinado ato de alcançar seus objetivos” (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS; 2010, p.27). 

    Diante do número elevado de problemas a equipe ao identificá-los e 

analisá-los discutiu-se se existem alguns problemas onde o poder de resolutividade 

e governabilidade da equipe é baixo, ou seja, a equipe não tem condições por si só 

de resolvê-los, necessitando envolver outras instâncias públicas.  

Os problemas que estão fora da capacidade de resolução da equipe serão 

encaminhados a Secretária de Saúde para as devidas providências.  

       Os principais problemas de saúde identificados pela equipe nas comunidades 

são os seguintes: 

A)Problemas fora da capacidade de enfrentamento da equipe:  

 Falta de infraestrutura do hospital para atender internação (poucos leitos); 

 Ausência de especialistas médicas para Inter consultas especializadas, como 

por exemplo, ginecologia, pediatria, ortopedia e traumatologia, cirurgia e 

outros; 

 Poucos recursos para atendimento das emergências e carência de médicos 

para melhor apoio diagnóstico. 

 Laboratório com carência de recursos para exames complementares, não 

dispõe de exame PSA para rastreamento do câncer de próstata; 

 Precário serviço de SAMU que tem só uma unidade de atendimento; 

 Farmácia centralizada e não tem todos os grupos farmacológicos com baixa 

cobertura de medicamentos; 

 Inadequado controle das zoonoses; 

 Quantidade elevada de população cadastrada na UBS maior de 4000 

usuários; 

 As fontes de água de consumo não são seguras quanto a sua pureza; 
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 Ainda existe esgoto ao céu aberto, fossas com inadequada construção que 

contaminam as fontes de água de consumo humano; 

 Existência de analfabetismo; 

 Existência de abandono escolar em crianças menores de 14 anos até um 3.05 

%. 

 Infraestrutura inadequada das escolas; 

 Difícil acesso as escolas, não dispõem de transporte; 

 Não existe coleta de lixo a maioria da população joga fora em terrenos ou 

queima; 

 Unidade de Saúde construída fora de sua área de abrangência (zona urbana). 

 

B) Problemas dentro capacidade de enfrentamento parcial ou total da equipe. 

 -Processo de trabalho desorganizado 

         Todos os nós críticos abaixo são causas do processo de trabalho desorganizado 

que merece ser reestruturado. A reestruturação pode ocorrer em pequenos e 

médios prazos sendo cada problema enfrentado um de cada vez de acordo com 

sua priorização.  

 Dificuldades da equipe com um dos princípios do Sistema único de Saúde 

(SUS) como a integralidade nos serviços. 

 Não participação da equipe toda no processo de acolhimento e recepção dos 

usuários. 

 Prioridade de atendimento à demanda espontânea. 

 Pouca capacitação dos ACS. 

 Pouco vinculo dos ACS com a unidade. 

 Deficiente trabalho com os grupos. 

 Não existe vinculo de trabalho com o NASF. 

 Baixa busca ativa de câncer de mama, próstata e colo do útero. 

 Elevada incidência das doenças sexualmente transmissíveis. 

 

  Alto índice de morbidade e mortalidade por doenças cerebrovasculares 

devido a controle inadequado da hipertensão arterial e da diabetes Mellitus. 
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1.5 Priorização dos problemas   

 

 

                Para Campos, Faria e Santos, (2010), todos os problemas depois de 

identificados precisam ser priorizados.  Diante de impossibilidade de enfrentamento 

dos problemas a equipe pela deficiência de recursos financeiros, recursos humanos 

e materiais foi realizada a priorização dos mesmos. 

Foram utilizados os critérios para priorização: importância do problema, 

urgência, capacidade de enfrentamento pela equipe e seleção.  

Para a importância foram classificados em baixa, média e alta importância. Foram 

distribuídos pontos de acordo com a sua urgência, distribuídos até o máximo de 30 

pontos. Quanto à capacidade de enfrentamento da equipe, o problema pode estar 

dentro, parcialmente ou fora de acordo com Campos, Faria e Santos (2010).  

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de 

Saúde Élson Damasceno Lopes, módulo I, município de Sena Madureira, estado do 

Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice de 
morbidade e 
mortalidade por 
doenças 
cerebrovasculares, 
devido ao controle 
inadequado da HAS 
e DM. 

Alta. 1 Total 1 

Processo de trabalho 
desorganizado  

Alta.  Total 2 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

        O problema priorizado foi o alto índice de morbidade e mortalidade por doenças 

cérebro vasculares devido ao controle inadequado da hipertensão arterial sistêmica 

e Diabetes Mellitus, mas alguns nós críticos do processo de trabalho devem ser 

enfrentados, pois existe uma correlação na resolução do problema priorizado. São 

eles: 
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 Pouca capacitação dos ACS. 

 Pouco vinculo dos ACS com a unidade. 

 Deficiente trabalho com os grupos. 

 Não existe vinculo de trabalho com o NASF. 

Acreditamos que um projeto de intervenção educativa para a prevenção dos 

fatores de risco e um adequado controle da hipertensão arterial e da Diabetes 

Mellitus será um importante instrumento para diminuir o alto índice de morbidade e 

mortalidade por doenças cérebro vasculares.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

            A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) são 

responsáveis pela primeira causa de morbimortalidade e de hospitalizações no SUS. 

A HAS na maioria do seu curso é assintomática, o diagnóstico e tratamento são 

frequentemente negligenciados, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do 

usuário, ao tratamento prescrito (BRASIL, 2006).  

Estes são os principais fatores que determinam um controle muito baixo da 

HAS aos níveis considerados normais em todo o mundo. 

 

Está prevista para o DM medidas de prevenção e promoção à saúde, 
como ações educativas sobre condições de riscos, prevenção de 
complicações, diagnóstico de casos, cadastramento de portadores, 
busca ativa de casos, tratamento das doentes, monitorização aos 
níveis de glicose sanguínea e diagnóstico precoce de complicações 
(BRASIL, 2005, p. 45).  
 

 

O Ministério de Saúde preconiza que as ações citadas acima devem ser 

desenvolvidas na rede de atenção básica do SUS. Mas o que se vê hoje mesmo 

com a atuação das equipes de saúde não conseguem um êxito total porque os 

fatores relacionados ao hábito e estilo de vida, continuam a crescer nas sociedades, 

levando a um aumento continuo da incidência e prevalência da HAS e DM na 

população sem diagnóstico precoce, assim como do seu controle inadequado 

(BRASIL, 2006). 

          Nessas duas patologias, podem ter fatores associados como possíveis 

problemas que envolvem o mau funcionamento do coração, encéfalo, vasos 

sanguíneos, rins, entre outros. Estes fatores podem influenciar no aparecimento de 

riscos cardiovasculares, como a ocorrência de um acidente vascular cerebral ou 

infarto (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Diante desta realidade a equipe preocupada com as complicações que podem 

advir da HAS e DM optaram por elaborar um projeto, que visa diminuir a alta 

incidência de morbidade e mortalidade pelas doenças cerebrovasculares. 

Atualmente, a doença cardiovascular é uma das principais causas de 

morbimortalidade mundial, incluindo o Brasil, no qual a hipertensão sistêmica é o 

principal fator de risco (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010).  
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A HAS associa-se com frequência às “alterações funcionais e/ou estruturais 

dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 

e não fatais” (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010, p. 1). 

Para a Saúde Pública a hipertensão arterial sistêmica e a Diabetes Mellitus 

tornaram- se um problema de grande complexidade, visto que uma grande parte da 

população é hipertensa ou diabética ou ambos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção que possibilite diminuir a morbidade e 

mortalidade pelas doenças cerebrovasculares na área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde Élson Damasceno Lopes, no município Sena Madureira, no Estado 

do Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Aumentar a busca ativa de pessoas com fatores de risco para HAS e DM.  

 Sensibilizar a população com vulnerabilidade para desenvolver doenças 

crônicas sobre a importância da prevenção. 

 Fazer diagnóstico precoce HAS e DM na área de abrangência. 

 Melhorar o controle da população com doenças crônicas e fatores de risco, 

para evitar suas complicações e morte. 

 Incentivar a população a adesão do tratamento e hábitos saudáveis. 

 Descrever a função da Atenção Primária de Saúde na prevenção e promoção 

da hipertensão arterial. 
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4 METODOLOGIA 

 

A equipe inicialmente realizou o diagnóstico situacional utilizando método da 

estimativa rápida que possibilitou o conhecimento de todos os problemas da área de 

abrangência.  Em várias reuniões a equipe fez análise situacional dos problemas 

fazendo uma pré-seleção tendo em conta capacidade de enfrentamento do 

problema pela equipe.   Para o desenvolvimiento do Plano de Intervenção foi 

utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES), os passos foram 

seguidos para culminar com a realização do plano de ação.  

Foram realizadas muitas reuniões com a equipe de saúde da UBS, onde 

permeava sempre a preocupação com o aumento de fatores de risco para a 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes Mellitus onde culmina em fatores de risco 

cerebrovasculares, com um agravante associado que é a dificuldade da população 

hipertensa e diabética de aderir ao tratamento. 

Buscando o embasamento teórico para subsidiar a prática foi necessário a 

realização de uma revisão narrativa da literatura para evidenciar a importância da 

Atenção Primária a Saúde na prevenção de doenças crônicas, principalmente a 

hipertensão arterial e diabetes. Para construção do referencial teórico foram 

utilizados artigos científicos disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e publicações do Ministério da Saúde.  

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de seis 

meses. Participarão da intervenção todas as pessoas maiores de 18 anos de idade, 

pertencente à micro área 1 considerando que o universo populacional da unidade é 

muito grande.  Uma vez desenvolvido o projeto o mesmo tendo sucesso será 

desenvolvido nas outras micro áreas. Os protocolos adotados serão Manual Técnico 

do Diabetes Mellitus do Ministério da Saúde (2006) e Manual Técnico da 

Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde (2013). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Atenção Primária de Saúde na prevenção e promoção da hipertensão 

arterial e Diabetes Mellitus. 

 

       De acordo com o Ministério de Saúde (BRASIL, 2016) a Atenção Básica tem 

objetivo de oferecer um atendimento integral que cause impacto a situação de 

saúde, na autonomia das pessoas, e nos determinantes e condicionantes de saúde 

das coletividades. 

       Para a Sociedade Brasileira de Diabetes (2014) a Atenção Básica tem como 

princípio resgatar o caráter universalista, enfatizar a reorientação do modelo 

assistencial para um sistema universal e integrado de atenção à saúde, que engloba 

diferentes setores, públicos e privados, com e sem fins lucrativos, o Sistema Único 

de Saúde.  

          A Declaração de Alma-Ata (1978 p.15) define no Vl parágrafo: 

 
Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 
plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem 
manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global 
da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 
trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência à saúde. 
 

 
           A Estratégia Saúde da Família, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2014), tem uma proposta definida pelo Ministério de Saúde de reorganizar 

a Atenção Primária pensando em ações de saúde, centradas no bem estar 

biopsicossocial das famílias. As equipes de Saúde da Família estão inseridas no 

meio em que vive a comunidade à qual prestam seus serviços e, assim, são capazes 

de entender as relações que interferem em sua saúde.  
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          A equipe de saúde precisa conhecer as famílias da sua área de abrangência, 

procurando identificar os problemas vivenciados pela população e as situações de 

risco. Diante disso é necessário elaborar um programa de atividades para enfrentar 

os determinantes do processo saúde/doença. Procurar prestar uma assistência 

integral às famílias sob sua responsabilidade. Pode desenvolver ações educativas e 

Inter setoriais relacionadas com os problemas de saúde identificados (ESCOREL et 

al., 2007). 

         De acordo com Paiva, Bersusa e Escuder (2006) na introdução de seu trabalho 

“Avaliação da assistência ao paciente com diabetes e/ou hipertensão pelo Programa 

Saúde da Família do Município de Francisco Morato, São Paulo, a dinâmica 

proposta pelo Programa Saúde da Família, centrada na promoção da qualidade de 

vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, permite a identificação mais 

acurada e um melhor acompanhamento dos indivíduos diabéticos e hipertensos”  

          Os profissionais de saúde têm encontrado muitos entraves e desafios para a 

concretização dos princípios que regem a Atenção Primária. Os principais entraves 

encontrados são infraestrutura inadequada nas unidades da ESF, a baixa densidade 

tecnológica, a falta de profissionalização da gestão, falta de equipes 

multiprofissionais, a precarização nas relações de trabalho, a fragilidade do modelo 

de atenção para dar conta de uma situação com forte prevalência de condições 

crônicas, a fragmentação da oferta de ações e serviços de saúde e o 

subfinanciamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

   A Estratégia Saúde da Família, na reorganização da atenção básica, na lógica 

da vigilância em saúde, centrada fundamentalmente na promoção da qualidade de 

vida e no trabalho das equipes facilita o conhecimento da realidade social que 

acoberta as condições: socioeconômica, alimentar, sanitária, bem como a estrutura 

familiar dos indivíduos com hipertensão e diabetes, facilitando a atuação nos 

determinantes do processo saúde-doença. As ações realizadas proporcionam o 

vínculo entre os pacientes e a ESF. O Programa HIPERDIA tem como proposta a 

prevenção de complicações decorrentes da não adesão ao tratamento prescrito pelo 

médico para pacientes diabéticos e hipertensos (CASTRO et al., 2008). 
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5.2 Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e seus fatores de risco  

 

         A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus são doenças de natureza 

multifatoriais frequentemente associadas a alterações metabólicas e hormonais e 

fenômenos tróficos e consideradas como os principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares, e complicações renais (SOUZA, 2008). 

Corroborando Duncan, Schmidt e Giugliani (2006) citado pelo Brasil (2013, p. 

19) reafirmam que “a hipertensão arterial é considerada uma causa direta de 

cardiopatia hipertensiva e isquêmica, é um fator de risco para doenças decorrentes 

de aterosclerose e trombose: doença isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular 

periférica e renal)”. São também fator etiológico de insuficiência cardíaca, déficits 

cognitivos (doença de Alzheimer e demência vascular)  

Segundo o Ministério de Saúde o “Brasil tem uma prevalência de HAS que 

varia entre 22% e 44% para adultos, chegando a mais de 50% para indivíduos com 

60 a 69 anos e 75% em pessoas com mais de 70 anos de idade” (BRASIL, 2013, 

p.12).  

      A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerado um dos 

principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de 

saúde pública, é a mais comum das condições que afeta a saúde dos indivíduos 

adultos em populações de todas as partes do mundo (V DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

           Para Pace e Ochoa (2006) a diabetes é uma doença sistêmica e pode 

prejudicar diversos órgãos, se não for controlada, precisa um tratamento 

multidisciplinar com medicamentos, dieta regulada e equilibrada e exercícios físicos, 

esta doença requer cuidados diários e educação contínua para a prevenção de suas 

complicações, dentre elas a mais frequente retinopatia diabética, edema macular 

diabético, pé diabético, infarto, entre outros. 

       A frequência da HAS nas pessoas com DM, principalmente a tipo II, é maior que 

a observada na população geral, ambas são coexistentes e atuam como fatores de 

riscos nas doenças cardiovasculares, cérebro vasculares e vasculares periféricas 

(CHANGM; VAILLANR; DOMINGUEZ, 2011). 
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          A HAS e o DM são condições clínicas que podem ser assintomáticas, sua 

elevada morbimortalidade demanda estratégias de promoção da saúde e a detecção 

de grupos de risco para intervenções preventivas (SCHMIDT et al., 2009).  

         Em relação aos fatores de riscos como deficientes hábitos alimentares, 

inatividade física, tabagismo, obesidade, sedentarismo, hipercolesterolemia, tem 

uma alta incidência e prevalência na população brasileira estando associados às 

DCNT, principalmente HAS e o DM. A obesidade é um agravante que contribui para 

a aparição destas doenças, e está presente em 22,7% da população adulta 

brasileira, mais frequente nas mulheres e em pessoas com mais de 65 anos 

(VIGITEL, 2013). 

         Estudos mais recentes com a população brasileira demonstram uma 

prevalência de 26% da população geral adulta, e aproximadamente 50% da 

população idosa, variando de acordo com a localidade, e em algumas regiões essas 

taxas podem chegara até 44% (TEIXEIRA; EIRAS, 2011).  

          O tabagismo, sedentarismo, sobrepeso/obesidade e história familiar de 

doença cardiovascular, são fatores de riscos que estão associados geralmente com 

hipertensão, diabetes e em pessoas com as duas doenças, quando estes não são 

identificados e controlados aparecem às complicações, entre as mais frequentes 

encontraram-se coronariopatias, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral e doença renal, e outras, demonstrando a necessidade das ações na 

Atenção Primária de Saúde encaminhada a promover estilos de vida saudáveis e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes portadores destas doenças (SANTOS; 

MOREIRA, 2012). 

         As doenças cardiovasculares afetam todos os grupos populacionais, nem têm 

em conta classe social grupo étnico ou gênero.  

         Elas têm maior possibilidade de se apresentar com a ocorrência de fatores de 

risco, os quais representam um conjunto de fenômenos dos quais depende a 

probabilidade maior ou menor de adoecer ou morrer (ROCA, 2002). 

         Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares são condições que 

provocam um aumento do aparecimento de uma doença do coração ou dos vasos 

sanguíneos e podem ser divididos em imutáveis e mutáveis (SANTOS FILHO; 

MARTINEZ, 2002) e em maiores e menores (ALVAREZ, 2008). 



32 
 

  

          No que diz respeito aos fatores mutáveis, isto é, aqueles possíveis de serem 

transformados, na vigência de mudanças no estilo de vida, têm-se: sensibilidade à 

ingestão de sal, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o 

sedentarismo, o alcoolismo e o colesterol. 

        

-Sensibilidade à ingestão de sal 

 

            Um dos principais fatores que podem aumentar pressão arterial é o excesso 

frequente de consumo de sal na dieta alimentar. 

Os profissionais de saúde recomendam aos pacientes a redução do sódio na dieta 

com objetivo de prevenir a hipertensão arterial e reduzir o risco de eventos 

cardiovasculares (BOMBIG; FRANCISCO; MACHADO, 2014) 

          A recomendação dos autores é para limitar a ingestão diária de sódio ao 

“máximo de 2,4 g de sódio ou 6 g de cloreto de sódio”. Esse total deve incluir o sódio 

contido nos alimentos naturais e manufaturado. Abordam também que o “aumento 

da ingestão de potássio diária de fique entre 2 g e 4 g, contidos em uma dieta rica 

em frutas e vegetais frescos” Em relação ao suplemento de cálcio e magnésio 

recomenda-se manter ingestão adequada de cálcio e magnésio (BOMBIG; 

FRANCISCO; MACHADO, 2014, p. 64). 

 

  - Tabagismo  

 

             De acordo com Araújo et al. (2004) é avaliado pela Organização Mundial de 

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

causa dependência, gerando alterações físicas, emocionais e comportamentais na 

pessoa que fuma. 

        Essa dependência aumenta na medida em que se aumenta a intensidade e 

duração do hábito de fumar e pode ser diminuído com a interrupção do vício. 

Ainda segundo esses autores, o tabagismo implica em uma série de doenças, dentre 

as quais se sobressaem às doenças cardiovasculares, pulmonares e vários tipos de 

cânceres (ARAÚJO et al., 2004).  

        Para Souza (2014, p. 47) a “relação entre o tabagismo e a hipertensão arterial 

advém de uma interação entre fatores hemodinâmicos, sistema nervoso autonômico 

e múltiplos mediadores vasoativos (disfunção endotelial)’’. A nicotina forma aguda 
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ativa o sistema nervoso simpático e aumenta “a frequência cardíaca, pressão arterial 

e contratilidade miocárdica com redução da oferta de oxigênio aos vasos e 

miocárdio”. 

        Corroborando Araújo et al. (2004) reafirmam que fisiologicamente, a nicotina 

aumenta a frequência cardíaca e a pressão além de agir na elevação dos níveis de 

colesterol e na coagubilidade sanguínea. Destaca-se, ainda, que o tabaco pode 

anular o efeito de alguns medicamentos para doenças cardiovasculares.  Ele, em si, 

não se constitui em um fator causador de hipertensão arterial. Contudo, pacientes 

hipertensos e fumantes apresentam maior risco de morte por hipertensão e 

cardiopatia isquêmica. 

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

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

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

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

 

-Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

         É o fator de risco bem conhecido para o desenvolvimento de aterosclerose, 

produzindo múltiplos efeitos adversos no sistema cardiovascular. A mortalidade é 

quase três vezes superior nas pessoas hipertensas que as normotensas. A pressão 

arterial elevada afeta não somente o coração, mas também pode provocar doenças 

sérias no cérebro, rins e extremidades (ALVAREZ, 2008). Aziz (2014, p. 75) reforça 

que a “hipertensão arterial é o principal fator de risco para a morbidade e 

mortalidade das doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e 

acidente vascular encefálico”. 

De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) há uma 

relação direta e linear da pressão arterial com a idade da pessoa, sendo a 

prevalência de hipertensão arterial superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos 

de idade.  

          Portanto, o risco de se desenvolver doença cardiovascular associado ao 

aumento da pressão arterial não diminui com o avançar da idade (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 
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             Quanto ao sexo e etnia, a prevalência global de hipertensão entre homens e 

mulheres é similar apesar de ser mais elevada nos homens até os 50 anos, 

invertendo-se a partir dessa faixa etária, ou seja, passa a ser mais elevada nas 

mulheres após a idade de 50 anos. No que concerne à cor, a hipertensão é duas 

vezes mais prevalente em pessoas de cor não branca. Estudos brasileiros apontam 

existir maior predomínio de HAS em mulheres negras em relação às brancas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

         Quanto à hereditariedade, pode dizer que os fatores genéticos para a origem 

da HAS estão bem estabelecidos na população. Contudo, não existem, ainda, 

“variantes genéticas que possam ser utilizadas para predizer o risco individual de se 

desenvolver HAS” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2010, p.3). 

 

-Diabetes Mellitus 

 

               Segundo Alvarez (2008) a presença de diabete é o fator de risco 

importante para o desenvolvimento da doença isquêmica coronariana. A diabete 

provoca danos nos pequenos vasos sanguíneos de modo difuso e, além disso, afeta 

outros órgãos como rins, responsável das insuficiências renais. Daí a importância de 

manter o controle estrito dos níveis de glicemia para poder diminuir 

consideravelmente esses riscos. 

Diabetes tipo I 

             É também chamado de insulinodependente, porque exige o uso de insulina 

por via injetável para suprir o organismo desse hormônio que deixou de ser 

produzido pelo pâncreas. A suspensão da medicação pode provocar a cetoacidose 

diabética, distúrbio metabólico que pode colocar a vida em risco (DURAN et al., 

2010). 

 

Diabetes tipo 2 

           O DM-2 não depende da aplicação de insulina e pode ser controlado por 

medicamentos ministrados por via oral. A doença descompensada pode levar ao 
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coma hiperosmolar, uma complicação grave que pode ser fatal. Dieta alimentar 

equilibrada é fundamental para o controle do Diabetes (DURAN et al., 2010). 

         O tratamento do DM-2 é especialmente uma mudança no comportamento e 

estilo de vida para hábitos mais saudáveis, principalmente relacionados à 

alimentação e prática de atividade física, que prolongam a expectativa e a qualidade 

de vida. No entanto, nem sempre essas mudanças são realizadas, o que acarreta a 

evolução da doença, com o desenvolvimento de várias complicações que acabam 

por provocar alterações negativas na qualidade de vida de seus portadores (DURAN 

et al., 2010). 

 

-Obesidade 

 

          Em relação à obesidade, segundo Alvarez (2008), é originada por fatores 

genéticos e ambientais e estes se apoiam na alta incidência de obesidade em 

países desenvolvidos. As Diretrizes Brasileiras de Obesidade – ABESO – (2009, 

2010, p. 9) retratam que a “etiologia da obesidade é muito complexa, tem múltiplos 

fatores é resultante da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores 

emocionais”.  

          Burgos et al. (2010, p. 70) abordam que o tecido adiposo na obesidade a sua 

funcionalidade é de um órgão endócrino e produz muitos moduladores imunes que 

são as adipocitocinas. “A obesidade leva ao aumento da expressão dessas 

adipocitocinas pró-inflamatórias no organismo, gerando um estado inflamatório 

crônicas.” Quando ocorre o desequilíbrio dessas adipocitocinas “parece ser a 

resposta moduladora do sistema inflamatório que contribui para as doenças 

cardiovasculares e, concomitantemente, com a hipertensão arterial.” 

              Alvares (2008) recomenda que a obesidade deve ser avaliada em termos de 

peso absoluto; mas deve ser também valorizada pela forma em que a gordura é 

distribuída e sua porcentagem, reconhecidos são os fatores determinantes. Com 

frequência, a obesidade se relaciona com outros fatores de risco como a diabete, 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia e sedentarismo. 

            A associação do aumento do Índice de Massa Corporal, “com fenótipos pró-

trombóticos e pró-inflamatórios não há mais dúvidas da associação entre obesidade 

severa e a microinflamação crônica”, ocorre também segundo os autores uma 
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“correlação com aterosclerose, hipertensão arterial, disfunção endotelial, aumento da 

viscosidade sanguínea, resistência à insulina e vários estigmas da síndrome 

metabólica” (BURGOS et al., 2010, p. 70). 

           Os autores recomendam modificações no estilo de vida: controlar do peso 

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

física diária e à prática regular de exercícios aeróbios. O uso de anorexígenos não é 

recomendado pode causar problemas cardiovasculares. 

 

 -Inatividade física ou sedentarismo.  

 

              Ainda de acordo com a inatividade física ou sedentarismo é um fator de 

risco bem definido para o desenvolvimento de aterosclerose. O exercício regular 

aumenta os níveis de colesterol bom (HDL colesterol), diminui o sobrepeso, ajuda o 

desenvolvimento da circulação colateral, diminui a pressão arterial, melhora o 

controle da glicemia em diabéticos, normaliza os fatores de coagulação, diminui a 

probabilidade de formação de trombos, dentre outros. 

Aziz (2014, p. 75) enfatiza que a ociosidade (sedentarismo) também contribue 

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

agravam a situação hipertensiva, entre elas, diabete, obesidade, dislipidemia e 

síndrome metabólica”.  Existe a correlação inversa entre sedentarismo, hipertensão 

e mortalidade cardiovascular e, “para modificar essa situação, a orientação de todas 

as diretrizes de hipertensão arterial recomenda atividade física por, pelo menos, 150 

minutos semanais”. 

Segundo o autor Aziz (p. 76) a atividade física envolve qualquer “movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético”. O 

exercício físico tem intencionalidade de movimento, sendo considerado um subgrupo 

das atividades físicas que são planejadas, estruturadas e repetitivas. ’’ 

        Para Aziz (2014, p. 76) a atividade física tem como “propósito a manutenção da 

saúde ou aperfeiçoamento do condicionamento físico ou, ainda, a melhora da 

aptidão física”.  

       “A atividade física regular auxilia na prevenção e no tratamento da hipertensão 

arterial e reduz o risco cardiovascular e mortalidade” É aconselhável aos hipertensos 



37 
 

  

fazerem atividades físicas aeróbicas moderadas, como corridas, bicicleta e natação 

por 30 minutos de 5 a 7 dias por semana (VANHEES; et al., 2012, p. 82). 

 

-Alcoolismo 

 

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

significativamente, o risco de doença isquêmica cardíaca, hipertensão arterial e 

acidentes cerebrovasculares e produz dano ao miocárdio. A despeito de que alguns 

profissionais têm estabelecido que o álcool contribui para diminuir a doença 

isquêmica cardíaca, isto não se constitui em recurso a ser usado para fomentar o 

uso abusivo dele 

          O problema do alcoolismo é um dos mais difíceis no que diz respeito à 

obtenção de resultados satisfatórios, pois é um problema sociossanitário.  

          O álcool é considerado um causador de impacto social, a população mundial 

na sua grande maioria especialmente, adulto jovem e adolescente de ambos os 

sexos ingerem álcool. “O álcool além de causador de mortes prematuras gerando 

acidentes de trânsito e no trabalho, estresse, desnutrição, violência ao crime, 

apresenta-se como um dos principais fatores de risco modificáveis para hipertensão 

arterial” (WILDMAN; MUNTNER, 2014, p. 63).  

          Os autores traçam as recomendações quanto ao volume de bebida alcoólica 

“para ingestão de álcool em indivíduos hipertensos limitam o consumo de bebida 

alcoólica até dois drinques diários para homens e um drinque para mulheres a fim de 

não influenciar na redução da pressão arterial”  

         Os profissionais da saúde recomendam aos pacientes “para abandonarem ou 

limitarem o consumo diário de álcool, praticarem exercícios físicos aeróbios, 30 a 45 

minutos por dia, três ou mais vezes por semana” (WILDMAN; MUNTNER, 2014, 

p.64). 

       Tentarem aumentar também a atividade física diária e pedir uma ajuda 

terapêutica e ou familiar se tiver com dificuldade para abandonar o vício (BOMBIG; 

FRANCISCO; MACHADO, 2014, p. 63). 
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-Colesterol 

 

             Ressalta-se, ainda, que se tem comprovado o valor preditivo dos níveis de 

colesterol HDL como fator de risco em relação inversa à aparição da doença 

cardiovascular. O fato de que as mulheres na idade fértil tenham uma incidência 

menor de doenças cardiovasculares tem relação direta com níveis mais elevados de 

HDL, o qual se deve à ação dos estrogênios. As mulheres perdem esta vantagem 

em relação aos homens com a menopausa (ALVAREZ, 2008).  

            A forma de aumentar o HDL e equilibrar a proporção entre LDL e HDL, ou 

seja, de diminuir o risco de doenças cardíacas, é substituir a ingestão de gorduras 

saturadas por monoinsaturadas e aumentar o exercício físico (ALVAREZ, 2008).  

           No que diz respeito aos fatores de risco de doenças cardiovasculares 

imutáveis, isto é, aqueles que não podem ser mudadas, embora não seja possível 

reverter totalmente esses fatores, podem-se buscar maneiras de aprender a conviver 

com eles: idade, hereditariedade, sexo e raça. 

   Espera-se alcançar em futuro próximo a diminuição das doenças 

cardiovasculares, tendo como relação direta uma maior informação sobre os riscos e 

também mudanças de estilo de vida. Afinal, como relatam Santos Filho e Martinez 

(2002, p. 212): 

 

-O controle de alguns dos fatores de risco independentes reduziu de 
forma importante a morbi-mortalidade secundária à aterosclerose. 

 -O controle da HAS diminuiu o AVC em 42% e a DIC em 15%. 

-A redução do LDL-colesterol em cerca de 30% diminuiu o risco de 
infarto do miocárdio em 33%, o AVC em 29% e a mortalidade 
cardiovascular em 28%.  

-A abstenção do fumo pode diminuir o risco de mortalidade em até 
70% em indivíduos já portadores de DIC 

 
 

         Os danos pessoais, sociais e econômicos gerados pelo adoecimento e 

incapacidades decorrentes das complicações das DCV levam à necessidade de uma 

avaliação do seu risco na população como possibilidade de um cuidado preventivo 

efetiva (MOREIRA; GOMES; SANTOS, 2010). 
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5.3 Testes de avaliação dos riscos cardiovasculares 

 

           O Framingham Heart Study é uma coorte em que se acompanham os 

indivíduos de forma longitudinal para avaliar a incidência dos desfechos entre os 

indivíduos expostos ou não aos fatores de interesse. Já o INTERHEART Study é um 

estudo multicêntrico com delineamento caso-controle que se caracteriza pela 

obtenção das informações de forma retrospectiva. Com base nos resultados 

observados tanto no Framingham Heart Study quanto no INTERHEART Study, 

foram estabelecidos como “fatores de risco de maior probabilidade para o 

desenvolvimento das DCV o tabagismo, a hipertensão arterial, as dislipidemias e o 

diabete mellitus. A obesidade total e central e o sedentarismo também se associam 

positivamente com o risco de desenvolver DCV” (FERREIRA et al., 2010 p. 622). 

            Em relação à Estratificação de Risco baseia-se na classificação inicial 

levando-se em conta o exame clínico e avança para a indicação de exames 

complementares quando o exame clínico apontar que o grau de risco sugere risco 

moderado a alto. 

              Segundo o Ministério de Saúde (BRASIL, 2006) a classificação de risco 

pode ser repetida a cada três a cinco anos ou sempre que eventos clínicos 

apontarem a necessidade de reavaliação.  

               A Estratificação de Risco deve ser realizada de acordo com a escala de 

Framingham, pelo médico e ou enfermeiro da unidade de saúde de acordo com os 

dados do prontuário dos usuários: 

 

 Indivíduos mais jovens (homens com menos de 45 anos e mulheres com 

menos de 55 anos), sem manifestação de doença ou sintomas e sem nenhum 

dos fatores intermediários descritos no quadro 4 são caracterizados como 

sendo de baixo risco (Figura 2). Estes indivíduos não se beneficiam de 

exames complementares, entretanto, devem ser encorajados a manterem um 

perfil de vida saudável (BRASIL, 2006). 

 Homens com idade superior a 45 anos e mulheres com mais de 55 anos 

requerem exames laboratoriais para estimar mais precisamente o risco 

cardiovascular. 
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 Indivíduos mais jovens que já apresentam um ou mais fatores de risco devem 

passar para a avaliação clínico-laboratorial subseqüente.  

 Os pacientes identificados como de alto risco também devem ser avaliados do 

ponto de vista laboratorial para orientação terapêutica, embora já sejam 

candidatos a intervenções de alta intensidade ou mais agressivas, conforme 

descrito adiante. 

 

         A escala com os indicadores é diferenciada para pacientes do sexo feminino e 

masculino, conforme quadro abaixo. 

Conforme demonstrado no quadro 4, a classificação inicial baseia-se em dados 

clínicos como idade e sexo, história clínica (principalmente, em relação a 

manifestações vasculares, sintomas de diabetes), pressão arterial, circunferência 

abdominal, peso e altura (índice de massa corporal), e um exame clínico focalizado 

em manifestações de aterosclerose. 

  

Quadro 4- Avaliação clínica: achados no exame clínico indicativos de alto risco ou 

da necessidade de exames laboratoriais 

Indicadores de alto risco 

Infarto do miocárdio prévio 

Acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório prévio 

Doença aneurismática de aorta 

Doença vascular periférica 

Insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica 

Angina de peito 

Doença renal crônica 

Indicadores intermediários de risco 

Idade > 45 anos homens, > 55 anos mulheres. 

Manifestações de aterosclerose: 

 Sopros arteriais carotídeos 
 Diminuição ou ausência de pulsos periféricos 

História familiar de infarto agudo do miocárdio, morte súbita ou acidente vascular 
cerebral em familiares de 1º grau ocorrido antes dos 50 anos. 

Diagnóstico prévio de diabete melito, tolerância à glicose diminuída, glicemia de 

jejum alterada, diabete gestacional. 
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Diagnóstico prévio de dislipidemia 

Diagnóstico prévio de síndrome do ovário policístico 

Tabagismo 

Obesidade (IMC > 30 kg/m2) ou obesidade central (cintura medida na crista ilíaca: > 

88 cm em mulheres; > 102 cm em homens). 

Hipertensão (> 140/90 mmhg) ou história de pré-eclâmpsia 

História de doença renal na família (para risco de insuficiência renal) 

Fonte: BRASIL (2006). 
 

Figura 2- Fluxograma de classificação de risco cardiovascular 

 

 

Fonte: BRASIL (2006) 
 - Escores de Risco Global 

 

As principais variáveis relacionadas com risco são: pressão arterial sistólica, 

tabagismo, colesterol total, HDL-C, LDL-C, intolerância à glicose, índice de massa 
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corporal e idade. Na sua maioria ou em combinação elas são incorporadas em 

escores preditivos globais, como o Escore de Risco de Framingham. 

O cálculo do Escore de Framingham está descrito nas Figuras 2 e 3 para 

homens e mulheres, respectivamente. Inicialmente são coletadas informações sobre 

idade, LDL-C, HDLC, pressão arterial, diabete e tabagismo [ETAPA 1]. A partir da 

soma dos pontos de cada fator [ETAPA 2] é estimado o risco cardiovascular em 10 

anos [ETAPA 3]. 
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Figura 3 - Escore de Framingham Revisado para Homens 

 

 

Fonte: BRASIL (2006). 
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Figura 4 - Escore de Framingham Revisado para Mulheres 

 

 

Fonte: BRASIL (2006). 

 

5.4 Estratégias de promoção da saúde na Estratégia de Saúde da Família 

 

       As DCNT como o DM e a HAS representam um importante problema de Saúde 

Pública para o Brasil. O contínuo monitoramento das prevalências destas doenças é 

fundamental para o planejamento das ações de saúde com ênfase ao controle delas 

insistindo no controle de fatores de riscos associados (FREITAS; GARCIA, 2012). 
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       A educação em saúde na Estratégia Saúde da Família deve estar enfocada em 

ações de promoção e prevenção de saúde, para o controle de fatores de riscos, 

destinados a provocar mudanças nos estilos de vida, melhorando a qualidade de 

vida da população e garantindo um envelhecimento saudável (WESCHESFELDER, 

2012). 

       Nos dizeres de Duran et al. (2010) o Diabetes compromete a circulação nos 

pequenos vasos sanguíneos (retina e rins) e nos grandes vasos (coração e cérebro). 

O tratamento do Diabetes exige, além do acompanhamento médico especializado, 

os cuidados de uma equipe multidisciplinar.  

       Os pacientes devem ser estimulados a seguir as orientações dos profissionais:  

 

 A dieta alimentar deve ser observada criteriosamente.  

 O ato de fumar pode acelerar o processo e o aparecimento de complicações 

então diminuir ou parar de fumar. 

 O controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicérides deve 

ser feitos com regularidade, procurando seguir uma dieta saudável e praticar 

exercícios com regularidade. 

 Medicamentos à base de cortisona aumentam os níveis de glicose no sangue 

só devem ser tomados com a indicação médica. 

 O paciente não deve se automedicar. 

 Ao perceber qualquer alteração o paciente procure logo um serviço de saúde. 

 

       Os autores ainda afirmam que o diagnóstico precoce é o primeiro passo para o 

sucesso do tratamento, abordam também que o Diabetes não pode ser dissociado 

de outras doenças glandulares. Além da obesidade, outros distúrbios metabólicos 

(excesso de cortisona, do hormônio do crescimento ou maior produção de 

adrenalina pelas suprarrenais) podem estar associados ao Diabetes (DURAN et al., 

2010). 

       O médico ou enfermeira da Unidade Básica de Saúde ao perceber que o 

paciente (obeso, hipertenso, diabético, tabagista, alcoolista,) está com dificuldade de 

aderir ao tratamento farmacológico e dietético deve fazer o encaminhamento ao 

nutricionista, ao psicólogo, ao profissional de educação física e psiquiatra. Estes 

profissionais podem ajudar muito na orientação alimentar, na escuta qualificada e na 
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estimulação à prática de atividade física que é de extrema importância para reduzir 

os níveis glicosêmicos, níveis de hipertensão, perda de peso e níveis calóricos 

(DURAN et al., 2010).  

         Os profissionais de saúde cabem investir no incentivo à prática da atividade 

física e hábitos saudáveis de vida não somente nos pacientes com DM-2 e 

hipertensos, mas em toda a população. Neste cenário, sobressai a promoção de 

saúde que tem como estratégia melhorar as condições de saúde, ressaltando a 

importância da capacitação do portador da doença, sua família e da comunidade, 

incluindo a participação dos mesmos no controle desse processo, além da 

preocupação com as medidas relacionadas ao ambiente físico e estilo de vida 

(DURAN et al., 2010). 

          Uma vez que as mudanças de hábitos exigem do indivíduo um manejo eficaz 

de atividades de autocuidado, é necessário que o profissional de saúde, ao realizar 

seu plano de cuidado, considere os aspectos individuais do paciente a fim de que 

juntamente com ele consiga encontrar, medidas adequadas para promover sua 

saúde, pois está lhe transmitindo um conhecimento que até então pode ser que o 

paciente não tenha tido acesso. Dessa forma, para alcançar um potencial elevado 

de saúde, por meio de estímulo de adoção de hábitos saudáveis, devem-se 

considerar fatores pessoais dos indivíduos, tais como o comportamento em 

situações de saúde/ doença, percepções acerca da situação vivenciada ou mesmo 

autocontrole de suas vidas (sua história de vida, a cultura onde vive, sua situação 

econômica, sua situação familiar) (DURAN et al.,2010). 

          A família e os amigos influenciam tanto no controle da doença como no 

seguimento do tratamento, da dieta e na participação em um programa regular de 

atividade física. Essas constatações ressaltam a necessidade de uma melhor 

capacitação dos profissionais de saúde, como elemento técnico capaz de viabilizar 

as orientações aos pacientes que transcenda o tratamento puramente 

medicamentoso, considerando que a ausência de uma equipe multiprofissional leva 

à vulnerabilidade dos serviços de saúde, quanto à adoção dos hábitos de vida 

saudáveis preconizado pela Organização Mundial de Saúde (DURAN et al., 2010) 

      Na assistência integral à saúde é necessário tratar o indivíduo como um todo 

e a Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) é que se insere neste contexto de 
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prevenção, promoção e assistência, a fim de evitar complicações muitas vezes 

incapacitantes (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

      A ampliação das ações com os grupos de risco deve ser preconizada, em virtude 

do custo-benefício do controle da doença (consultas periódicas, grupos educativos, 

visitas domiciliares) em detrimento do custo do tratamento dos agravos (hemodiálise, 

cirurgias de reperfusão em infarto cardíaco, tratamento da retinopatia hipertensiva, 

internações, fisioterapia, etc.). 

 Percebe-se que os gastos em saúde são minimizados se a intervenção for feita na 

atenção primária, e não na secundária ou terciária, havendo possibilidade de 

promover melhor qualidade de vida para a comunidade (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

     Se o indivíduo tem a pressão arterial discretamente aumentada e não consegue 

controlá-la fazendo exercícios, reduzindo a ingestão de bebidas alcoólicas e 

perdendo peso, ou se já tem os níveis mínimos mais elevados (11 ou 12 de pressão 

mínima), é necessário introduzir medicação para deixar os vasos mais relaxados 

(TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

    Segundo os autores todos os medicamentos para hipertensão são 

vasodilatadores e agem de diferentes maneiras. Os mais antigos, entre eles os 

diuréticos, por exemplo, se no início fazem a pessoa perder um pouquinho mais de 

sal e de água, também ajudam a reduzir a reatividade dos vasos. Os mais modernos 

costumam ser mais tolerados e provocam menos efeitos colaterais. 

     É sempre possível controlar a pressão arterial e a diabetes desde que haja 

adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente precisa fazer sua parte: tomar os 

remédios corretamente e mudar os hábitos de vida (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

     A prevenção de danos que acometem o indivíduo hipertenso é uma das 

principais abordagens realizadas pela Estratégia de Saúde da Família.  

     Não só o paciente hipertenso e diabético, mas toda sua família deve se 

conscientizar da importância dos hábitos saudáveis de vida como principais medidas 

de prevenção. (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

Ainda hoje, nós profissionais de saúde constatamos uma baixa adesão ao 

tratamento por parte dos pacientes relatadas por eles e pelos ACS, inferimos ser 

devido ao tratamento prolongado e o alto custo dos medicamentos que não são 

fornecidos pelo governo, além da presença de efeitos colaterais dos mesmos e/ou 

um ineficaz monitoramento e acompanhamento da equipe.   
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Os autores Teixeira e Eiras, (2011) percebem-se que há influência da relação 

equipe de saúde-paciente, muitas vezes insatisfatória, e falta de motivação por parte 

dos usuários, o que se associa a fatores externos, como carência do sistema de 

apoio, dificuldades financeiras e dificuldade de acesso ao sistema de saúde.  

      Observa-se que alguns instrumentos da prática da APS são importantes para a 

resolução da maioria das questões suscitadas, como a realização de grupos 

educativos, que permitiriam uma maior orientação à população acerca da doença e 

de como     preveni-la, e a realização de visitas domiciliares, em que a equipe de 

saúde poderia avaliar “in loco” a relação entre autocuidado e fatores de risco de 

cada indivíduo (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

        O tratamento de ambas doenças consiste nas mudanças do estilo de vida, 

controle do peso e medicamentoso, mas no caso da HAS em Estágio inicial, pode-se 

a princípio não usar fármacos hipertensivos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). Isso 

reforça a importância do tratamento não medicamentoso no controle dessas 

doenças: a dieta saudável e com restrições de sódio no caso da HAS ou 

hipoglicêmica no caso do DM, o combate ao sedentarismo, o controle do estresse e 

do peso, o abandono do tabagismo e do etilismo são os pilares para o sucesso do 

manejo dessas doenças tanto quanto o uso dos medicamentos (BRASIL, 2013). 

       Portanto, a prevenção e o tratamento dessas doenças é um processo lento, pois 

é necessário ensinar a população a cuidar da saúde, enfatizando em campanhas e 

ações educativas a mudança do estilo de vida, aceitação e adesão ao tratamento, 

seja ele farmacológico ou não farmacológico. Essas ações podem ser individuais ou 

coletivas, buscando estratégias que alcancem a realidade da população (ALVES; 

CALIXTO, 2012).  

         Como parte da estratégia, o Ministério da Saúde do Brasil criou o Programa 

Hiperdia através da Portaria nº 371/GM de 4 de março de 2002, com o objetivo de 

cadastrar portadores de ambas patologias e então estabelecer metas e diretrizes. 

Com isso, visa ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle, além 

de assistência farmacêutica, educação em saúde individual e coletiva, com grupos 

interativos abordando assuntos de importância para o controle clínico e de interesse 

aos usuários participantes, instigando a mudança de hábitos de vida. Com isso, os 

grupos de Hiper-Dia representam uma grande ferramenta de trabalho para os 
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profissionais, visto que aumenta a adesão e eficácia do tratamento, e a qualidade de 

vida dos pacientes (ALVES; CALIXTO, 2012). 

        Adesão ao autocuidado é definida como a extensão na qual o comportamento 

da pessoa se refere ao uso de medicação, ao seguimento de dietas e à prática diária 

de atividades físicas para o favorecimento da mudança de comportamento e adoção 

de hábitos de vida saudáveis. A adesão deve ser pensada no sentido 

multidimensional, pois as pessoas podem aderir muito bem a um aspecto do regime 

terapêutico, mas não aderir aos outros (GOMES-VILLAS BÔAS et al., 2011). 

      A adesão ao tratamento, quando pensada sob uma perspectiva mais restrita, é 

definida como a incorporação dos aconselhamentos dados pelo médico ao 

comportamento do indivíduo. No entanto, envolve uma gama de elementos voltados 

para o quotidiano das pessoas, bem como dos serviços de saúde Pode ainda ser 

pensada como um fenômeno complexo o qual associa elementos pessoais, 

comportamentais e contextuais (SOARES et al., 2014). 

       Por isso, deve-se considerar nos pacientes suas características pessoais, 

demográficas, conhecimentos sobre a doença e tratamento, valores, crenças, 

experiências vividas e expectativas; seus aspectos sociais, como suporte familiar, 

falta de recursos; os fatores ligados ao manejo da doença, como a complexidade do 

regime terapêutico e efeitos indesejáveis das drogas; e os aspectos dos serviços de 

saúde ao qual estão vinculados, como dificuldades de relacionamento com a equipe 

multidisciplinar e desestruturação dos serviços de saúde. (SOARES et al., 2014). 

             O tratamento tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida, 

prevenir complicações agudas e crônicas relacionadas diretamente ou indiretamente 

à hipertensão e diabetes, de acordo com a classificação de risco, com o tratamento 

das doenças concomitantes e com a redução da mortalidade (BRASIL, 2006). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

A proposta de intervenção é muito importante e fundamental e pode originar 

em um planejamento estratégico, ou basear-se neste, tanto para medidas de 

resolução dos problemas quanto para sua prevenção.  Essa proposta refere-se ao 

problema priorizado “alto índice de morbidade e mortalidade por doenças 

cerebrovasculares, devido ao controle inadequado da HAS e DM”. Para o qual se 

registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS 

2010).  

O método do Planejamento Estratégico Simplificado é constituído de etapas 

com uma sequência lógica e cronológica de atividades a serem desenvolvidas para 

que não prejudique o resultado final. Para cada problema diagnosticado deve ser 

elaborado apenas um projeto de intervenção. A equipe deve avaliar a viabilidade do 

mesmo, porque a equipe não tem capacidade financeira e nem possui recursos 

humanos para implantar mais de um projeto ao mesmo tempo (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS 2010).  

 

6.1 Descrição do problema priorizado  

 

 “Descrever um problema é caracterizá-lo para saber a sua dimensão e o que 

ele representa na realidade. Deve identificar o que caracteriza o problema inclusive 

sua quantificação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 59). Ao analisar o 

problema “alto índice de morbidade e mortalidade por doenças cerebrovasculares, 

devido ao controle inadequado da HAS e DM” é preciso entender a realidade 

vivenciada pela população e despertar a atenção para os determinantes do processo 

saúde doença. Claro que conhecer o território, suas condições socioeconômicas, 

seus valores e cultura são fundamentais para entender o processo de adoecer e os 

recursos disponíveis. 

 A morbidade por doenças cardiovasculares tem uma alta incidência em 

nossa comunidade, tendo em conta que temos uma população com elevado risco 

cardiovascular, por exemplo, usuários hipertensos e diabéticos cadastrados por 

baixo do esperado, nos dá uma ideia que existe uma população com risco sem 

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


51 
 

  

controle, que pode adoecer e até morrer. A literatura consultada nos mostra que 

hipertensos têm maior propensão para apresentar comprometimentos vasculares, 

tanto cerebrais, quanto cardíacos. 

       Para Teixeira e Eiras (2011) a hipertensão arterial é doença traiçoeira, só 

provoca sintomas em fases muito avançadas ou quando a pressão arterial aumenta 

de forma abrupta e exagerada. Algumas pessoas, porém, podem apresentar 

sintomas, como dores de cabeça, no peito e tonturas, entre outros, que representam 

um sinal de alerta.  

     Sabe-se que a causa primária para a maioria dos casos de hipertensão arterial é 

desconhecida, uma vez que apenas 5% dos pacientes possuem pressão alta por 

motivos secundários a outras patologias (renais, tireoidianas, hipofisárias, adrenais). 

     Índices elevados de pressão arterial ao longo dos anos podem causar lesões em 

diversos órgãos-alvo (olhos, rins, coração e cérebro, por exemplo), devido à 

agressão ao endotélio vascular pela alta pressão nas pequenas artérias dos órgãos.  

Em muitos indivíduos a hipertensão se manifesta associada a outras patologias, o 

que aumenta o padrão de morbidade da mesma (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 

      

Quadro 5 - Descrição do problema priorizado segundo as micro áreas nas faixas 

etárias de 15 e mais anos. 

  

Micro área. 1 2 3 4 5 6 Total. 

Hipertensos 

esperados. 

132 132 129 119 124 135 771 

Hipertensos 

cadastrados. 

112 121 119 99 102 107 660 

Relação de 

hipertensos 

esperado-

cadastrado. 

132/112 132/121 129/119 119/99 124/102 135/107 771/660 

Portadores 

de diabetes 

esperados. 

43 44 45 38 41 46 257 

Diabéticos 32 36 39 30 37 40 214 
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cadastrados. 

Relação de 

diabéticos 

esperado-

cadastrado. 

43/32 

 

44/36 45/39 38/30 41/37 46/40 257/214 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

6.2 Explicação do problema  

 

         De acordo com Campos, Faria e Santos (2010) o quarto passo tem como 

objetivo entender a gênese do problema que se pretende enfrentar a partir da 

identificação das suas causas. Geralmente, a causa geradora de um problema é 

outro problema ou outros problemas. 

        Podemos explicar que quando as doenças crônicas como hipertensão arterial e 

diabetes mellitus não tem um adequado controle, são as principais causas de 

internação hospitalar e principais causas de morte.  

Além do inadequado controle da população doente temos que falar que existe uma 

população já doente ainda não diagnosticada que vai ser identificada no estudo com 

complicações e agravos importantes.  

       Em 2017 aconteceram um total de quatro mortes na comunidade por doenças 

cerebrovasculares, e mais de dez internações hospitalares por inadequado controle 

da HAS e DM, além de doenças circulatórias isquêmicas. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

 

Todo problema tem uma ou várias causas ou situações que devem ser 

analisadas para serem enfrentado buscando a resolução do problema a médio ou 

curto prazo.  

          De acordo com Campos, Faria e Santos (2010, p. 65) as causas devem estar 

“dentro do meu espaço de governabilidade, ou, então, o seu enfrentamento tem 

possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando”. Para os autores o 

nó crítico é definido como a causa mais importante na origem do problema, que, 

quando “atacada” é capaz de impactar o problema principal e transformá-lo. 
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 Abaixo estão os nós críticos selecionados: 

  

 Hábitos e estilos de vida da população não saudáveis. 

 Situação econômica baixa que gera estresse na população. 

 Pouco conhecimento e percepção do risco de adoecer da população. 

 Localização da unidade de saúde longe da comunidade gerando 

dificuldades geográficas para acessar aos serviços de saúde. 

 No processo de trabalho da equipe não tem uma busca ativa na 

população de risco. 

 

         Analisando a espaço de governabilidade da equipe ou, então, a capacidade de 

enfrentamento dos nós críticos identificados chegamos a conclusão que os nós 

críticos: “situação econômica baixa que gera estresse na população e localização da 

unidade de saúde longe das comunidades gerando dificuldades geográficas para 

acessar aos serviços de saúde estão fora das possibilidades de viabilização pela 

equipe.  

 

6.4 Desenho das operações  

 

A proposta para resolução dos nós críticos é composta por operações (ações) 

estruturadas e sequenciais para enfrentar as causas mais importantes na resolução 

do problema selecionado. Para cada nó crítico tem uma ou várias operações vem 

acompanhada dos resultados esperados, dos produtos e dos recursos necessários 

para sua operacionalização.  

Quadro 6 – Desenho das operações sobre o “nó crítico 1 relacionado ao problema 

“alto índice de morbidade e mortalidade por doenças cerebrovasculares, devido ao 

controle inadequado da HAS e DM” na área de abrangência da Equipe de Saúde da 

UBS Élson Damasceno Lopes, do município Sena Madureira, estado do Acre 

 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida da população não saudáveis. 

Operação (operações) 
- Orientar e sensibilizar os usuários para modificar seus hábitos e 

estilos de vida inadequados nos grupos e individualmente 

 -Orientar os usuários para diminuir os fatores de riscos para 

prevenção da hipertensão arterial: alimentação saudável, a 
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prática de exercícios físicos, abstenção de álcool e tabaco.  

-Orientar sobre os cuidados na prevenção dos fatores de risco. 

-Organizar grupos de caminhadas e atividades físicas com a 

participação do profissional de educação física. 

- Formar grupos com a nutricionista e profissional de educação 
física para discutirem dietas saudáveis e a prática de exercícios 
físicos. 

Projeto Hábitos Saudáveis e Saúde. 

Resultados esperados Diminuição em um 70% o número de pacientes sedentários, 
obesos, maus hábitos alimentares, ingestão de álcool e tabaco. 
Prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. 
  

Produtos esperados  Diminuição dos índices pressóricos e glicêmicos. Adesão às 
mudanças do estilo de vida, diminuição de casos novos de 
hipertensão. Diminuição do aparecimento de doenças 
cardiorrespiratórias e cerebrovasculares.  

Recursos necessários 
Estrutural: equipe de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF) 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 
profissionais. 

Recursos críticos 
Estrutural: equipe de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF) 

Cognitivo: repasse de conhecimento e troca de experiências. 
Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 
profissionais. Adesão do gestor local. Procurar um local e 
mobilização social. 
Financeiro:  recursos audiovisuais, folhetos educativos 

 

Controle dos recursos 
críticos 

-Secretário de saúde. Motivação Indiferente 
- Equipe de saúde e NASF estão bem motivados. 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto com o gestor local e 
Secretária de Saúde  
A equipe está motivada não necessita de usar nenhuma ação 
estratégica. 

Prazo Segundo semestre de 2018. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Médico, enfermeira, nutricionista e profissional de educação física 
Eles vão desenvolver e estruturar um sistema de gestão que dê 
conta de coordenar e acompanhar a execução das operações, 
indicando as correções necessárias. (CAMPOS; FARIA; 
SANTOS, 2010, p.19) 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Médico, enfermeira, nutricionista e profissional de educação 
física. O processo de monitoramento e avaliação deve ser 
eficiente permitindo a utilização dos recursos, promovendo a 
comunicação entre os planejadores e executores. (CAMPOS; 
FARIA; SANTOS, 2010, p.19) 

Fonte: autoria própria (2018) 
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          Médicos de família são capacitados para identificar os casos que necessitam 

de outros níveis de atenção à saúde, mas a maioria dos hipertensos consegue 

controlar-se na APS. 

         Um fato que merece atenção é que o caráter crônico da doença e sua 

instalação insidiosa, que pode permanecer assintomática por 15 a 20 anos, confirma 

a importância do acompanhamento e da adesão ao tratamento pelos pacientes. 

Uma mudança de estilo de vida dos pacientes (hábitos alimentares, prática de 

exercícios), é extremamente importante, uma vez que é uma doença de difícil 

controle apenas no âmbito ambulatorial.  

      Como existe nítida relação entre pressão alta e aumento do peso corporal, 

perder 10% do peso corpóreo é uma forma eficaz de reduzir os níveis da pressão.  

 Por exemplo, a cada 1 kg de peso eliminado, a pressão do hipertenso cai de 

1,3mmhg a 1,6mmhg em média (TEIXEIRA; EIRAS, 2011). 
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Quadro 7 – Desenho das operações sobre o “nó crítico 2 relacionado ao problema 

“alto índice de morbidade e mortalidade por doenças cerebrovasculares, devido ao 

controle inadequado da HAS e DM” na área de abrangência da Equipe de Saúde da 

UBS Élson Damasceno Lopes, do município Sena Madureira, estado do Acre. 

 

Nó crítico 2 Pouco conhecimento e percepção do risco de adoecer da 
população. 

Operação (operações)  - Avaliação de nível de informação da população. 

-  Aumentar o nível de informação da população sobre 
hipertensão e Diabetes.  

- Realizar os grupos operativos com datas fixas semanalmente, 
palestras em comunidades 

-. Durante as visitas domiciliares monitorizar o adequado 
andamento do tratamento. 

- Trabalhar a promoção de saúde durante as reuniões com 
comunidades e líderes.  

Projeto 
  Educação e Saúde 

Resultados esperados 
-Organização dos grupos operativos pelos integrantes da 
equipe, utilizando recursos interativos, dinâmicos, multimídia 
para chamar a atenção dos usuários, escutar o que eles sabem 
a respeito da doença. 

- Fornecimento de todas as informações importantes para 
melhorar a adesão ao tratamento. 
-População mais informada, mais comprometida com o auto 

cuidado. 

-Diminuição dos índices pressóricos e  glicémicos diminuição de 
casos novos de hipertensão e diabetes 

 -Prevenção de doenças cardiorrespiratórias,cardiovasculares e 
cerebrovasculares 

Produtos esperados -. Campanha educativa na rádio local. 

-. População mais informada, mais comprometida com o auto 
cuidado. 

 Diminuição dos níveis pressóricos e glicémicos e prevenção de 
complicações da HAS e DM. 

Recursos necessários 
 Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos,  

Cognitivo: conhecimentos sobre estratégias de comunicação e 
pedagógicas,  
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Organizacional: organizar agenda e estruturar os grupos 

 

Recursos críticos Organizacional: organizar agenda. 
Político: procurar espaços nos meios de comunicação e 
Adesão do gestor local 
Financeiro:  para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
educativos. 

Estrutural: Conhecimento de todos da equipe sobre o assunto 
e disponibilidade para participar do projeto. 
Cognitivo: Domínio do conhecimento do tratamento adequado 
e Conhecimento sobre a estratégia de comunicação 
 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretária de Saúde-indiferente 

Médico e enfermeira - motivados 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

 Apresentação e discussão do projeto com o gestor local. 

Estão bem motivados não há necessidade de usar nenhuma 
ação estratégica. 

Prazo 
 Início: novembro de 2018 e término: fevereiro de 2019.  

 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Este projeto conta com toda a equipe, teremos reuniões 
frequentes para discussão do andamento do mesmo e os 
encaminhamentos que se fizerem necessários. Os responsáveis 
são o médico e a enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Enfermeira, médico da Família e um representante do NASF. 
Serão definidas metas e indicadores que serão utilizados no 
monitoramento e avaliação do projeto. A gestão do plano é feita 
para que haja a garantia de recursos, indicando novos rumos e 
correções se houver necessidade. 

Fonte: autoria própria (2018) 
 

Quadro 8 – Desenho das operações sobre o “nó crítico 3 relacionado ao problema 

“alto índice de morbidade e mortalidade por doenças cerebrovasculares, devido ao 

controle inadequado da HAS e DM” na área de abrangência da Equipe de Saúde da 

UBS Élson Damasceno Lopes, do município Sena Madureira, estado do Acre. 

 

Nó crítico 3 No processo de trabalho da equipe não tem uma busca 
ativa na população de risco. 
 

Operação (operações)  
-Melhorar a estrutura do serviço para o atendimento dos 
hipertensos e diabéticos. 

-Estabelecer práticas para busca e identificação precoce e ativa 
dos fatores de riscos de hipertensos e diabéticos. 

- Atualizar o cadastro de todos hipertensos e diabéticos. 
-Capacitar os ACS orientando-os sobre a importância da busca 
ativa na prevenção de doenças.  Enfatizar a importância do 
trabalho do ACS e sua participação nos atendimentos de grupo. 
-. Discutir e implantar a linha de cuidado para identificar e 



58 
 

  

acompanhar as pessoas com fatores de risco para HAS e DM, 
incluindo a realização de ações de prevenção dessas doenças, - -
-Discutir os mecanismos de referência e contra referência. 
-Planejar e redirecionar o trabalho da equipe incorporando o 
NASF nas atividades. 
-Organizar a agenda de atendimentos. 
- Discutir as funções de cada membro da equipe e a importância 
de um trabalho em equipe. 
-Reunir semanalmente para discutir como está o processo de 
trabalho. 
 

Projeto Reciclar 

Resultados esperados 
Identificação e acompanhamento de no mínimo 70% das pessoas 
com fatores de risco, HAS e DM. 

Produtos esperados Linha de cuidado para pacientes com risco de Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus e Protocolos implantados. Recursos 
Humanos capacitados. Regulação implantada. Gestão da linha de 
cuidado implantada. 

Recursos necessários Organizacional: Adequação de fluxos (referência e contra 
referências) 
Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 
profissionais 
Financeiro: recursos necessários para a estruturação do serviço 
(custeio e equipamentos) 

Cognitivo: Elaboração de projeto de linha de cuidado e de 
protocolo 

Recursos críticos Organizacional: Adequação de fluxos (referência e contra 
referências):  
Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 
profissionais. Adesão do gestor local 

Financeiro: recursos necessários para estruturação do serviço     
 

Controle dos recursos 
críticos 

-Secretário de saúde. Motivação Indiferente 
- Equipe de saúde e NASF. Motivados 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto com o gestor local e 
Secretária de Saúde  
A equipe está motivada não necessita de usar nenhuma ação 
estratégica. 

Prazo Segundo semestre de 2018. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Neste projeto conta com toda a equipe mais a participação dos 
profissionais do NASF. Pretende ter reuniões quinzenais para 
discussão do desenvolvimento do projeto, caso necessário fazer 
novos encaminhamentos.  
O médico e enfermeira são os responsáveis pelo 
acompanhamento das operações será elaborado um documento 
para facilitar este acompanhamento. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Enfermeira e médico, e um profissional do NASF, são os 
responsáveis pelo monitoramento e avaliação. As metas e 
indicadores serão elaborados para facilitar o monitoramento e 
avaliação do projeto. A gestão do plano é feita para que haja a 
garantia de recursos, indicando novos rumos e correções se 
houver necessidade. 

Fonte: autoria própria (2018). 
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No quadro acima foram incorporados os nós críticos do problema processo de trabalho 

desorganizado: pouca capacitação dos ACS, pouco vinculo dos ACS com a unidade, 

deficiente trabalho com os grupos, não existe vinculo de trabalho com o NASF. Os 

outros nós críticos serão enfrentados em momento oportuno. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

          A HAS e o DM são importantes fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e representam agravos para a saúde pública e, portanto, torna-se 

necessário apresentar estratégias para o enfrentamento do problema, na situação 

local, que se assemelha ao contexto nacional.   

          O elevado número de usuários com diagnóstico de HA e DM, é um quadro que 

tem gerado elevado número de perda da qualidade de vida com alto grau de 

limitações nas atividades laborais e de lazer, além das mortes prematuras e 

impactos econômicos para o sistema de saúde e para as famílias.  

         Considerando que uma abordagem integral permite alcançar globalmente os 

fenômenos que interferem na saúde dos indivíduos, a execução Linha de cuidado 

para identificar e acompanhar as pessoas com fatores de risco para HAS e DM é 

essencial na organização do trabalho da ESF para a realização desta abordagem, 

que pode ser eficiente no controle, tratamento e prevenção das complicações 

decorrentes destas doenças crônicas não transmissíveis.  

        A realização deste trabalho criou a oportunidade de uma nova experiência. A 

busca dos conteúdos a serem utilizados foi de grande importância, pois 

amadurecemos nossos conhecimentos e opiniões, não somente com referência às 

patologias estudadas, mas também no trabalho em grupo com educação em saúde.   

       O plano de intervenção foi focado na intensificação de busca ativa de casos de 

HAS e DM, em todas as áreas cobertas pela Atenção Básica de Saúde, com ênfase 

em áreas rurais de risco e na busca de casos em áreas de maior concentração de 

pobreza e pode contar com um trabalho em equipe.  

      Assim, considera-se que a proposta de intervenção busca a construção de um 

plano de ação integral para melhorar o controle dos pacientes com fatores de risco, 

além dos usuários hipertensos e diabéticos, e assim diminuir sua incidência e 

complicações. Espera- se, ainda, aumentar o conhecimento dos pacientes a respeito 

de suas próprias doenças, favorecendo um ajuste de tratamento individual para cada 

um deles com a finalidade de melhorar sua qualidade de vida. 
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