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RESUMO 
 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus estão entre as principais 
Doenças Crônicas não Transmissíveis e são responsáveis por 72% óbitos no Brasil. 
Entre os fatores que favorecem o desenvolvimento da Hipertensão Arterial Sistêmica  
e do Diabete Melitus  existem aqueles não modificáveis: fatores genéticos, sexo e 
idade, e aqueles considerados modificáveis como hábitos e comportamentos de risco 
como inatividade física, alimentação inadequada, obesidade, tabagismo e o abuso de 
bebidas alcoólicas. Diante dos fatores modificáveis sabidamente é imprescindível uma 
assistência voltada para a abordagem preventiva.  Contudo, a população assistida 
pela equipe 801 da Unidade Básica de Saúde Tejuco do município de São João del-
Rei recebe uma assistência mecanizada baseada em trocas de receitas para 
atualização da medicação sem a abordagem completa, preventiva e orientadora aos 
pacientes. Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi: elaborar um plano de 
intervenção para viabilizar a criação de grupo operativo de apoio e abordagem 
preventiva para pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabete Melitus 
assistidos pela equipe 801 da UBS Tejuco do município de São João del-Rei. Toda a 
elaboração e implementação do projeto será baseado no do Método Simplificado do 
Planejamento Estratégico Situacional que contém 10 passos: definição dos 
problemas; priorização dos problemas; descrição do problema selecionado; 
explicação do problema; seleção dos nós críticos; desenho das operações; 
identificação dos recursos críticos; análise da viabilidade; plano operativo e gestão do 
plano.   A intervenção terá como alicerce as reuniões quinzenais entre comunidade e 
parte da equipe da saúde, nesses dias terá uma pequena palestra sobre assuntos 
relevantes acerca das doenças, além de renovação de receitas e consultas médicas 
de acompanhamento. Espera-se com o desenvolvimento desse projeto que haja uma 
maior conscientização da população assistida sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica 
e Diabete Melitus e com isso modificar os hábitos de vida para uma rotina mais 
saudável e consequente melhoria da qualidade de vida. 
 
 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Diabetes Mellitus. Hipertensão. Estratégia 
Saúde da Família. 



 

  

ABSTRACT  
 
 

 
Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus are among the main Chronic 
Noncommunicable Diseases and are responsible for 72% of deaths in Brazil. Among 
the factors that favor the development of hypertension and Diabetes Mellitus are those 
that are not modifiable: genetic factors, sex and age, and those considered modifiable 
as habits and risk behaviors with physical inactivity, inadequate diet, obesity, smoking 
and alcohol abuse. . Faced with the modifiable factors, assistance focused on the 
preventive approach is essential. However, the population assisted by the 801 team of 
UBS Tejuco in the municipality of São João del-Rei receives mechanized assistance 
based on prescription changes to update medication without the complete, preventive 
and patient-oriented approach. In this sense, the objective of this work was: To 
elaborate an intervention project to enable the creation of a supportive and preventive 
approach operative group for patients with hypertension and Diabetes Mellitus assisted 
by the 801 team of UBS Tejuco of São João del-Rei. All project design and 
implementation will be based on the Simplified Situational Strategic Planning Method 
which contains 10 steps: problem definition; prioritization of problems; description of 
the selected problem; explanation of the problem; selection of critical nodes; design of 
operations; identification of critical resources; feasibility analysis; operating plan and 
plan management. The intervention will be based on biweekly meetings between the 
community and part of the FHS team, during these days will have a short lecture on 
issues relevant to Diabetes Mellitus and Systemic Arterial Hypertension, as well as 
renewal of prescriptions and follow-up medical appointments. It is expected with the 
development of this project that there will be a greater awareness of the assisted 
population about Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus and thus 
modify their lifestyle habits for a healthier routine and consequent improvement in 
quality of life. 
 
 

Keywords: Primary health care. Diabetes mellitus. Hypertension. Family health 
strategy  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município de São João del-Rei 

Em São João del-Rei no ano de 2019 a estimativa de habitantes era de 90.082 

habitantes, segundo IBGE (BRASIL, 2019). Localizada na região Sudeste do estado 

de Minas gerais, distante 198 km da capital do estado. Tem como característica ser 

um local de universidades e preservação história com importância influência na 

política nacional, sendo local de nascimento do Presidente Tancredo Neves.  

Alguns monumentos históricos, que são basicamente do período barroco, sofrem 

perigo de desabamento e desfiguração agravado mais com o crescimento urbano. 

Não só esses são os problemas dessa região do Campo das Vertentes, como também 

o tráfico de drogas e aumento da violência são assuntos frequentes nos informes 

policiais diários (SÃO JOAO DEL REI, 2019).  

Economicamente a cidade se destaca pela produção agrícola, tendo em vista a 

enorme área utilizada para agricultura no município e, também pela indústria, com 

empresas nas áreas têxteis, metalúrgica, alimentícia, sendo um dos principais polos 

industriais do Campo das Vertentes. O Comércio é um dos grandes geradores de 

emprego e renda para a população local consolidando-se como cidade-polo, possui 

grande variedade de lojas de setores diversos.  

Apesar do primeiro presidente eleito após a redemocratização do país ser São-

Joanense, atualmente tem uma política voltada para problemas locais que possui 13 

vereadores na sua Assembleia Legislativa; além do Fórum da Comarca possui órgãos 

competentes como o Ministério Público de Minas Gerais (SÃO JOAO DEL REI, 2019).  

No que diz respeito à educação, a cidade possui várias instituições de ensino, que 

vão desde o ensino fundamental até várias instituições do ensino superior. Sedia a 

34ª Superintendência Regional de Ensino (SER), escolas do Ensino Básico 

(Educação Infantil e Ensino Fundamental), creches ligadas a instituições filantrópicas, 

além da Universidade Federal de São João del-Rei (SÃO JOAO DEL REI, 2019).  
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1.2 O sistema municipal de saúde  

 

Na seara da Saúde, o município é “Gestão Plena no Sistema Municipal de Saúde”, 

onde está instalada a Gerência Regional de Saúde. A cidade conta com vários postos 

de saúde tradicionais e de Unidades Básicas de Saúde, e unidades que fazem parte 

do Programa de saúde da Família (PSF). Possui a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) Antônio Andrade Reis Filho que funciona 24hrs. Atualmente, foi implantado 

uma unidade regional do SAMU, responsável pela região. Possui ainda os seguintes 

programas relacionados a saúde: a Farmácia Popular do Brasil, o Centro de Testagem 

e Aconselhamento (CTA), Clínica Municipal Especializada da Mulher e da Criança, 

Rede Viva Vida, Centro de Atenção Psicossocial, dentre outros. 

No que diz respeito à Atenção Primária à Saúde: são nove unidades de atenção 

básica, sendo quatro Estratégias de Saúde da Família (ESF) e cinco Postos de Saúde. 

Já com relação à atenção secundária disponibiliza os seguintes pontos: Policlínica 

central, Viva-vida, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital Santa Casa, 

Hospital das Mercês, núcleo da mulher e da criança, CTA. Na Atenção à Saúde  com 

nível terciário são oferecidos à população: Hospital das Mercês, Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS) 

AD, CTA. 

Quanto aos Sistemas de Apoio: O município conta com duas farmácias de distribuição 

de medicação. É possível fazer exames laboratoriais, radiografia, ultrassonografia e 

até endoscopia com pedidos vindo da atenção básica. Porém, exames de alto custo 

precisam ter uma justificativa clara para serem aprovados pelo SUS ou serem feitos 

particulares, por especialistas na área. 

Sistemas Logísticos: como já descrito, São João del-Rei possui uma unidade do 

SAMU em seu território, que atende toda a região. A secretaria disponibiliza duas 

ambulâncias para transporte e dois carros para atendimento de necessidades nas 

ESF. O prontuário eletrônico já foi acrescentando na rede, contudo nem todos os 

postos de saúde possuem computadores para fazer o uso desse recurso. 
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1.3 Aspectos da comunidade 

 

Tejuco é uma comunidade localizada no bairro Tejuco e possui de cerca de 15.000 

habitantes, localizada na periferia de São João Del Rei, que se formou, desde o início 

da fundação da cidade em 1700, devido à exploração do ouro, no início do povoado, 

e depois se manteve pelo comércio.  

 

Atualmente, em 2020, grande parte da população está empregada no comércio no 

centro histórico da cidade, porém, ainda é grande o número de desempregados. A 

estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, principalmente 

no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo, sendo utilizado, em época 

de epidemias de dengue, mutirões de coleta de lixo e limpeza do riacho que passa no 

meio do bairro. A segurança deixa a desejar, devido a criação de um condomínio de 

prédios populares onde abriga grande parte dos usuários de drogas e os traficantes. 

Existem várias iniciativas de trabalho na comunidade por parte da Igreja e da 

organização não governamental (ONG) . Esses trabalhos estão bastante dispersos e 

desintegrados. O bairro também conta com a presença do Centro de Referência da 

Assistência Social – Tejuco. A população gosta de comemorar as festas religiosas, 

uma vez que a cidade é bastante conhecida pelos seus monumentos históricos e as 

suas igrejas católicas. No Tejuco, trabalham três Equipes de Saúde da Família – 

Equipe 801, 802 e 803, com dois médicos de apoio. 

  

1.4 A Unidade Básica de Saúde Tejuco  

 

A ESF 801 Tejuco, foi inaugurada há cerca de 10 anos e está situada na rua principal 

do bairro que faz a ligação com o centro da cidade. É uma casa alugada, pertence a 

igreja com a qual o posto divide muros, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A 

casa é antiga, precisando de algumas reformas. Sua área não é suficiente para 

atender com dignidade toda a população que por ali passa, o bairro possui uma 

população de mais ou menos 15.000 pessoas. A área destinada a recepção condiz 

com a maior parte da estrutura, porém, em dias de maiores atendimentos, vários 

pacientes precisam esperar em pé ou até mesmo do lado de fora do local e em dias 

quentes há um pequeno ventilador de chão para minimizar um pouco o desconforto 

dos usuários. Não existe sala de reuniões, quando ela é feita, os profissionais se 
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juntam no espaço dos computadores e arquivo, tendo que utilizar quase todas as 

cadeiras do posto para conseguir acomodar todos os participantes. 

 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são realizadas 

no salão paroquial, que fica ao lado do centro de saúde. Houve, porém, uma 

suspensão dessas atividades por meses, devido a reformas no local.  

 

A Unidade, conta com três salas de atendimento médico e uma para enfermagem, 

além de dois banheiros, uma cozinha e a área de espera dos pacientes, porém, não 

possui sala de vacina, nem de curativo, muito menos observação, tendo um glicômetro 

e um nebulizador antigo. Não existe armário de medicação, impossibilitando 

tratamento de moléstias de baixa a média complexidade. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 801, da Unidade Básica de Saúde Tejuco 

 

A ESF 801 Tejuco, da qual faço parte, é composta por 15 funcionários sendo eles, um 

enfermeiro, três técnicas de enfermagem, três médicos, sendo dois clínicos gerais e 

uma pediatra, e mais seis agentes comunitárias de saúde (ACS). Também está 

presente no posto uma psicóloga e uma funcionária responsável pela limpeza. 

 

1.6 O funcionamento Unidade Básica de Saúde Tejuco 

 

A UBS funciona das 7:00 h às 17 horas. Uma vez que não possuímos um funcionário 

para recepção, as agentes comunitárias de saúde revezam essa tarefa entre elas. Os 

funcionários têm a opção de começarem a jornada de trabalho as 07 horas ou às 08 

horas, tendo uma hora de almoço e finalizando o dia as 16 horas ou 17 horas, 

respectivamente. 

 

A maioria dos atendimentos são de demanda programada. Para passar por consultas, 

o usuário precisa ir ao posto marcar um horário ou passar por triagem com o 

enfermeiro e avaliação da necessidade de colocar a pessoa na vaga de demanda 

espontânea.  No caso de acamados as ACS solicitam visitas domiciliares e fazem 

encaminhamentos conforme demanda.   
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1.7 O dia a dia da equipe 801 

 

Como dito anteriormente a maior parte das consultas médicas são previamente 

agendadas, deixando uma ou duas vagas para demanda espontânea que é 

preenchida conforme avaliação do enfermeiro da UBS. 

 

Existe um trabalho de parceria com as instituições de ensino superior com curso na 

área da saúde e a UBS. Neste sentido, há um trabalho dos docentes e discentes 

dessas instituições, sem o envolvimento da equipe de saúde, que exercem em 

especial atividades de abordagem preventiva como os  grupos de intervenção para 

pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e o Diabete Mellitus (DM).  

 

São reservadas duas tardes semanais para renovação de receitas e visitas 

domiciliares. A pediatra atende por três manhãs na unidade, aliviando bastante a 

demanda de crianças a serem atendidas pelos clínicos. A psiquiatra atende não 

somente a área do ESF 801, mas todo o Tejuco, incluindo áreas não cobertas pelas 

ACS das três equipes. 

 

Não são realizadas consultas de pré-natal ou puericultura, uma vez que a cidade conta 

com outros serviços dedicados a esse tipo de assistência. A coleta do exame 

preventivo de câncer de colo uterino estava sendo feita pelo enfermeiro, mas há mais 

de um ano não chegam materiais suficientes para estabelecer o fluxo novamente.  

 

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

(primeiro passo)  

Os problemas de saúde que envolvem a população assistida pela ESF 801 vão desde 

problemas assistenciais propriamente ditos até infraestrutura de saneamento básico, 

quais sejam: 

✓ Ausência de grupos operativos de ação comunitária com abordagem preventiva 

para as DCNT envolvendo a equipe de saúde; 

✓ Muitos pacientes em uso de benzodiazepínicos ou outras medicações 

antidepressivas e ansiolíticas; 
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✓ Muitos pacientes no bairro sem cobertura de saúde adequada; 

✓ Lixo a céu aberto; 

✓ Rio contaminado; 

 

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

intervenção (segundo passo) 

Entre os problemas destacados, a equipe entendeu que aquele que está ao alcance 

da atuação da equipe é “Ausência de grupos operativos de ação comunitária com 

abordagem preventiva para as DCNT envolvendo a equipe de saúde”, conforme 

descrito no quadro 1. 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Tejuco 801, Unidade 
Básica de Saúde Tejuco, município de São João Del Rei, estado de Minas Gerais 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 
Priorização**** 

 Ausência de  grupos 
operativos de ação 
comunitária com 
abordagem preventiva 
para as DCNT 
envolvendo a equipe de 
saúde 

Media 8 Total 1 

Muitos pacientes em uso 
de benzodiazepínicos ou 
outras medicações 
antidepressivas e 
ansiolíticas 

Media 4 Parcial 2 

Muitos pacientes no 
bairro sem cobertura de 
saúde 

Media 8 Fora 3 

Lixo a céu aberto Alta 5 Fora 4 

Rio contaminado Alta 5 Fora 5 
Fonte: Própria autoria (2019) 

 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

As doenças cardiovasculares ainda se mantêm como principal causa de morte no pais, 

tendo como seus principais fatores de risco a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

diabetes mellitus (DM) não controlados adequadamente. Neste sentido, tendo em 

vista os problemas encontrados pela equipe de saúde 801 da UBS Tejuco e levando 

em conta a impossibilidade de se resolver alguns outros itens da lista, optou-se por 

abordar um problema grave que é a inexistência de intervenção preventiva de 

doenças crônicas não transmissíveis, por parte da equipe de saúde, por meio dos 

grupos operativos, mais especificamente o grupo de pessoas com HAS e DM. 

A necessidade de se abordar essas pessoas surgiu a partir da percepção da equipe 

acerca da quantidade de renovações de receitas para tratamento dessas doenças e 

da pouca procura dos usuários por consultas para avaliar/acompanhar a condição 

crônica da enfermidade e sanar dúvidas.  
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3 OBJETIVO 
 

 
Elaborar um projeto de intervenção para viabilizar a criação de grupos operativos de 

apoio e abordagem preventiva para pacientes com HAS e DM assistidos pela equipe 

801 da UBS Tejuco do município de São João del-Rei. 
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4 METODOLOGIA 
 

Para realização deste trabalho, à partir de discussão com a equipe de saúde e 

observação de dados advindos da rotina de trabalho da unidade, foi realizado um 

levantamento de todos os problemas de saúde que assolavam a população assistida 

pela equipe 801 da UBS Tejuco, sendo elencado aquele que se entendeu ser o mais 

urgente para receber uma intervenção, ou seja, a “ Ausência de grupos operativos de 

ação comunitária com abordagem preventiva para as DCNT envolvendo a equipe de 

saúde”.  Como base orientadora para a construção desse projeto foi utilizado o 

Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas 

observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações, de 

acordo com Faria; Campos e Santos (2018).  

Com intuito de obter informações sólidas para o desenvolvimento do projeto foi 

realizada uma com revisão narrativa de literatura de artigos relacionados com temas 

disponíveis em disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

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

Eletronic Library Online (SciELO), além dos manuais de saúde do Ministério da Saúde 

(MS) e de informações contidas nos prontuários e em registros da Unidade.  Os 

descritores do site descritores em Saúde (DECs) utilizados para realização da busca 

literária foram os seguintes: Atenção Primária à Saúde. Diabetes Mellitus. 

Hipertensão. Estratégia Saúde da Família. 

A intervenção terá como alicerce as reuniões quinzenais entre comunidade e parte da 

equipe da ESF, nesses dias terá uma pequena palestra sobre assuntos relevantes a 

DM e HAS, além de renovação de receitas e consultas médicas de acompanhamento. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), conhecida, no senso comum,  como “pressão alta” trata-se de uma 

condição em que o indivíduo possui níveis pressóricos elevados, de forma persistente, 

com valores iguais ou superiores à 140mmHg de pressão arterial (PA) sistólica ou 

níveis equivalente ou acima de 90mmHg para a PA diastólica. Tal doença, que é de 

caráter crônico não transmissível, possui uma gênese ligada a múltiplos fatores e pode 

cursar para a ocorrência de eventos como acidentes vasculares encefálicos (AVE), 

insuficiência cardíaca (IC), doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio (IAM) e 

até casos de morte súbita (MALACHIAS et al., 2016). 

Em estudo realizado no Brasil por Malachias et al (2016), a prevalência da HAS era  

36% milhões de indivíduos adultos em 2015, acometendo mais de 60% dos idosos no 

território brasileiro. Uma informação bastante importante ressaltada por outros autores 

é que a HAS esteve relacionada com aproximadamente 50% dos óbitos causados por 

problemas no aparelho circulatório, os maiores responsáveis por mortes no país 

(MAGALHÃES; AMORIM; REZENDE, 2018). 

Em relação aos fatores de risco para a HAS, fazem parte as condições individuais 

peculiares a cada paciente, e condições externas que envolvem o ambiente em que 

estão inseridos. Entre os fatores individuais, a idade é um fator de destaque, cujo 

aumento está proporcionalmente ligado ao risco do aparecimento da doença; o sexo, 

cuja prevalência é de 24,3% para mulheres, sendo os homens os mais acometidos.  

Ademais, povos de cor preta também possuem maior risco de serem acometidos por 

HAS. Todos esses fatores citados não dependem do controle usuário, pois são não 

modificáveis.  

No que diz respeito aos fatores externos (ou modificáveis), os principais envolvidos 

com a HAS, são a obesidade, o sedentarismo, o abuso de álcool, tabagismo e ingesta 

de sal, ou seja, fatores dependentes dos hábitos de vida. Além disso, o nível de 

alfabetização e as condições socioeconômicas também impactam a incidência da 

HAS (MALACHIAS et al., 2016). 
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Neste sentido, o tempo de estabilização do quadro de HAS dependerá de variadas 

abordagens terapêuticas que envolvem medicamentos e mudança de hábitos de vida 

atuantes nos sistemas cardiovascular, renal, neural, endócrino e de controle tissular 

local (GOUVEIA, FEITOSA E FEITOSA, 2018)  

A HAS pode ser classificada em três diferentes subtipos hemodinâmicos, são eles: A) 

Hipertensão arterial sistólica em adultos jovens,  que acomete principalmente 

indivíduos com idade de 17 à 25 anos , e é  secundário à hiperatividade simpática, 

que tem como consequência  a elevação do débito cardíaco e rigidez da artéria aorta. 

B) Hipertensão arterial diastólica da meia idade, esse subtipo ocorre em pessoas de 

30 a 50 anos, envolvendo em especial o sexo masculino e relaciona-se ao aumento 

da resistência vascular que gera a ativação neuro-hormonal e expansão do volume 

plasmático. E o último subtipo, C) Hipertensão arterial sistólica isolada em idosos  que 

é comum em pessoas com idade superior à 55 anos, sendo sua principal característica  

o avanço da idade/ senilidade, que gera como condição natural dessa faixa etária o  

enrijecimento da artéria aorta (GOUVEIA, FEITOSA E FEITOSA, 2018). 

Em relação ao diagnóstico de HAS, segundo Malachias et al (2016, p.11) descrevem 

nas diretrizes brasileiras de HAS: 

Quando utilizadas as medidas de consultório, o diagnóstico deverá ser 
sempre validado por medições repetidas, em condições ideais, em 
duas ou mais ocasiões, e confirmado por medições fora do consultório 
(MAPA ou MRPA) [...]  

São considerados normotensas as pessoas cujos valores obtidos durante as 

aferições, são iguais ou inferiores à 120/80mmHg. A pessoa pré hipertensa é aquela 

cujos valores de aferição são maiores que 120/80mmHg, mas não ultrapassam 

139/89mmHg.  Os valores entre 140/90mmhg e 159/99mmHg classificam as pessoas 

como hipertensas de estágio 1, e aquelas cujos valores de PA estiverem acima ou 

equivalente à 160/100mmHg até 179/109mmHg, são classificadas como hipertensas 

de estágio 2. E finalmente aquelas pessoas que os níveis pressóricos forem 

superiores ou iguais 180/110mmHg, são denominados hipertensos de estágio 3. 

(MALACHIAS et al., 2016). 

No que diz respeito ao tratamento, as abordagens vão desde medidas terapêuticas 

preventivas, que basicamente são intervenções nos hábitos de vida, até abordagens 

com medicamentos. Com relação a esses últimos, a 7ª Diretriz de hipertensão arterial 

fornece as direções para essa terapia e traz de forma abrangente quais são os 
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preconizados em cada situação. Quanto ao tratamento não farmacológico, são 

recomendadas ações para o controle de massa corporal, dieta alimentar adequada, 

prática de exercícios físicos constantes, fim de vícios como tabagismo e o etilismo. É 

válido ressaltar que todas essas intervenções devem ser realizadas com 

acompanhamento dos profissionais adequados. (MALACHIAS et al., 2016). 

 

5.2 Diabetes mellitus  

 

O Diabetes mellitus (DM) pode ser definido como uma condição crônica caracterizada 

pelo persistente nível elevado de glicose no sangue. A causa tanto pode ser por 

distúrbio na produção de insulina pelo organismo quanto pela resistência na ação 

deste hormônio em seus receptores ou ainda, por uma combinação de ambos os 

fatores. Assim como na HAS, os hábitos de vida podem ser determinantes na 

instalação do DM, sendo o sedentarismo e dieta alimentar inadequada fatores risco 

modificáveis mais frequentes corresponsáveis pela instalação do DM. Entre os fatores 

predisponentes não modificáveis para causa do DM estão a herança genética e 

doenças autoimunes (GOLBERT et al., 2019). 

De acordo com a International Diabetes Federation (IDF) em 2017 o DM acometia 

aproximadamente 8,8% da população mundial com idade entre 20 e 79 anos. No 

Brasil, ainda de acordo com a IDF, a população acometida por diabetes em 2017 era 

superior à 10 milhões de pessoas e segundo o Ministério da Saúde ( MS)  o DM foi 

responsável por 30,7 mortes a cada 100 mil habitantes no território nacional, também 

no ano de 2017 (IDF, 2019; GOLBERT et al., 2019;  BRASIL, 2017). 

No que diz respeito às complicações decorrentes do diabetes, os distúrbios vasculares 

são os principais e podem ser categorizados em macrovasculares e microvasculares. 

Entre os distúrbios da ordem macrovascular destaca-se:  a doença coronariana, a 

cerebrovascular e a doença vascular periférica. Já em relação as condições 

microvasculares, as principais causadas pelo DM são a retinopatia, nefropatia e a 

neuropatia.  

Além disso, Golbert et al (2019, p.14) chamam a atenção para a seguinte informação  

O diabetes tem sido responsabilizado, entretanto, por 
contribuir para agravos, direta ou indiretamente, no 
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sistema musculoesquelético, no sistema digestório, 
na função cognitiva e na saúde mental, além de ser 

associado a diversos tipos de câncer.  

Para a realização do diagnóstico do DM é necessário realizar o exame de glicose em 

jejum e os valores entre 100gm/dL e 125mg/dL são considerados pré-diabéticos, 

enquanto níveis iguais ou acima de 126mg/dL conferem diagnóstico de diabetes. Já 

para o teste oral de tolerância a glicose, valores entre 140 e 199mg/dL também 

classificam a pessoa como pré-diabética, e os níveis iguais ou acima de 200mg/dL, a 

classificam como portadora do DM. Além desses, o exame de hemoglobina glicada 

com resultados entre 5,7 a 6,4% são de pré-diabéticos, enquanto iguais ou superiores 

à 6,5 conferem diagnóstico de DM (GOLBERT et al., 2019). 

Tão importante quanto   o diagnóstico, é a classificação do tipo de diabetes mellitus. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o DM pode ser categorizado como 

sendo do tipo 1 (DM1) ou do tipo 2 (DM2). O DM1 pode ser definida como uma doença 

causada por uma disfunção autoimune que culmina na destruição das células β 

pancreáticas produtoras de insulina. Já o DM2, é uma doença multifatorial que cursa 

para perda progressiva da produção de insulina concomitante à elevação da 

resistência das células do corpo à ação desse hormônio. É valido ressaltar ainda 

outros tipos de DM segundo a etiologia, como: o diabetes gestacional, neonatal e 

secundários como em casos de doenças pancreáticas, endocrinopatias, infecções e 

até o uso de medicamentos (GOLBERT et al., 2019). 

A abordagem preventiva deve ser aplicada, em especial, nos casos de DM2, onde são 

recomendadas intervenções principalmente em pacientes cujo exame laboratorial 

evidenciou pré-diabetes. Em ordem de importância para controle do DM, as 

abordagens medicamentosas são tão imprescindíveis quanto as mudanças nos 

hábitos de vida. Para as medidas não farmacológicas, são preconizadas alterações 

na dieta alimentar, como redução no consumo de açúcar, carboidratos e gorduras 

trans. Ademais, é recomendado cessar com o etilismo e também aumentar a ingesta 

de fibras e carnes magras. Sendo indicado ainda que o paciente realize atividades 

físicas de intensidade moderada por pelo menos 3 vezes na semana (GOLBERT et 

al., 2019). 

Para o tratamento farmacológico do DM, a terapêutica varia de acordo com o tipo de 

DM instalado. Para o DM1, a principal medida de intervenção medicamentosa é a 
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insulinoterapia, afim de normalizar os níveis de glicose sérica. Já em relação à DM2 

Golbert et al (2019, p.235) recomendam:  

A escolha desse medicamento baseia-se nos seguintes aspectos: 
mecanismos de resistência à insulina (RI), falência progressiva da 
célula beta, múltiplos transtornos metabólicos (disglicemia, 
dislipidemia e inflamação vascular) e repercussões micro e 
macrovasculares que acompanham a história natural do DM2.  

 

 

Entre os fármacos que podem ser utilizados no tratamento, estão os que estimulam a 

secreção de insulina, agentes que elevam a secreção insulínica, medicamentos que 

estimulam a glicosúria entre outros (GOLBERT et al., 2019). 

 

5.3   Atenção Primária à Saúde 

De acordo com a Política nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada no ano de 

2017, a atenção primária à saúde (APS) é a  associação de serviços e práticas 

assistenciais  em saúde, que podem ocorrer  tanto de forma individual conforme a 

necessidade do usuário como  com grupos de pessoas, na assistência de forma 

coletiva. Essas ações devem ser realizadas por uma equipe multiprofissional em uma 

comunidade adscrita à um território delimitado a priori. O modelo, segundo o site do 

e-Gestor Atenção Básica (2019), está presente em 74,53% do país (BRASIL, 2017b) 

Toda a assistência na Atenção Básica (AB), como nos outros níveis de atenção 

necessita ser ofertada tomando como base os princípios do sistema único de saúde 

(SUS) de universalização, integração e equidade.  A AB é classicamente considerada 

como porta de entrada do sistema de saúde, servindo de base inicial para a 

organização e integração de toda a assistência inclusive a relação com os demais 

níveis de atenção, se inserindo dessa forma na Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

proposta pelo MS. Mesmo estando inserida na RAS é muito importante que, a APS 

trabalhe de forma resolutiva, descentralizada, regionalizada, com hierarquização, 

adstrição de uma população à um determinado território, o cuidado deve ser 

longitudinal centrado na pessoa e com participação efetiva da população da 

comunidade assistida (BRASIL, 2017b) 

Já é de conhecimento vasto que entre as ações de responsabilidade da Atenção 

Primária à Saúde, estão a promoção de saúde e a prevenção das doenças. No 
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entanto, também é ação estratégica desse nível de atenção, a realização de 

diagnóstico, tratamento, fornecimento medicamentos, além de realizar a vigilância 

epidemiológica (BRASIL, 2017b). Ademais, a Portaria do MS nº 2.436 Brasil (2017b, 

Art. 7º) destaca que todas as estratégias adotadas pela APS necessariamente 

precisam ser condizentes com a realidade de cada localidade (BRASIL, 2017b). 

Como modelo de reorganização e aperfeiçoamento, a atenção básica (AB) preconiza 

a adoção da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que no final de 2019 assistia 

64,47% do território nacional (E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA, 2019). A estratégia 

tem como foco de atuação não somente o indivíduo enfermo como também o seu 

núcleo familiar e o ambiente social e geográfico em que o mesmo está inserido. Dessa 

forma, adquire um vínculo com a população que propicia uma maior garantia na 

adesão às medidas de prevenção e tratamento, que segundo o Ministério da Saúde, 

podem ser resolutivas em até 80% das demandas que chegam na APS (BRASIL, 

2017a). 

Para realizar suas atividades, as equipes de saúde da família (eSF) devem atuar em 

unidades de atenção básica (UBS) dotadas de uma infraestrutura adequada, 

compatível com a demanda a população assistida para que todas ações programadas 

em saúde sejam realizadas na sua plenitude, bem como devem permitir o acesso livre 

e facilitado da população. Em relação funcionamento, a recomendação é que os 

profissionais atuantes nas UBS façam 40 horas semanais, divididas em cinco dias na 

semana, durante os 12 meses do ano. Recomenda-se ainda que cada unidade seja 

responsável por uma comunidade com no máximo 4.000 pessoas (BRASIL, 2017b). 

No que diz respeito à composição da equipe de saúde da família os seguintes 

profissionais devem constar: : médico generalista ou especialista em saúde da família 

ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) 

(BRASIL, 2017a). Além disso, as equipes de saúde podem possuir profissionais de 

saúde bucal e devem utilizar dos serviços prestados pelos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) para complementar o acompanhamento. (BRASIL, 2017b) 

Em última análise, também confere à APS promover estratégias de qualificação dos 

profissionais da eSF mantendo uma educação permanente dos mesmos. A partir 
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disso, os mesmos serão capazes de atuar não somente na prestação de cuidados em 

saúde, mas também no planejamento de novas ações realizadas pela atenção básica. 

(BRASIL, 2017b). 

 

5.4 Estratégia Saúde da Família 

  

A estratégia saúde da família (ESF), surgiu com a premissa de remodelar a dinâmica 

da atenção básica no território Brasileiro, tornando-a mais eficiente e eficaz. A 

iniciativa teve início com a implantação dos programas saúde da família (PSF) e 

agentes comunitários de saúde (ACS), ambos criados no final do século XX (BRASIL, 

1997). O modelo mantém a utilização das diretrizes e princípios que regem a atenção 

primária, realizando suas atividades nas unidades, centros e postos de saúde. 

(BRASIL, 2017b) 

A principal mudança do modelo em relação ao antecessor que era vigente, estava no 

objeto de trabalho das equipes de saúde. A ESF preconiza que o foco dos 

profissionais das unidades básicas seja não somente assistir o indivíduo enfermo, 

como também todo contexto que o envolve, como o núcleo família, o ambiente social 

e geográfico. Este trabalho deve ser realizado por meio da criação de um vínculo entre 

a comunidade e a equipe de saúde responsável pela mesma. A partir dessa visão, é 

possível que se compreenda de forma mais ampla o processo de saúde e doença e a 

necessidade de que a assistência alcance um maior impacto e significado social. 

(BRASIL,1997) 

Além do foco de intervenção, a ESF objetiva também ampliar o local de realização 

dos cuidados em saúde, adicionando além da UBS o ambiente comunitário adstrito à 

unidade bem como os domicílios presentes na região. Tais ações iniciam com a 

participação dos agentes comunitários, sendo moradores no território da UBS, atuarão 

coletando demandas em saúde da comunidade e diagnosticando situações-problema 

que possam influenciar na saúde da população (BRASIL, 2017b). 

Ademais, em relação ao campo de atuação, deverão existir equipes de saúde da 

família ribeirinhas (eSFR), Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e 

Consultórios de Rua (eCR). Com esses serviços, a estratégia objetiva ampliar a 

abrangência do serviço de atenção básica fornecido no país (BRASIL, 2017b).  
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A participação efetiva da população, como dito anteriormente, recebe um maior foco 

no modelo de estratégia saúde da família. Os profissionais de saúde, além de assistir 

à população devem realizar campanhas e ações de forma a conscientizar a população 

a respeito do cuidado integral em saúde, estimulando-os, consequentemente, a serem 

atores ativos no planejamento de novas atividades para as demandas locais (BRASIL, 

2017b). 

Em última análise, as atividades realizadas pela ESF devem passar por constantes 

avaliações consoante a criação de indicadores de saúde. Estas ações têm como 

objetivo verificar a resolutividade dos serviços oferecidos à população e servir de 

parâmetro para o planejamento de novas intervenções em saúde pela eSF. É válido 

ressaltar ainda que os profissionais atuantes nas unidades de saúde devem passar 

por processos de capacitação para atender a comunidade de forma integral e 

qualificada (BRASIL, 2017b). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Tendo em vista que entre as principais DCNT estão a HAS e o DM e que estas 

doenças têm fatores de risco modificáveis como, por exemplo, sedentarismo, 

alimentação inadequada, obesidade, tabagismo e o abuso de bebidas alcoólicas é de 

extrema importância que a equipe de saúde assistencial na Atenção primária tenha 

como foco a abordagem preventiva à essa população acometida por essas doenças.  

Grupos operativos como atividade eletiva da equipe de saúde podem esclarecer não 

só os aspectos conceituais que envolvem essas doenças, bem como revelar de forma 

clara as complicações que poderão advir do não controle das mesmas. Acredita-se 

que uma abordagem preventiva possa conscientizar os pacientes com HAS e DM e 

esses poderão utilizar o conhecimento adquirido para tomar atitudes assertivas com 

relação ao autocuidado e o controle das suas condições de saúde. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Ao que parece, a grande rotatividade dos profissionais participantes da  equipe de 

saúde 801 do Tejuco contribui para que haja uma dificuldade de estabelecer 

atividades de abordagem preventiva, ficando as ações dessa equipe voltadas 

somente para o foco curativo. Não há tempo suficiente para capacitar adequadamente 

as equipes no sentido de prepara-las para oferecer grupos operativos eficientes.   

Além disso, a falta de estrutura física da UBS limita a programação desses grupos 

com a população assistida de forma que pudessem participar de forma confortável e 

produtiva para aquisição de conhecimentos. Neste sentido, as atividades relacionadas 

aos usuários com Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se restringem às 

renovações de receitas e acabam por distanciar o médico e a equipe do paciente, não 

fortalecendo o vínculo e limitando a assistência às pessoas a fornecimento de receitas 

dos medicamentos que ela toma.  
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 Os nós críticos que fomentaram o surgimento do problema prioritários são: 

✓ Equipe com capacitação limitada para estabelecer grupos operativos eficientes  

✓ Falta de organização da agenda de atividades da equipe de saúde para permitir    

a inserção da atividade de grupos operativos 
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Fonte: Própria autoria. 
  

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados 
e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 
viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 
Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 
“Ausência de  grupos operativos de ação comunitária com abordagem 
preventiva para as DCNT envolvendo a equipe de saúde”, para população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Tejuco 801, do município São 
João Del Rei, estado de Minas Gerais. 
Nó crítico 1 Equipe com capacitação limitada para estabelecer grupos 

operativos eficientes  

6º passo: operação   Capacitar a equipe para a condução de grupos operativos de 
abordagem preventiva 

6º passo: projeto “Equipe capacitada – população assistida com excelência” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Equipe de Saúde capacitada para implementação dos grupos 
operativos com abordagem preventiva para os usuários com HAS 
e DM 

6º passo: produtos 
esperados 

Grupos operativos eficientes estabelecidos como rotina das 
atividades assistências da equipe de saúde 

6º passo: recursos 
necessários 

Estrutural: Sala de reuniões da paróquia, palestrantes. 
Cognitivo: Informação sobre vários temas pertinentes a HAS e DM 
Político: Incentivo a população em participar das reuniões 

7º passo: 
viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Estrutural: Liberação do salão paroquial após a reforma 
Cognitivo: Capacitação da equipe 
Político: Atingir e convencer o maior número de pessoas a 
participar. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Estrutural: Se inteirar do período de reforma do salão paroquial e 
firmar parceria para execução dos grupos operativos. 
Cognitivo: Identificar entre os membros da equipe de saúde 
aqueles mais aptos a capacitar a equipe nos temas relativos a HAS 
e DM 
Político : Apresentar o projeto para os gestores e solicitar auxílio 
para divulgação 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Reuniões entre os membros da equipe (quinzenal) 
Responsáveis: equipe de saúde 801 da UBS tejuco e o gerente da 
ESF 
Reuniões entre a equipe de saúde e os gestores públicos 
Responsáveis: equipe de saúde 801 da UBS tejuco e o gerente da 
ESF e gestores públicos 
Um mês após estruturado todo o projeto 

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

Serão  realizadas reuniões quinzenais para avaliação do 
andamento do projeto, pontos de entrave e estratégias para 
controla los, além de avaliação junto à população assistida para 
identificação do  aprendizado 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Ausência 
de  grupos operativos de ação comunitária com abordagem preventiva para as 
DCNT envolvendo a equipe de saúde”, para  população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Tejuco 801, do município São João Del Rei, estado 
de Minas Gerais. 

Fonte: Própria autoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 2 Falta de organização da agenda de atividades da equipe de saúde 
para permitir a inserção da atividade de grupos operativos. 

6º passo: operação    Organização da agenda de atividades da equipe 801 Tejuco 

6º passo: projeto   “Agenda organizada- Assistência completa” 

6º passo: resultados 
esperados 

Equipe de saúde com agenda de atendimentos devidamente 
organizada além da demanda espontânea 

6º passo: produtos 
esperados 

 Grupos operativos como atividade eletiva da equipe de saúde  

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Equipe de saúde envolvida para discussão das 
atividades a serem oferecidas para a população da sua área 
adscrita 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Não se aplica. A equipe está disposta a reorganizar a agenda para 
realização de grupos operativos 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Não se aplica. A equipe está disposta a reorganizar a agenda para 
realização de grupos operativos 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Reuniões entre membros da equipe de saúde para elaboração da 
agenda atividades de todos os envolvidos  
Um mês após estruturação do projeto  
Responsáveis: A equipe de saúde 801 da UBS tejuco e o gerente 
da ESF  

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

A agenda da equipe será avaliada semanalmente para 
identificação da real inserção dos grupos operativos. E a 
reorganização da mesma será feita quando não estiver atendendo 
a demanda dos grupos operativos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com base em todas as informações adquiridas por meio do diagnóstico situacional 

realizado na comunidade do Tejuco, pela equipe de saúde da família 801, em 

consonância com a revisão da literatura específica, é possível conferir que a efetuação 

de ações para viabilizar a criação de grupos operativos de suporte e prevenção 

voltados para pacientes com HAS e DM, sob cuidados da equipe 801 da UBS Tejuco, 

no município de São João del-Rei, pode acarretar em benefícios  em saúde para a 

população adscrita.  

Além disso, o plano de intervenção pode contribuir também para a qualificação dos 

profissionais da saúde atuantes na UBS Tejuco, corroborando assim para um 

atendimento melhor aos pacientes assistido na mesma. As ações também podem 

também, como consequência, estimular a criação de novas propostas para as 

demandas locais em saúde. Dessa forma, a eSF contribuirá para o processo de 

educação continuada que a modelo estratégia saúde da família preconiza.  

Ademais, em última análise, a efetuação do projeto proporcionará, através das 

instruções nos grupos de apoio, um reforço para o cuidado em saúde feito pela 

população do território do Tejuco. Dessa forma, espera-se que esse plano de ação 

efetive o vínculo entre equipe de saúde e população e consequentemente atenda a 

diretriz do SUS que diz da necessidade da participação popular. As ações previstas 

criarão um ambiente propício para o fortalecimento do vínculo entre a equipe e a 

comunidade, permitindo que as demandas em saúde sejam levadas até a UBS através 

da população.
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