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RESUMO 

A população assistida pela Estratégia de Saúde da Família Ponte Nova é composta, 
em sua maioria, por idosos. Sendo assim, nos dados levantados e discutidos pela 
equipe, foi detectada uma alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente hipertensão arterial primária e diabetes mellitus. Além disso, 
constatamos que grande parte dessa população está descompensada e precisa 
melhorar os fatores de risco associados a suas comorbidades. Dessa forma, tivemos 
como objetivo buscar maneiras de intervir na alta prevalência de descompensação 
da hipertensão arterial e diabetes mellitus na população da Estratégia Saúde da 
Família Ponte Nova em Bueno Brandão, Minas Gerais. Foram utilizados dados 
coletados pela equipe da Estratégia de Saúde da Família sobre a população adscrita 
através do método Estimativa Rápida, diretrizes e dados do Ministério da Saúde, 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Diabetes e textos de 
apoio e orientações do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Para revisão foram 
utilizados artigos encontrados na busca da Biblioteca Virtual em Saúde. Por fim, a 
expectativa é que ocorra uma redução da prevalência do tabagismo e da obesidade 
entre os hipertensos e diabéticos, a fim de contribuir para o melhor controle dessas 
comorbidades e a qualidade da vida destes pacientes.  
Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes. Estratégia Saúde da Família. Atenção 
Primária à Saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The population assisted by the Family Health Strategy Ponte Nova is made up 
mostly of the elderly. Thus, in the data collected and discussed by the team, a high 
prevalence of chronic non-communicable diseases, mainly primary arterial 
hypertension and diabetes mellitus, was detected. In addition, we found that a large 
part of this population is decompensated and needs to improve the risk factors 
associated with its comorbidities. Thus, we aimed to find ways to intervene in the 
high prevalence of decompensated hypertension and diabetes mellitus in the 
population of the Family Health Strategy Ponte Nova in Bueno Brandão, Minas 
Gerais. Data collected by the Family Health Strategy team on the population enrolled 
using the Rapid Estimate method, guidelines and data from the Ministry of Health, 
Brazilian Society of Cardiology, Brazilian Society of Diabetes and supporting texts 
and guidelines from the Center for Education in Collective Health. For review, articles 
from the Virtual Health Library were used. Lastly, the expectation is that there will be 
a reduction in the prevalence of smoking and obesity among hypertensive and 
diabetic patients, in order to contribute to better control of these comorbidities and 
the quality of life of these patients. 
Keywords: Hypertension. Diabetes. Family health strategy. Primary health care.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Bueno Brandão originou-se há aproximadamente 200 anos, formado 

por bandeirantes que estavam em missão de desbravamento e algumas famílias que 

já residiam nesta região (ALEXANDRE, 2016).  

 

A cidade localiza-se no sul do estado, na macrorregião de Pouso Alegre, e a 470 km 

da capital mineira. Os municípios limítrofes são Ouro Fino, Inconfidentes, Bom 

Repouso, Senador Amaral, Munhoz, Socorro (São Paulo) e Monte Sião (BUENO 

BRANDÃO, 2016a). 

 

Sua população hoje é estimada em 11.001 habitantes, em território de 356 km² e 

altitudes de até 1.600m. O catolicismo é a religião predominante na cidade, 

abrangendo mais de 90% da população segundo o Censo 2010 (IBGE, 2017). As 

festas “dos santos” são bastante populares e movimentam a atividade econômica e 

cultural da cidade várias vezes ao ano (BUENO BRANDÃO, 2016b). 

 

A atividade agropecuária, principal fonte de renda no município, mostra-se bastante 

diversificada, destacando-se o café, o leite, o morango, o milho e a batata como 

principais produtos (IBGE, 2017). 

 

A taxa de escolarização entre os 6 e 14 anos é de 98%, sendo que existem cinco 

estabelecimentos de ensino fundamental e um de ensino médio (IBGE, 2017). Sua 

principal atração é o turismo ecológico e de aventura, composto principalmente por 

suas cachoeiras, sendo 33 catalogadas. Além disso, destaca-se a gastronomia típica 

mineira e a produção artesanal de café e queijos como atividades de lazer e de 

cultura na cidade (IBGE, 2017).  

 

1.2. O sistema municipal de saúde 

 

O sistema de saúde em Bueno Brandão é composto por cinco unidades de atenção 

primária e um hospital municipal de baixa complexidade. Além dos atendimentos 
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com clínico geral, realizados tanto nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), quanto no hospital, estão disponíveis 

aproximadamente oito especialidades médicas para consultas, além de exames 

laboratoriais, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-X para a população. 

 

A prefeitura dispõe de uma farmácia para fornecimento gratuito de medicamentos 

básicos e existem outras seis farmácias na cidade, sendo que duas fazem parte do 

programa da farmácia popular. Além do laboratório do hospital municipal, outros três 

estabelecimentos realizam exames laboratoriais. Exames complementares mais 

complexos, como ressonância e cateterismo são realizados nas cidades vizinhas. 

O município não possui unidade de cuidado intensivo, maternidade, bloco cirúrgico 

ou unidade de pronto atendimento (UPA), o que acarreta uma grande dependência 

dos municípios vizinhos, como Ouro Fino e Socorro (SP), ou de referência, como 

Pouso Alegre. A prefeitura faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 

Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (CISAMESP), através do qual são 

realizadas consultas e exames de média complexidade e transporte em saúde para 

os municípios consorciados. Devido à grande demanda de tais serviços, muitos 

pacientes recorrem ao sistema de saúde privado. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O bairro Ponte Nova, onde fica a ESF de mesmo nome, está localizado na zona 

rural, a aproximadamente 16 km da cidade de Bueno Brandão.  

 

A população adscrita é de 2.684 pessoas, composta em sua maioria por idosos. A 

principal atividade laboral dos moradores é a criação de gado leiteiro e plantações 

de morango, café e batata. O bairro possui duas igrejas e uma escola, que atende 

crianças de quase toda a zona rural, de quatro a doze anos.  

 

A estrutura de saneamento básico é inexistente, não havendo abastecimento de 

água ou rede de esgoto público. As estradas que interligam todos os bairros da zona 

rural e que fazem parte da área da ESF Ponte Nova são de terra e extremamente 

precárias. Neste ano foi iniciada a pavimentação de 6 km da estrada principal.   
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1.4 A Estratégia de Saúde da Família Ponte Nova 

 

A ESF Ponte Nova foi inaugurada em outubro 2010 como “Programa de Saúde da 

Família - PSF Ponte Nova/Viver Melhor”, sendo do tipo convencional de modalidade 

2, inicialmente composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem 

e seis agentes comunitários de saúde (ACS). Em 2013 foi alterada para o tipo “ESF 

com Saúde Bucal modalidade 1” e subtipo “Mais Médicos”.  

 

A estrutura física foi construída especificamente para o funcionamento da unidade; 

conta com uma recepção, sala de reunião/sala dos ACS, sala da enfermagem, duas 

salas de consulta médica (sendo uma ginecológica), sala de triagem e 

armazenamento dos prontuários, sala de curativo, consultório odontológico, sanitário 

para funcionários e pacientes, depósito para material de limpeza, sala de lavagem e 

descontaminação de material, cozinha, sala de inalação e sala de vacina. 

 

1.5 A equipe de saúde da família Ponte Nova 

 

Atualmente, a ESF Ponte Nova é composta pelos seguintes profissionais: 

A.C.N., 39 anos, casado, ACS da microárea 06, trabalha nesta unidade há nove 

anos. É formado em Letras e atuava como professor previamente. É concursado da 

prefeitura. 

A.T.O., 25 anos, solteiro, ACS da microárea 04 há 01 ano. Anteriormente trabalhava 

como assistente de cozinha e motoboy. É técnico em agropecuária pelo Instituto 

Federal do Sul de Minas. 

A.M.L.P., 40 anos, casada e tem uma filha. É enfermeira obstetra e trabalha na 

unidade há um mês, substituindo a enfermeira chefe. Anteriormente trabalhava no 

Pronto Atendimento Vila Luzita em Santo André/São Paulo. 

E.M.C., 23 anos, solteira, tem um filho. É ACS da microárea 05, trabalha nesta 

unidade há três anos. Tem ensino médio completo e anteriormente trabalhou no 

setor de compras da prefeitura. 
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F.C.S.B., 28 anos, casada, tem três filhos. É enfermeira chefe da unidade há dois 

meses e anteriormente trabalhava como enfermeira plantonista no Hospital 

Municipal de Bueno Brandão. Atualmente encontra-se em licença maternidade. 

 

G.G.G.S., 33 anos, casada, tem dois filhos. É ACS da microárea 03 e trabalha nesta 

unidade há nove anos. Estudou até o primeiro ano do ensino médio e trabalhava 

anteriormente como vendedora. É concursada da prefeitura. 

G.A.P., 24 anos, solteira, ACS da microárea 01 há dois anos. Estudou até terminar o 

ensino médio e anteriormente trabalhava em uma padaria. Foi aprovada para 

permanecer no seu cargo no último concurso da prefeitura. 

H.M.R., 28 anos, solteira, médica da ESF há um ano e seis meses pelo projeto Mais 

Médicos. Trabalhava anteriormente na ESF Nossa Senhora das Graças, em Pará de 

Minas. 

J.C.M.P., 35 anos, casada e tem um filho. É técnica de enfermagem e trabalha na 

unidade há dois meses, substituindo a funcionária que está de licença. 

Anteriormente trabalhava em outra ESF, em Toledo. 

K.P.C., 31 anos, casada e tem dois filhos. É ACS da microárea 02 há dois anos, 

quando foi aprovada no processo seletivo da prefeitura. Anteriormente era dona de 

casa e atualmente está fazendo supletivo. 

L.P.F., 24 anos, solteira. Trabalha como auxiliar de saúde bucal na unidade há dois 

anos. Tem ensino médio completo e curso de auxiliar de saúde bucal e 

anteriormente trabalhava como secretária. É concursada da prefeitura. 

L.M.L.R., 26 anos, solteira, cirurgiã dentista, atua na unidade há um ano desde sua 

aprovação no concurso municipal. Anteriormente trabalhava em uma clínica 

particular em Araraquara. 

M.E.G.R., 32 anos, técnica de enfermagem, casada, tem um filho e está grávida. 

Trabalhava anteriormente como técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) e do Hospital Maternidade São Lucas, ambos em 

Extrema. Atualmente está em licença maternidade. 
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1.6 O funcionamento da Estratégia de Saúde da Família Ponte Nova 

 

A ESF Ponte Nova funciona de segunda a sexta das 8:00 horas às 16:00 horas e 30 

minutos, sendo 30 minutos para o horário de almoço. De segunda a quinta são 

realizados os atendimentos médicos, divididos em manhã e tarde, cada período com 

aproximadamente dez consultas, sendo a maioria de demanda espontânea. Na terça 

este atendimento é feito fora da unidade, nos bairros mais distantes (Santa Rita, 

Santana, Esmeril, Machado e Cafundó); cada semana é destinada a um deles.  As 

visitas domiciliares são realizadas de acordo com a demanda. O atendimento 

odontológico é feito de segunda a sexta e somente mediante agendamento prévio. O 

atendimento da enfermagem é feito de segunda a sexta.  

 

1.7 O dia-a-dia da equipe Ponte Nova 

 

Devido à recente pandemia do Coronavírus e às recomendações do Ministério da 

Saúde para evitar a disseminação do vírus, os atendimentos eletivos e de baixa 

gravidade foram cancelados por tempo indeterminado. Dessa forma, somente 

queixas agudas importantes e sintomas respiratórios estão sendo atendidos na ESF. 

A renovação de receitas controladas e de uso contínuo estão sendo realizadas sem 

a presença do paciente, apenas pela solicitação pelo telefone, para evitar 

aglomeração de pessoas na unidade. As visitas domiciliares de rotina também foram 

canceladas, bem como os atendimentos odontológicos e de enfermagem. 

   

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

passo) 

 

Os problemas identificados na comunidade assistida pela ESF Ponte Nova através 

da Estimativa Rápida foram: precariedade das estradas da zona rural, dificuldade de 

realização de exames de alto custo e consultas especializadas, alta prevalência de 

pacientes hipertensos e diabéticos, principalmente descompensados, e alta 

incidência de doenças respiratórias. 

 

1.9 Priorização dos problemas: a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 
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Após a realização do diagnóstico situacional da área de abrangência da ESF Ponte 

Nova, foram estabelecidos os problemas da comunidade e sugeridas formas de 

intervir nos mesmos. O quadro 1, descrito a seguir demonstra a ordem de prioridade 

para a resolução dos problemas, levando em consideração os recursos necessários, 

sua importância e urgência para a população. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de saúde ESF Ponte Nova, município de Bueno Brandão, 

estado de Minas Gerais. 

 

Problema Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Priorização**** 

Alta prevalência 

de hipertensos e 

diabéticos 

descompensados 

Alta 12 Parcial 1 

Dificuldade de 

realização de 

exames e 

consultas 

especializadas 

Alta 07 Parcial 2 

Alta incidência de 

doenças 

respiratórias 

Alta 06 Parcial 2 

Precariedade das 

estradas 

Alta 05 Fora 3 

 
Fonte: estimativa rápida realizada na comunidade assistida pela ESF Ponte Nova. 
 
 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 

Prevenção e promoção de saúde para melhoria da qualidade de vida da população 

são os objetivos da atenção primária. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) são as principais causas de mortalidade entre os 

brasileiros assistidos pelo SUS, desta forma, buscando intervir e reduzir os fatores 
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de riscos associados a essas doenças na população da ESF Ponte Nova, 

estabelecemos em nossa equipe uma estratégia para a criação de dois projetos.  

Estes projetos têm como objetivo reduzir dois fatores de risco importantes para 

essas doenças e aumentar o nível de informação dos pacientes para maior adesão 

ao tratamento das mesmas. Além disso, a criação de um vínculo e um 

acompanhamento intenso deste grupo de risco são objetivos secundários. 

Para a realização desta intervenção necessitamos de poucos recursos financeiros 

da prefeitura, o que torna maior nossa capacidade de enfrentamento, bem como o 

apoio dos profissionais e da população para a coordenação deste projeto. Devido à 

urgência e seriedade deste problema, estabelecemos prazos curtos para início, 

realização e reavaliação das ações. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A HAS e DM2 são doenças altamente prevalentes e que a longo prazo causam 

lesões crônicas em órgãos vitais e aumento de risco cardiovascular. Segundo o 

Ministério da Saúde (MS), tanto na prevenção quanto no processo terapêutico de 

tais doenças, é de extrema importância a mudança do estilo de vida do paciente. 

Infelizmente é visto que hábitos prejudiciais ao bom controle da HAS e DM2 

continuam a crescer em todo o país (BRASIL, 2006).  

 

Este trabalho foi realizado com o intuito de intervir nesta situação na população da 

ESF Ponte Nova, que é composta por 493 pacientes hipertensos, 24 diabéticos e 95 

portadores das duas doenças.  

  

Em estimativas realizadas pelos ACS, foi concluído de forma aproximada que 

somente 45% de todo esse grupo apresenta bom controle de suas comorbidades e 

que 35% desses pacientes apresentam como fatores de risco o tabagismo e/ou 

sedentarismo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para reduzir a alta prevalência de 

descompensação da hipertensão arterial e diabetes mellitus na população da ESF 

Ponte Nova em Bueno Brandão, Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Realizar revisão e atualização dos conceitos, fatores de risco e condutas em 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 

Difundir informações para a população à cerca de hábitos que dificultam o controle 

de suas comorbidades. 

 

Propor nova estruturação do grupo de hipertensão e diabetes mellitus (HIPERDIA) 

na ESF Ponte Nova para maior acompanhamento dos pacientes e estímulo dos 

mesmos; 

 

Propor a realização do grupo de tabagismo e de caminhada com o intuito de reduzir 

dois dos fatores de risco mais importantes e prevalentes em nossa população 

hipertensa e diabética. 
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4 METODOLOGIA 

Inicialmente foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES), método 

desenvolvido pelo professor Carlos Matus, que pode ser visto como um processo 

participativo em que vários atores avaliam situações conflitantes, e propõem 

estratégias para solucionar problemas. Este processo se dá através de etapas 

dinâmicas, denominadas: momento explicativo, no qual o foco é o problema; 

momento normativo, em que são feitas as propostas de solução; momento 

estratégico, quando é avaliada e criada a viabilidade de resolução do problema; e 

momento tático-operacional, onde é executado o plano (FARIA, CAMPOS; 

SANTOS; 2018, p. 24-29).        

Todo este processo foi realizado pela Estimativa Rápida, método descrito como “um 

modo de se obter informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos 

potenciais para o seu enfrentamento, num curto período de tempo e sem altos 

gastos” (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018, p. 35). Posteriormente, os dados 

coletados pela equipe da ESF Ponte Nova foram utilizados para a elaboração do 

plano de intervenção deste trabalho. 

Para a revisão bibliográfica foram utilizados textos e dados do Ministério da Saúde 

(MS), das Sociedades Brasileiras de Cardiologia (SBC) e de Diabetes (SBD), do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e aqueles obtidos na busca na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) usando os descritores Hipertensão. Diabetes. 

Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde.  

 

Por fim, para redigir e formatar este projeto, foram utilizadas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo 

Iniciação: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, SOUZA, VASCONCELOS; 

2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e  

[...] caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 
a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na 
situação de saúde das coletividades (BRASIL, 2012, p. 19).  
 

Em relação à HAS, a aferição preventiva da pressão arterial (PA) nas consultas da 

APS deve ser realizada pelo menos a cada dois anos em adultos com PA igual ou 

menor que 120/80 mmHg e anualmente em pacientes com pressão entre este valor 

e menor que 140/90 mmHg (U.S. PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE, 2007 

apud MALACHIAS et al., 2016).  

Nas situações em que existem fatores de risco (idade avançada, etnia negra, sexo 

masculino, sedentarismo, tabagismo, histórico familiar) e alteração na aferição da 

PA em duas ocasiões distintas, são indicados exames para diagnóstico e avaliação 

de lesões em órgãos-alvo (MANCIA et al. 2013 apud MALACHIAS et al, 2016). 

O tratamento medicamentoso pode ser instituído e acompanhado pela equipe de 

saúde básica, através da prescrição e fornecimento de medicamentos e realização 

de exames periódicos. Vale ressaltar a importância e eficácia da APS como 

responsável pela atuação das equipes de saúde em determinada localização 

geográfica e em uma comunidade específica no que tange à acessibilidade e 

adesão do paciente ao seu tratamento (RÊGO et al., 2018).   

Nas ações voltadas para a prevenção da DM2, segundo a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2019, p. 52), “devem ser testados indivíduos acima de 45 anos de idade 

ou, em qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, HAS ou história 

familiar de DM2”. A importância dessa ação se dá pelo fato de que 50% dos 

pacientes são assintomáticos, e assim podem permanecer até o surgimento de 

complicações (BRASIL, 2006). Posteriormente à triagem, a APS promove o 
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diagnóstico de DM2 através dos exames laboratoriais, tratamento através do 

fornecimento de medicações e insumos para avaliar o controle da doença. 

Considerando a alta prevalência e gravidade da HAS e DM2 na população brasileira, 

torna-se clara a importância de prevenir a doença e seus potenciais agravos no 

cotidiano da APS. A realização de atividades educativas para fomentar o 

conhecimento e a discussão de tais doenças, assim como o estímulo às mudanças 

de estilo de vida (perda de peso, cessação de tabagismo, aumento de ingestão de 

fibras, redução do consumo lipídico e energético, aumento da atividade física 

regular) demonstra ser de extrema importância para prevenção de ambas as 

doenças, bem como para redução de suas complicações (BRASIL, 2006). 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

Segundo o MS a ESF 

É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 
reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do SUS. É considerada como estratégia de 
expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior 
potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012, p.54). 

5.3 Hipertensão arterial sistêmica 

A HAS é caracterizada como elevação sustentada de PA maior ou igual a 140 e/ou 

90 mmHg. É uma doença agravada por fatores de risco como idade avançada, sexo 

masculino, obesidade, tabagismo e dislipidemia, além de estar relacionada com 

eventos como morte súbita, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, 

diabetes mellitus e insuficiência renal. Um dos principais objetivos da saúde pública 

é a prevenção da HAS através de diagnóstico precoce, tratamento contínuo e 

controle de fatores de risco (LEWINGTON et al. 2002; WEBER et al., 2014 apud 

MALACHIAS et al., 2016).  

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) a HAS 

acomete aproximadamente 32,5% dos brasileiros e contribui para 50% das mortes 

por doenças cardiovasculares anualmente.  
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A doença é diagnosticada inicialmente através da aferição da PA, que deve ser 

avaliada primeiramente em consultório médico e depois com monitoração residencial 

(MRPA) ou ambulatorial (MAPA). A partir de então pode-se classificar o paciente em 

uma das categorias: normotensão, pré-hipertensão, hipertensão (estágios 1, 2 e 3), 

hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada e hipertensão sistólica 

isolada. Posteriormente é realizada a avaliação clínica e laboratorial, com o objetivo 

de identificar lesões em órgãos-alvo, fatores de risco e outras comorbidades e assim 

estratificar o risco cardiovascular (RCV) e otimizar o tratamento dos pacientes 

(MALACHIAS et al, 2016). 

Normotensão é a classificação aplicada quando a PA aferida no consultório e 

confirmada fora dele é ≤ 120/80 mmHg. A pré-hipertensão é caracterizada por 

medidas da pressão arterial sistólica (PAS) entre 121 e 139 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica (PAD) entre 81 e 89 mmHg. O primeiro estágio da HAS 

caracteriza-se por pressão arterial sistólica (PAS) entre 140 e 159 mmHg e/ou PAD 

entre 90 e 99 mmHg; o segundo estágio por PAS entre 160 e 179 mmHg e/ou PAD 

entre 100 e 109 mmHg; o terceiro estágio por PAS ≥ 180 mmHg e PAD ≥ 110 mmHg 

(MALACHIAS et al., 2016).  

Os fatores de risco avaliados e pontuados para a estratificação de RCV são: sexo 

masculino, idade (homens ≥ 55 anos e mulheres ≥ 65 anos), história e DCV 

prematura em parentes de primeiro grau, tabagismo, dislipidemia, resistência à 

insulina e obesidade (MALACHIAS et al., 2016).  

As lesões de órgãos-alvo considerados são: a presença de hipertrofia ventricular 

esquerda, presença de placa carotídea ou aumento da espessura mediointimal da 

carótida, aumento da velocidade da onda de pulso carótida-femoral, índice 

tornozelo-braquial reduzido, doença renal crônica em estágio três e aumento da 

albuminúria (MALACHIAS et al., 2016). 

Por fim, as demais doenças e/ou condições analisadas para o RCV do paciente, 

além do DM2, são: acidente vascular encefálico isquêmico, hemorragia cerebral, 

ataque isquêmico transitório, angina, revascularização do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, doença arterial periférica sintomática de membros inferiores, doença renal 

crônica estágio quatro ou aumento de albuminúria e retinopatia avançada 

(MALACHIAS et al., 2016).  
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O quadro 2, a seguir demonstra a classificação de risco do paciente baseada, 

portanto, na presença de fatores de risco, lesões em órgãos-alvo e/ou outras 

comorbidades com relação ao estágio de HAS do mesmo. 

Quadro 2 - Estratificação de risco cardiovascular do paciente hipertenso. 

Risco PAS 130-139 ou 

PAD 85-89 

HAS estágio 1 HAS estágio 2 HAS estágio 3 

Sem fator de 

risco 

Sem risco 

adicional 

Risco baixo Risco moderado Risco alto 

1-2 fatores de 

risco 

Risco baixo Risco moderado Risco alto Risco alto 

≥3 fatores de 

risco 

Risco moderado Risco alto Risco alto Risco alto 

Presença de 

LOA, DRC, DCV 

ou DM 

Risco alto Risco alto Risco alto Risco alto 

PAS: pressão artéria sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; LOA: lesão em órgão-alvo; 
DCV: doença cardiovascular; DRC: doença renal crônica; DM: diabetes mellitus.  

Fonte: MALACHIAS et al. (2016). 

5.4 Diabetes mellitus tipo 2 

O DM2 é um transtorno metabólico no qual ocorre aumento persistente da glicemia 

devido a alterações na produção e/ou ação da insulina. Suas complicações são 

microvasculares e/ou macrovasculares como retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

além de redução da qualidade de vida, aumento da morbidade e elevada taxa de 

mortalidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

O diagnóstico é realizado através de exames laboratoriais, que são de extrema 

importância também para o rastreio da doença nos pacientes que apresentam 

fatores de risco, já que muitos podem ser oligossintomáticos. Estima-se que no 

Brasil existam 14 milhões de diabéticos, sendo que apenas metade sabe do seu 

diagnóstico. O rastreamento deve ser realizado em pacientes acima de 45 anos ou 

naqueles portadores de HAS, sobrepeso/obesidade e histórico familiar da doença 

com qualquer idade (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017).  

O quadro 3, abaixo demonstra os valores obtidos em cada exame utilizado para 

diagnóstico do DM2. É importante ressaltar que para confirmação diagnóstica é 
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necessário a repetição do exame em que foi obtido o resultado alterado 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

Quadro 3 - Critérios laboratoriais para diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

Exame Normal Pré-diabetes Diabetes 

Glicemia de jejum < 100 mg/dl 100 a 125 mg/dl ≥ 126 mg/dl 

Glicemia duas horas após TOTG com 75 g 

de glicose 

< 140 mg/dl 126 a 199 mg/dl ≥ 200 mg/dl 

Hemoglobinna glicada < 5,7% 5,7 a 6,4% ≥ 6,5% 

TOTG: teste oral de tolerância à glicose. 
Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2017). 

 

Pode ser dividida, principalmente, em Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 

2 e Diabetes Gestacional. Existem outras variações da doença, porém, menos 

importantes para o tema deste trabalho (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017). Abaixo estão descritas as principais classificações utilizadas de acordo com 

as alterações que ocasionaram a doença. 

Quadro 4 – Classificação etiológica do Diabetes Mellitus. 

1 Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β comprovada por 

exames laboratoriais; 

Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática. 

2 Tipo 2: perda progressiva de secreção de insulina combinada com resistência à insulina. 

3 Gestacional: hiperglicemia de variados graus diagnosticada durante a gestação, na ausência 

de critérios de DM prévio. 

4 Outros tipos:  

 Monogênicos (MODY); 

 Neonatal; 

 Secundário a endocrinopatias; 

 Secundário a doenças do pâncreas exócrino; 

 Secundário a infecções; 

 Secundário a medicamentos. 

 Fonte: AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2017) apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DIABETES (2017). 
 

O controle glicêmico deve ser feito principalmente como forma de evitar as 

complicações e preservar a qualidade de vida do paciente. Primeiramente devem 

ser instituídas mudanças no estilo de vida, através da dieta e da atividade física. Em 
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algumas situações podem ser utilizados agentes farmacológicos como forma de 

retardo no desenvolvimento de diabetes nos pacientes pré-diabéticos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Por fim, o tratamento medicamentoso pode ser estabelecido entre as quatro classes 

de antidiabéticos orais (hipoglicemiantes, anti-hiperglicemiantes, inibidores da DPP-4 

e inibidores da SGLT2) e/ou insulinas. A escolha do esquema farmacológico é feita 

para cada paciente de acordo com a evolução da doença (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Vale ressaltar que devem ser consideradas as 

questões culturais, psíquicas, socioeconômicas e interpessoais do paciente ao 

conduzir a propedêutica, uma vez que tais fatores também contribuem para a 

qualidade de vida de paciente e, consequentemente, à sua adesão ao tratamento 

proposto (GUSMAI; NOVATO; NOGUEIRA, 2015). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Ao aplicar a metodologia do PES (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018), detectamos 

variáveis importantes do problema prioritário na população da ESF Ponte Nova, 

como demonstram os passos a seguir. 

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

Diabéticos e hipertensos representam, respectivamente, 4% e 21% da nossa 

população adulta e idosa, sendo que desses, somente 45% mantém bom controle 

de suas comorbidades, seja utilizando medicamentos corretamente, praticando 

hábitos saudáveis e/ou apresentando resultados clínica e laboratorialmente. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, a prevalência média autorreferida de 

diabéticos e hipertensos na população era de 5,6% e 22,7%, respectivamente. Na 

população idosa, 21,6% eram diabéticos e 50% hipertensos (BRASIL, 2012). 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

Para explicarmos este problema, ressaltamos que grande parte dos fatores de risco 

para DM2 e HAS são muito presentes entre os nossos pacientes e estão 

diretamente relacionados com os hábitos e crenças comuns na área rural. São eles: 

idade maior que 45 e 60 anos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, 

história familiar positiva. Além disso, nossa população está pouco inserida nos 

conceitos, riscos e mudanças relacionados a tais doenças, não por falta de 

orientação, mas por resistência em seguir as mesmas. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Concluímos que o baixo nível de instrução dos pacientes e os hábitos de vida 

inadequados são os principais nós críticos relacionados ao nosso problema 

prioritário. 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

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

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

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alta prevalência de pacientes 

hipertensos e diabéticos descompensados”, na população sob responsabilidade da 

ESF Ponte Nova, do município Bueno Brandão, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Baixo nível de instrução dos pacientes 

6º passo: operação 

(operações)  

Estimular o aprendizado da população à cerca de suas 

comorbidades. 

6º passo: projeto 
“Saber Mais” 

6º passo: resultados 

esperados 

Aumentar a adesão do paciente ao tratamento a partir do maior 

conhecimento de suas doenças. 

6º passo: produtos 

esperados 

Palestras com profissionais da saúde e realização de mutirão de 

exames. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacionais: local de realização das palestras; especialistas para 

palestrar e técnicos de enfermagem para coletar os exames. 

Financeiros e políticos: disponibilidade da prefeitura em arcar com os 

custos para realizar os exames. 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

Profissionais: favorável. 

Secretaria de saúde/ prefeitura: favorável/ indiferente. 

Laboratórios: favorável. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto; cotação de preços dos laboratórios parceiros; 

apoio do conselho municipal de saúde e dos coordenadores dos 

bairros. 

9º passo: 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Responsáveis: Enfermeira da ESF, médica da ESF, ACS 

responsável pela área e coordenador do bairro. 

Prazos: Início em setembro e duração de 04 meses até a reavaliação 

do programa em janeiro. 

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

ACS: seleção dos pacientes que farão parte do projeto e marcação 

dos exames da sua área de acordo com as particularidades da 

população. 

Coordenador do bairro: auxiliar o ACS e manter os pacientes 

motivados ao projeto; coordenação e organização no dia da coleta de 

exames (transporte, lanche, horários). 

Enfermeira: monitorar, auxiliar e avaliar semanalmente as ações dos 

demais participantes; intermediar o contato entre secretária de 

saúde, laboratório e ESF. 

Médica: recrutar especialistas para a realização das palestras, avaliar 

os exames realizados e conduzir a propedêutica adequada. 

Fonte: autoria própria (2020).  
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “alta prevalência de pacientes 

hipertensos e diabéticos descompensados”, na população sob responsabilidade da 

ESF Ponte Nova, do município Bueno Brandão, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 2 Hábitos de vida inadequados 

6º passo: operação 

(operações)  

Ajudar a população na mudança de seus hábitos. 

6º passo: projeto 
“Viver Melhor” 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir dois fatores de risco importantes: obesidade e uso de 

tabaco.  

6º passo: produtos 

esperados 

Grupo de tabagismo, Hiperdia, nutrição e caminhada. 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: profissionais e pacientes para coordenar os grupos. 

Financeiro: disponibilidade da secretaria de saúde em fornecer 

materiais de apoio para os grupos. 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

Profissionais para realizar os grupos: favorável. 

Pacientes para coordenar: favorável. 

Secretaria de saúde/prefeitura: favorável. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Apresentação e convite aos pacientes. 

9º passo: 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Responsáveis: Enfermeira da ESF, médica da ESF, ACS 

responsável pela área, paciente coordenador do grupo. 

Prazos: Início em setembro e duração de 04 meses até a reavaliação 

do programa em janeiro. Obs.: grupo de tabagismo tem duração 

maior, porém, será reavaliado também em janeiro. 

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

ACS: seleção dos pacientes que farão parte do projeto e convidar os 

mesmos para o projeto. 

Paciente coordenador: organização dos eventos de cada grupo 

(avaliar melhores horários e dias, mandar lembretes, lista de 

presença), monitoramento dos pacientes participantes durante os 

eventos. 

Enfermeira: monitorar, auxiliar e avaliar semanalmente as ações dos 

demais participantes. 

Médica: recrutar especialistas para participar dos grupos, avaliar os 

resultados obtidos, condução dos casos individualmente.  

Fonte: autoria própria (2020).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

HAS e DM são doenças de grande prevalência na população brasileira e grandes 

responsáveis por internações, redução de qualidade de vida e mortalidade em seus 

portadores.  

Diante disso, baseado nos fatores de risco associados mais presentes em nossa 

população, buscamos uma forma mais interativa e agradável de conscientizar e 

promover mudanças. Grupos operativos e outras atividades baseadas apenas em 

“teoria” dificilmente irão promover a adesão do paciente, apesar de serem 

extremamente necessárias.  

Neste projeto tentaremos direcionar nossa atenção e a dos pacientes à parte prática 

da mudança de estilo de vida dos mesmos. Esperamos, dessa forma, reduzir o 

número de obesos e tabagistas em nossa população e promover um melhor controle 

dos demais fatores de risco que apresentarem.  
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