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RESUMO 
 
As doenças cardiovasculares ocupam o topo em causas de mortalidade em todo o 
mundo. No Brasil, a exemplo do que ocorre em países desenvolvidos, a hipertensão 
e o diabetes mellitus ocupam papel de destaque como fatores de risco isolados para 
mortes a curto e longo prazo. O objetivo do trabalho foi elaborar um plano de 
intervenção para reduzir o risco cardiovascular na população atendida pela 
Estratégia Saúde da Família Caçarema, em Capitão Enéas, Minas Gerais. Para o 
desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o Método do Planejamento 
Estratégico Situacional. Além disso, foi realizada uma revisão da literatura através de 
pesquisas de material científico para a contextualização teórica e elaboração do 
projeto de intervenção. Este trabalho, baseado no diagnóstico situacional da Equipe 
de Saúde da Família Caçarema, verificou que cerca de 25% dos pacientes 
cadastrados na área de abrangência apresenta elevado risco cardiovascular. Além 
disso, há baixa adesão às medidas preventivas e terapêuticas propostas pelos 
profissionais de saúde. Este problema priorizado necessita do envolvimento 
multiprofissional, capacitação e engajamento da equipe de saúde para realizar a 
promoção e prevenção dos problemas de saúde aos indivíduos sujeitos a um risco 
cardiovascular aumentado. Esta ação se torna fundamental para alcançar melhores 
índices de resultados positivos de promoção em saúde. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Tabagismo. Dislipidemias. 



 
 

  

ABSTRACT 
 
Cardiovascular diseases are at the top in causes of mortality worldwide. In Brazil, as 
in developed countries, hypertension and diabetes mellitus play a prominent role as 
isolated risk factors for short- and long-term deaths. The objective of this work was to 
develop an intervention plan to reduce cardiovascular risk in the Family Health 
Strategy Caçarema. For the development of the intervention plan, the Situational 
Strategic Planning Method was used. In addition, a literature review was carried out 
through research of scientific material for the theoretical context and elaboration of 
the intervention project. This work, based on the situational diagnosis of the 
Caçarema Family Health Team in Capitão Enéas-Minas Gerais, noted that about 
25% of patients registered in the coverage area have high cardiovascular risk. In 
addition, there is low adherence to preventive and therapeutic measures proposed by 
health professionals. This prioritized problem requires multiprofessional involvement, 
training and engagement of the health team to carry out the promotion and 
prevention of health problems to individuals subject with increased cardiovascular 
risk. This action is essential to achieve better rates of positive health promotion 
results in order to improve the rates of injuries related to the topic in question. 
 
Keywords: Hypertension. Diabetes Mellitus. Tabagism. Dyspipidemia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1Aspectos gerais do município 

 

 O município de Capitão Enéas foi criado em 1962 e recebeu esse nome em 

homenagem a um benemérito local. Dispõe de uma área territorial total de 971,576 

Km², situada a 576 metros de altitude. Está localizado na macrorregião de Montes 

Claros no Norte de Minas Gerais e a 487 km de Belo Horizonte, capital do Estado. A 

população total do município, segundo o Censo 2010, foi de 14.206 habitantes com 

população estimada em 2020 de 15.313 habitantes e uma densidade demográfica 

de 14,62 hab/km2 (IBGE, 2020). 

 De acordo com dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o município apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

de R$ 16.680,32 sendo a maior parte oriunda de fontes externas. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi 0,639 segundo o censo de 2010. 

Quanto à educação, tem uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 96,9% 

(IBGE, 2020).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

 De acordo com dados da Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG) (MINAS GERAIS, 2019), quando se trata de atendimento na atenção 

primária, o município conta com cinco equipes de Estratégia Saúde da Família 

(ESF), sendo três na área urbana e duas em área rural, cobrindo assim 100% da 

população. A unidade de saúde conta com o auxílio do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). Quanto à atenção especializada, há disponível na cidade pediatra, 

ginecologista e ortopedista que atendem uma vez na semana no Hospital Municipal. 

 Os procedimentos de pequenas cirurgias são realizados quinzenalmente, e os 

serviços de fisioterapia e nutrição são disponibilizados mediante agendamento e 

necessidade dos pacientes. Os atendimentos psiquiátricos e com psicólogos são 

realizados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de forma agendada. As 

demais especialidades são atendidas através do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

nas cidades de Francisco Sá ou Montes Claros, em Minas Gerais. 
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 Já na atenção de urgência e emergência, o Município possui uma Santa Casa 

em regime de trabalho de 24 horas que conta com médicos clínicos de plantão. A 

triagem é feita pelo sistema de Manchester (BRASIL, 2009). Porém, não há 

internações no local devido à precariedade de estrutura, pois não há uma farmácia 

24 horas e nem realização de exames de urgência. Por esse motivo, os pacientes 

mais graves que necessitam de atendimento prolongado são encaminhados via 

central de leitos para Montes Claros ou Francisco Sá, Minas Gerais. Entretanto, o 

Serviço de Atendimento Móvel à Saúde (SAMU) contribui de forma substancial no 

auxílio de transporte e primeiro atendimento ao paciente (MINAS GERAIS, 2019). 

 Além disso, dois laboratórios no Município auxiliam no diagnóstico com a 

realização de exames de análises clínicas, tanto particular, como em convênio com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à assistência farmacêutica, o Município 

dispõe de farmácia do Programa Farmácia de Todos inaugurada em 2016 (MINAS 

GERIAS, 2019) que disponibiliza os medicamentos básicos da rede.  

 O processo de vigilância em saúde é baseado na coleta de dados sobre 

incidência e prevalência de certos agravos distribuídos conforme determinantes de 

saúde, que são utilizados para observação continuada. Para isso, o registro é 

realizado nas fichas de notificação, preenchimento do e-SUS e alimentação dos 

sistemas de informação da atenção primária. 

 Apesar das exigências cada vez maiores na promoção e prevenção da saúde, 

principalmente em relação às doenças crônicas, ainda há uma grande busca por 

serviços de urgência e emergência na cidade sobrecarregando o Pronto 

Atendimento. Nesse sentido, é necessário ainda um processo de maior educação 

para que a transição para esse novo modelo de atenção à saúde, no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (APS), ocorra de forma tranquila uma vez que possui 

maior capacidade resolutiva e promotora de saúde (SOUSA et al., 2019). 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

 Em 1962, o distrito de Burarama de Minas foi elevado a Município pela Lei 

Estadual No. 2764. Nessa época o Município era formado por dois distritos Burarama 

de Minas e Caçarema. Em 1965 o Município passa a se chamar Capitão Enéas e 

desde 2003 é constituído de 3 distritos: Capitão Enéas, Caçarema e Santana da 

Serra. (CAPITÃO ENÉAS, 2020). 
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 O distrito de Caçarema está a 53,1 Km da sede do Município, Virgilândia está 

a 41,2 Km da sede do Município, Mucambo e Serrote também são importantes 

comunidades integrantes da mesma área de abrangência de Caçarema. Nesse 

contexto, os pacientes da área da abrangência apresentam dificuldades de acesso 

ao sistema de saúde devido à grande distância entre uma comunidade e outra. Por 

isso, muitas vezes, necessitam percorrer longos quilômetros a pé.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde José Sidney da Silveira 

 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) José Sidney da Silveira da Equipe de 

Caçarema foi inaugurada há cerca de 11 anos e está situada na região central da 

Comunidade. É um espaço construído fundamentalmente para o funcionamento da 

UBS. Em termos físicos, é uma área adequada considerando a demanda da 

população atendida de 1719 pessoas. É constituída por sala médica adaptada para 

atendimento ginecológico, com banheiro; sala de atendimento odontológico, sala de 

enfermagem, triagem e de medicação; possui ainda com uma sala de reunião onde 

normalmente são realizadas as programações mensais. Entretanto, faltam muitas 

medicações básicas para atendimento de urgência e existe uma dificuldade para a 

realização de exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade devido à falta 

de recursos financeiros.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família José Sidney da Silveira, da Unidade Básica de 

Saúde José Sidney da Silveira 

 

 O quadro de profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) José 

Sidney da Silveira é formado por uma cirurgiã dentista, um enfermeiro, uma técnica 

de enfermagem, uma recepcionista, uma médica generalista responsável pelos 

atendimentos médicos na unidade e, além disso, por seis agentes comunitários de 

saúde (ACS) que atendem cinco microáreas e são os responsáveis por visitar as 

famílias da área adscrita. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe José Sidney da Silveira 

 

 A Unidade de Saúde José Sidney da Silveira funciona das 7:00 horas às 

17:00 horas, sendo duas horas de almoço para os funcionários, entre 11:00 horas e 

13:00 horas. Os ACS também auxiliam nas marcações de fichas, organização de 

prontuários e até na recepção quando necessário. A técnica de enfermagem, 

contratada pela prefeitura municipal, auxilia de forma substancial nos atendimentos, 

participando na administração de medicações e aferição de dados vitais na triagem. 

 A população do distrito é muito dependente dos profissionais de saúde no dia 

a dia. Nesse cenário, um fator complicador está associado ao aumento do fluxo de 

atendimento em demanda espontânea fora do horário planejado. Essa procura 

atrapalha os atendimentos agendados e ações voltadas para o acompanhamento de 

pacientes com doenças crônicas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe José Sidney da Silveira 

 

 O tempo da equipe de saúde está quase todo ocupado com atendimento de 

demanda espontânea resultando no aumento significativo do número de fichas de 

atendimento. Esses atendimentos possuem a característica de não serem de grande 

urgência, desse modo, poderiam ter sido marcados na agenda da UBS o que 

resultaria num fluxo mais organizado nos atendimentos. Nesse cenário, a demanda 

espontânea é um fator complicador e dificilmente é possível agendar atendimento de 

pacientes com doenças crônicas.  

 Apesar das inúmeras tentativas de implementar grupos operativos e mais 

trabalhos de prevenção e promoção, a população apresenta uma resistência muito 

grande para participar dos grupos.  

 Além disso, são realizadas as consultas de pré-natal quinzenalmente, 

puericultura, prevenção de câncer de colo de útero e de mama. São realizadas, 

ainda, as visitas domiciliares a paciente acamados conforme necessidade e 

demanda dos próprios pacientes.  
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

 A estimativa rápida é um método utilizado para realizar o levantamento dos 

principais problemas de saúde de uma determinada população baseado em 

registros e documentos da UBS, a opinião da equipe e informações obtidas através 

de questionamento objetivo e direcionado para os problemas. Dessa forma, a 

estimativa rápida permite identificar os problemas para que se possa traçar um plano 

de ação objetivando sanar de forma rápida esses problemas (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS; 2018). 

 Os problemas identificados no diagnóstico situacional da área de abrangência 

da ESF José Sidney da Silveira, na cidade de Capitão Enéas – Minas Gerais foram: 

• risco cardiovascular aumentado; 

• falta de saneamento básico; 

• transporte inadequado; 

• área de acesso difícil; 

• demanda espontânea muito elevada; 

• falta de grupos operativos;  

• grande demanda reprimida de exames laboratoriais; 

• dependência alta de benzodiazepínicos. 

 

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

(segundo passo) 

 

 A priorização dos problemas é um procedimento de ranqueamento dos 

problemas que foram identificados na comunidade atendida pela UBS e, também, é 

caracterizada pela definição de importância de capacidade de enfrentamento de 

cada um dos problemas. (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 Dessa forma, foi elaborado o quadro 1, abordando a classificação de 

prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à 

ESF Dr. Normando Ferreira Esteves, da UBS Dr. Normando Ferreira Esteves. 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde de Caçarema, Unidade 

Básica de Saúde José Sidney da Silveira, município de Capitão Enéas, estado 

de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência 
(0 a 5)** 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Risco cardiovascular 
aumentado 

Alta 5 Parcial 1 

Falta de saneamento 
básico 

Alta 4 Fora 2 

Falta de grupos 
operativos 

Média 4 Total 3 

Dependência 
alta de 
benzodiazepínicos 

Média 3 Parcial 4 

Grande demanda 
reprimida de exames 
laboratoriais 

Média 3 Fora 5 

 Área de acesso 
difícil 

Alta 4 Fora 6 

Demanda 
espontânea muito 
elevada 

Baixa 2 Total 7 

Transporte 
inadequado 

Alta 4 Fora 8 

Fonte: Dados compilados pela autora do trabalho, extraídos da Unidade Básica de 
Saúde de Caçarema (2019). 
 
Legenda: *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 (DCV) representam a principal causa de óbito 

no mundo. Em 2016, morreram aproximadamente 17,9 milhões de pessoas devido 

às DCV (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

 As DCV são caracterizadas por distúrbios cardíacos e do sistema circulatório 

intimamente relacionadas ao desenvolvimento do processo de aterogênese como 

causa primária. Pelo caráter assintomático desses distúrbios, muitos pacientes 

somente apresentam sintomas quando a fisiopatologia já está em fase avançada e, 

em situações mais graves, o indivíduo pode evoluir para uma morte súbita 

(FRANČULA-ZANINOVIĆ; NOLA, 2018). 

 Nesse cenário, já está bem estabelecido que a detecção precoce, tratamento 

e controle da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e do diabetes mellitus (DM) são 

medidas essenciais para a redução de seus agravos. Sendo assim, a adoção de 

medidas e processos em saúde para a diminuição dos riscos cardiovasculares torna-

se imprescindíveis para o efetivo controle dessas doenças (MALACHIAS et al., 

2014). 

 A maioria dos fatores de risco cardiovascular é modificável e, por isso, devem 

ser o objeto de ação da atenção básica a fim de reduzir morbidade e mortalidade. 

Dessa forma, considerando o percentual elevado de pacientes hipertensos e 

diabéticos, cerca de 23,85% da população adscrita, bem como os indivíduos 

sedentários e tabagistas, sob risco cardiovascular aumentado da ESF de Caçarema, 

tornou-se necessário elaborar um plano de intervenção a fim de reduzir o risco 

desses pacientes e aumentar adesão ao tratamento dos portadores de doenças 

crônicas cardiovasculares como hipertensão arterial e DM. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 
Elaborar plano de intervenção para reduzir o risco cardiovascular da população 

residente na área de abrangência da ESF de Caçarema no município de Capitão 

Enéas-Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
Reduzir o risco cardiovascular da população alvo de Caçarema. 

 

Planejar oficinas de educação em saúde. 

 

Elaborar grupos operativos voltados para alimentação saudável. 

 

Incentivar a prática de atividades físicas entre os moradores da área. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho é um projeto de intervenção voltado para a diminuição 

do risco cardiovascular nos pacientes adscritos na UBS Caçarema na cidade de 

Capitão Enéas – Minas Gerais. Essa proposta foi feita seguindo o método 

Planejamento Estratégico Situacional (PES).  

 

De acordo com Faria; Campos; Santos (2018, p.23), o PES compreende: 

identificação dos problemas, classificação e priorização de problemas, 

explicação do problema selecionado, descrição do problema selecionado, 

seleção dos ¨nós críticos¨, desenho das operações, identificação dos 

recursos necessários, análise de viabilidade do plano, elaboração do plano 

operativo e gestão do plano. Inicialmente foram levantados os principais 

problemas da comunidade por meio do diagnóstico situacional que utilizou o 

Método de Estimativa Rápida e realizada priorização deles, de acordo com 

sua urgência e governabilidade. 

 

 A identificação do problema prioritário foi feita em conjunto com toda a equipe, 

por meio de discussões, da troca de experiências, da vivência do atendimento 

prestado à população e avaliação de documentos da UBS.  

 Para a elaboração do plano de intervenção foi realizada uma revisão de 

literatura sobre o tema com base em dados eletrônicos de bibliotecas virtuais como 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e documentos 

dos órgãos públicos, por meio dos seguintes descritores: risco cardiovascular, 

hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo. 

 Para a elaboração de estratégias de enfrentamento do problema foram 

realizadas reuniões com a equipe de saúde da ESF para definição das ações e 

prazos do plano de ação.  

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

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo “Iniciação à Metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso” (CORREA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1 Doenças cardiovasculares  

 

 A DCV é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo, determinando 

crescimento da morbidade e das incapacidades. O envelhecimento da população 

tem contribuído para aumento do número total das taxas de mortalidade, porém, 

dados apontam que, se padronizadas por idade, essas taxas estão em declínio no 

panorama brasileiro. Nesse contexto, a implementação de políticas de saúde 

objetivando estímulo aos hábitos de vida saudáveis, acesso a medidas de 

prevenção primária e secundária, tratamento dos eventos cardiovasculares têm 

contribuído para maior controle das DCV no Brasil (PRÉCOMA et al., 2019). 

 As DCV têm em comum a aterosclerose que corresponde etimologicamente a 

um endurecimento das artérias. A aterosclerose é um processo progressivo que 

envolve várias respostas, inclusive imunológica e inflamatória. O excesso de 

lipoproteínas circulantes desencadeia uma reação nas paredes dos vasos que atrai 

células inflamatórias e elementos fibrosos. Essas reações modificam a estrutura da 

parede do vaso alterando capacidade de tônus e, em estágio avançado, podem 

causar obstrução em até 100% da circulação sanguínea o que resulta em problemas 

cardiovasculares importantes na dependência do tecido (GOTTLIEB; BONARDI; 

MORIGUCHI, 2005).  

 As principais categorias de DCV são a doença coronariana que se manifesta 

por infarto agudo do miocárdio ou angina pectoris, doença cerebrovascular 

manifestando-se com acidente vascular encefálico ou ataque isquêmico transitório e 

doença arterial periférica que são doenças dos vasos que irrigam os membros 

inferiores e normalmente se manifesta com claudicação intermitente 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017).  

 A classificação do risco cardiovascular auxilia na triagem da população e 

determina classe de riscos, o que favorece o início precoce do acompanhamento de 

acordo com a necessidade de cada paciente. Além disso, a classificação de risco 

melhora a qualidade na atenção à saúde e melhor utilização e otimização dos 

recursos disponíveis, melhorando os cuidados aos pacientes de alto risco e de baixo 

risco cardiovascular (BRASIL, 2013). 
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 O Escore de Risco de Framingham (ERF) é o método de avaliação do risco 

cardiovascular mais clássico e utilizado na literatura científica. Esse escore foi 

elaborado por pesquisadores norte-americanos na década de 1960 mediante 

pesquisa populacional, sendo conhecido mundialmente. Consiste em valores 

numéricos positivos e negativos, contados a partir do zero, de acordo com a 

presença dos fatores de risco como tabagismo, diabetes, valor de pressão arterial, 

faixa etária, colesterol total e lipoproteínas circulantes de alta densidade (HDL) e 

baixa densidade (LDL) (LARRÉ, ALMEIDA, 2014; MALACHIAS et al., 2014). 

 Dessa forma, é recomendada pelo Ministério da Saúde que seja realizada a 

classificação dos pacientes hipertensos e diabéticos segundo ERF para doença 

cardiovascular (BRASIL, 2013).  

 Baseado na classificação definida, o profissional médico traça os parâmetros 

e recomendações para o acompanhamento dos pacientes. Assim, pacientes 

classificados como de baixo e moderado risco, além das consultas anuais com 

médicos e enfermeiros, deve ser estimulados a realizar atividades de promoção e 

prevenção em saúde, associadas à implantação do autocuidado e controle das 

comorbidades (BRASIL, 2013). 

 
5.2 Fatores de risco para doenças cardiovasculares 
 
 
 Inúmeros fatores de risco que afetam o sistema cardiovascular têm sido 

elencados nos procedimentos de classificação do paciente em várias faixas etárias, 

como alimentação rica em sal, carboidratos e gordura, sedentarismo, tabagismo, 

obesidade, circunferência abdominal, índice de massa corporal (IMC) e lipoproteínas 

circulantes (PIEPOLI et al, 2017). 

 Martins et al. (2018) defendem que a identificação de tais fatores de risco na 

atenção primária à saúde pode contribuir para o conhecimento do perfil 

epidemiológico da região e, também, para o planejamento de ações em saúde 

pública pelos gestores, gerando intervenções mais efetivas através de atividades 

direcionadas. 

 

5.2.1 Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 
 
 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição onde os níveis 

pressóricos estão aumentados de forma sustentada ≥ 140 mmHg de pressão 
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sistólica e/ou ≥ 90 mmHg de pressão diastólica. Esse desequilíbrio pode produzir 

distúrbios cardiovasculares em órgãos alvo que recebem um fluxo sanguíneo maior 

que os demais (MALACHIAS et al., 2014). 

 O desenvolvimento da HAS é um processo multifatorial, porém, 

hemodinamicamente, podendo ser dividida em três subtipos. O primeiro tipo é a 

hipertensão em adultos jovens, cuja causa principal é a hiperatividade simpática que 

gera um aumento do débito cardíaco e rigidez da artéria aorta. Ocorre 

principalmente entre 17 e 25 anos. Já o segundo subtipo, acomete adultos com 

idades entre 30 e 50 anos, sendo chamada de hipertensão arterial diastólica de meia 

idade. É causada pelo aumento da resistência vascular o que gera uma expansão 

do volume plasmático. Ocorre principalmente em homens e está associado ao 

excesso de peso. Finalmente o terceiro subtipo é o sistólico isolado em idosos, 

ocorrendo principalmente em pessoas com mais de 55 anos, sendo sua principal 

causa o envelhecimento e o enrijecimento da aorta (GOUVEIA, FEITOSA; FEITOSA, 

2018). 

 O nível socioeconômico baixo está relacionado à alta prevalência de HAS, 

além de aumentar o risco de lesões em órgãos alvo e eventos cardiovasculares. O 

consumo de sódio também possui associação com uma maior ocorrência da doença. 

Além disso, o excesso de peso está relacionado a 20% a 30% dos casos de HAS 

(MALACHIAS et al., 2014). 

 O aumento da pressão arterial leva a danos nos órgãos por aumentar a carga 

hemodinâmica. Uma das consequências em longo prazo da hipertensão é a 

vasculopatia hipertensiva caracterizada por disfunção endotelial e remodelação das 

pequenas e grandes artérias. Essas alterações resultam na capacidade diminuída 

de dilatação dos vasos que pode se manifestar clinicamente como angina resultante 

da diminuição da reserva coronariana, formação de placas, estenoses e aneurismas 

na aorta. Outra consequência da HAS é o dano cerebrovascular hipertensivo. Sabe-

se que a HAS é o fator de risco mais importante para AVC. A nefropatia hipertensiva 

também é uma importante consequência da HAS que pode ocorrer após 15 a 20 

anos e, frequentemente, resulta em insuficiência renal crônica (SCHMIEDER, 2010). 

 A HAS está intimamente ligada a eventos como morte súbita, infarto agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, doença arterial 

periférica e doença renal crônica (MAGALHÃES; AMORIM; REZENDE, 2018). 
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 De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, há atualmente no Brasil 

mais de 13 milhões de pessoas vivendo com DM, o que representa 6,9% da 

população. 

O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado 
por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de 
insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. A hiperglicemia 
persistente está associada a complicações crônicas micro e 
macrovasculares, aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e 
elevação da taxa de mortalidade. Os fatores causais dos principais tipos de 
DM – genéticos, biológicos e ambientais – ainda não são completamente 
conhecidos (SOCIEDADE BRASILEIRA DO DIABETES, 2020, p. 19). 

 
 A classificação do DM baseia-se em sua etiologia, como pode ser visto no 

quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 - A classificação etiológica do Diabetes Mellitus 

 

Tipos de DM 

DM tipo 1: 
- Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β 
comprovada por exames laboratoriais; 
- Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática. 

DM tipo 2 
Perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina 

DM gestacional 
Hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a gestação, na ausência 
de critérios de DM prévio 

Outros tipos de DM 
- Monogênicos (MODY).  
- Diabetes neonatal. 
- Secundário a endocrinopatias. 
- Secundário a doenças do pâncreas exócrino. 
- Secundário a infecções. 
- Secundário a medicamento. 

Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira do Diabetes (2020). 

  

 O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são doenças heterogêneas nas quais a 

apresentação clínica e a progressão da doença podem variar consideravelmente. 

Vários fatores genéticos e ambientais podem resultar na perda progressiva da 

massa e função das células beta, causando hiperglicemia. A parir daí, os pacientes 

com qualquer tipo de diabetes estão sujeitos a desenvolver as mesmas 

complicações crônicas, com graus diferentes de danos nos órgãos. O diabetes tipo 2 

está principalmente relacionado a defeitos na secreção de insulina decorrente da 
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resistência à insulina nos tecidos alvo, associados à inflamação e estresse 

metabólico, além de fatores genéticos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2019). 

 Em indivíduos diabéticos, com a evolução da doença, várias alterações 

microcirculatórias podem ser observadas nos vasos retinianos e renais. Nesse 

sentido, as variações glicêmicas têm sido estudadas objetivando compreender o seu 

papel nas alterações sobre a vasculatura desde o início do diabetes. Nesse 

contexto, indivíduos diabéticos apresentam mecanismos de remodelamento 

hipertrófico associado ao desequilíbrio miogênico de vasos de pequeno calibre. 

Além disso, há alteração na permeabilidade vascular devido a alterações na camada 

endotelial o que facilita a passagem de moléculas grandes e, por fim, essas 

alterações microvasculares alteram o perfil de ação da insulina (STRAIN; 

PALDÁNIUS, 2018).  

  

5.2.2 Tabagismo 

 
 O tabagismo está entre as maiores ameaças de saúde públicano mundo. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o tabaco mata 

metade dos fumantes e é responsável por mais de oito milhões de mortes a cada 

ano mundialmente. Além disso, um total de 1,2 milhão delas estárelacionada ao 

tabagismo passivo, das quais 65 mil são crianças (OMS, 2019). 

 O uso crônico do tabaco é considerado causa de diversas doenças cardíacas, 

respiratórias, além das neoplasias malignas e estima-se que ele possa contribuir 

para o desenvolvimento de cerca de 50 doenças (PORTES et al., 2018). Além disso, 

tem forte relação com a diminuição da produtividade e com os altos gastos das 

famílias, sendo considerado também o terceiro fator de risco relacionado às mortes e 

aos anos de vida perdidos com qualidade em países sul americanos (PINTO et. al., 

2017). 

 As DCV são a principal causa de morte em fumantes. Entretanto, a relação 

entre o uso de tabaco e DCV é complexa. O uso dos produtos do tabaco afeta 

múltiplas formas de DCV, bem como seus fatores de risco. O tabagismo tem efeitos 

cardiovasculares diretos sobre a pressão arterial. Mesmo períodos curtos de fumo 

resultam em aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e rigidez de aorta. 

Alguns desses efeitos podem ser atribuídos à nicotina (CONKLIN et.al., 2019). 
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 A nicotina pode desencadear ativação simpática através da liberação de 

catecolaminas e, consequentemente, alteração da função cardiovascular o que pode 

resultar em alteração da pressão arterial (HAASS; KÜBLER, 1997). Além disso, tem 

sido identificado que o uso do tabaco pode diminuir em até 30% a função renal 

(HALL et al., 2016).  

 Estudos apontam que o hábito de fumar aumenta a concentração de 

marcadores do estresse oxidativo, principalmente os metabólitos do óxido nítrico e 

os produtos avançados da oxidação proteica. Esses biomarcadores se relacionam 

com a disfunção endotelial e ao processo de envelhecimento patológico e 

mortalidade.  (CONKLIN et.al., 2019). 

 Devido aos danos que o fumo causa à saúde dos fumantes ativos e, também, 

dos fumantes passivos, é alto o número de fumantes que tentam parar de fumar. No 

entanto, as taxas de desistência são baixas (ROH, 2017). Esses dados indicam a 

dificuldade do trabalho de conscientização e projetos em saúde que visam a 

diminuição dos índices de problemas de saúde relacionados ao uso do tabaco 

vivenciados pelos profissionais de saúde.  

 

5.2.3 Sedentarismo 

 

 A sociedade moderna está cada vez mais exposta a confortos e comodidades 

tecnológicas o que colabora para uma vida sedentária. O hábito de inatividade física 

tem sido cada vez mais relacionado como fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Nesse sentido, dados mostram que o risco de ocorrência 

de infarto do miocárdio é cerca de duas vezes maior em indivíduos sedentários 

quando comparados com aqueles regularmente ativos. Além disso, a falta de 

exercícios físicos regulares contribui para o aumento da resistência à insulina e 

elevação dos níveis de lipoproteínas circulantes relacionadas ao processo de 

aterosclerose. Portanto, um estilo de vida ativo promove um aumento da capacidade 

física e, consequentemente, pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. 

(CARLUCCI et al, 2013). 

 A literatura tem registrado inúmeros dados positivos relacionados à 

estimulação dos sistemas cardiovascular, respiratório e muscular-esquelético em 

indivíduos que praticam atividades físicas. Além dos benefícios nos sistemas 
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mencionados, a atividade física contribui para o controle de peso, promove 

motivação psicológica e sensação de bem estar, fatores relevantes na prevenção 

primária de doenças crônicas. Nesse sentido, há evidências de que é possível 

prevenir a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, ou mesmo alterar seu 

curso, melhorando o prognóstico e qualidade de vida quando os indivíduos aderem à 

prática regular de atividades físicas. Por fim, o sedentarismo figura como fator de 

risco individual importante para o desenvolvimento da obesidade, hipertensão, 

hiperglicemia e dislipidemia (OLBRICH et. al., 2009). 

 

5.2.4 Dislipidemias 

 

 Os lipídios biologicamente mais importantes são os fosfolipídios, o colesterol, 

os triglicerídeos (TG) e os ácidos graxos. Os fosfolipídios formam a estrutura das 

membranas celulares. O colesterol é precursor importante dos hormônios esteroidais 

e dos ácidos biliares. Os TG são formados a partir dos ácidos graxos da dieta e 

representam uma das principais formas de armazenamento energético do 

organismo. Já as lipoproteínas são as responsáveis pela solubilização e transporte 

dos lipídios. Existem quatro subtipos: quilomícrons, lipoproteína de densidade muito 

baixa (VLDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta 

densidade (HDL). Em adultos em jejum, é desejável que o nível de colesterol esteja 

total abaixo de 190 mg/dL, o HDL maior que 40 mg/dL, TG menor que 150 mg/dL e 

LDL menor que 130 mg/d. (FALUDI et. al., 2017). 

 As dislipidemias são caracterizadas pelo desequilíbrio metabólico das 

lipoproteínas circulantes e podem representar um importante fator de risco 

cardiovascular. Nesse contexto, a LDL é a fração do colesterol mais relevante como 

fator de risco modificável para doença arterial crônica (PRÉCOMA et al., 2019). 

 O fator de risco relacionado ao desequilíbrio das lipoproteínas circulantes está 

relacionado à formação da placa aterosclerótica. A aterosclerose é uma doença 

inflamatória crônica de origem multifatorial, que ocorre em resposta à agressão 

endotelial que acomete principalmente a camada íntima das artérias de médio e 

grande calibre. A placa aterosclerótica tem início quando a quantidade de LDL 

circulante ultrapassa limite de depuração. O excesso de LDL é oxidado na camada 

íntima do vaso dando início ao processo aterosclerótico que modifica 
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estruturalmente o vaso alterando tônus vascular e fluxo sanguíneo local (FALUDI et. 

al., 2017). 

 Estudos sugerem que redução nos níveis de HDL de 1mg/dl associada ao 

aumento de 2% a 3% no risco de ocorrência de eventos coronarianos. O papel 

dessa lipoproteína está associado ao transporte reverso do colesterol que resulta na 

depuração, principalmente hepática, do LDL. Entretanto, o efeito protetor dessa 

lipoproteína ainda permanece por ser elucidado (POZZAN et. al., 2004). 

 Os TG representam também forte associação direta com a mortalidade 

coronariana por servirem de precursores da síntese de colesterol. Porém, sua 

relação com o desenvolvimento de doença coronariana ainda não foi totalmente 

elucidada. Entretanto, essa fração lipídica circulante deve ser considerada 

juntamente com os outros fatores nos critérios de risco cardiovascular dos indivíduos 

(POZZAN et. al., 2004).  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 A presente proposta de intervenção foi realizada seguindo a necessidade de 

se controlar o problema na ESF Caçarema, para isso foram registrados neste item 

descrição, a explicação e a seleção de seus nós críticos, do problema do “Risco 

cardiovascular aumentado na unidade de Caçarema”, o levantamento foi feito 

seguindo a metodologia do PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 
 Em reunião com membros da equipe de Saúde de Caçarema, o problema 

Risco cardiovascular aumentado foi escolhido como prioritário. 

 A DCV é comum na população em geral, afetando a maioria dos adultos 

acima de 60 anos. Uma variedade de distúrbios metabólicos, fisiológicos e 

comportamentais está associada a um aumento da frequência da doença 

cardiovascular. Alguns fatores foram descritos no presente trabalho e merecem 

atenção por parte da assistência médica ou do sistema de saúde (WILLIANS et al., 

2018). 

 As DCV são a principal causa de mortes em todo o mundo. Dados revelaram 

que em 2015 cerca de 31% das mortes em nível global foram decorrentes de DCV. 

Apesar dos números de morte prematura por doenças cardíacas ainda serem 

alarmantes, a maioria dessas doenças pode ser prevenida por meio da abordagem 

de fatores comportamentais de risco (OPAS, 2017). 

 Na área de abrangência da ESF de Caçarema, foi constatado através da 

análise situacional que a população assistida apresenta elevados índices de 

hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemias. Além disso, podem-se acrescentar 

alguns fatores que não colaboram com a assistência à saúde como a baixa adesão 

da população em grupos operativos, elevado número de atendimento em demanda 

espontânea, pouca disponibilidade (ou nenhuma) de exames do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que são necessários para o diagnóstico e acompanhamento dos 

pacientes. Ainda a comunidade não dispõe de áreas para atividades físicas ou 

grupos de atividades físicas específicas e, por fim, a maioria da população é de 

baixa renda o que piora a condição de acesso aos serviços de saúde necessários 

para o acompanhamento das doenças crônicas. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

 A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas, é a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). O risco cardiovascular aumentado na 

população adscrita pela USF Caçarema pode ser devido ao pode ser devido às 

seguintes causas. 

- Condições crônicas de saúde: como o DM e HAS que são fatores de risco para o 

aumento do risco cardiovascular. Na UBS José Sidney da Silveira, existem cerca de 

320 usuários hipertensos e 90 diabéticos, o que aumenta consideravelmente a 

chance de doença cardiovascular nesses indivíduos.  

- Tabagismo: o tabagismo é importante fator de risco cardiovascular modificável e a 

cessação do tabagismo é primordial na prevenção de DCV. Na comunidade existe 

grande número de pacientes que fumam, sendo imperioso mecanismos de controle 

para reduzir a dependência à nicotina.  

- Sedentarismo: frequentemente o sedentarismo está atrelado aos maus hábitos de 

vida como a obesidade e a falta da prática de atividades físicas. O sedentarismo 

impacta de forma negativa nos órgãos vitais e, também, diretamente na saúde dos 

músculos e ossos. 

- Dislipidemia: considerando os scores de risco cardiovascular, a dislipidemia ocupa 

papel importante na abordagem dos pacientes com risco cardiovascular aumentado.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Os principais pontos a serem modificados em busca de um impacto positivo 

no problema descrito, os chamados “nós críticos”, são: 

- estilo de vida inadequado; 

- pacientes com doenças crônicas; 

- tabagismo; 

-processo de trabalho da equipe de saúde ineficaz. 

 

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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Os quadros 3 a 5 apresentam os nós críticos do problema, junto às operações de 

cada um, o projeto, resultados e produtos esperados, recursos críticos e 

necessários, ações estratégicas, prazo, responsáveis, monitoramento e avaliação de 

cada ação. 

 
Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família José Sidney da Silveira, do município de Capitão Enéas, estado de 

Minas Gerais. 

Fonte: Da autora (2020). 

 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida 

6º passo. Operação Mais movimento 

6º passo. Projeto Promover hábitos saudáveis e orientar sobre mudança do estilo de vida. 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Usuários conscientes de que mudanças no estilo de vida é capaz de 

promover saúde e prevenir doenças. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Programa ginástica ao ar livre e campanhas educativas em escolas sobre 

alimentação adequada 

6º passo. Recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento, leitura sobre estilo de vida saudável e seus 

benefícios. 

Estrutural: Montar um grupo de alimentação saudável e prática de esporte 

com boa aderência.  

Político: Promover o encontro dos profissionais na comunidade e apoiar o 

movimento. 

Financeiro: Recursos para fazer camisetas e comprar alguns aparelhos 

para realizar exercícios. 

7º passo. 

Viabilidade do plano 

- recursos críticos 

Estrutural: organização da equipe 

Cognitivo: estudo 

Político: vontade política 

Financeiro: orçamento do município 

8º passo. Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

Tentar fazer um cronograma organizado e reduzir os custos da campanha, 
tentar arrecadação na comunidade. 
Campanha de conscientização da população 

9º passo. 
Acompanhamento 
do plano -Prazos e 
responsável 

2 meses 
Enfermeira da equipe 

10º passo. Gestão 
do plano - 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Médica da equipe 
Monitorizar, por meio de consultas clínicas agendadas, o nível de 
conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física.  
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família José Sidney da Silveira, do município Capitão Enéas, estado de Minas 

Gerais.  

 

Fonte: Da autora (2020). 
 
 
 
 
 

Nó crítico 2 Pacientes com doenças crônicas. 

6º passo. 

Operação 

Controle das doenças crônicas 

6º passo. Projeto Cuide da sua doença. 

6º passo. Resultados 

esperados 

População cuidando da sua doença crônica não transmissível, 

frequentando os grupos operativos, visitando o médico, fazendo 

tratamento medicamentoso adequado 

6º passo. Produtos 

esperados 

- Pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

controlada; 

- Campanha de conscientização para a realização do tratamento certo. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a 

campanha; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de 

divulgação 

Político: Mobilização intersetorial 

7º passo. Viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

- Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação em 

prática. 

8º passo. Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas 

Setor de comunicação social – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da USF – Favorável. 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano -Prazos e 
responsável 

Logo após o início da proposta 
Médica da ESF 

10º passo. Gestão do 
plano - monitoramento 
e avaliação das ações 

Acompanhamento através da adesão aos grupos operativos e as 

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

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família José Sidney da Silveira, do município de Capitão Enéas, estado de 

Minas Gerias.  

 

Fonte: Da autora (2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 3 Tabagismo 

6º passo. 

Operação 

Reduzir o número de fumantes da comunidade 

6º passo. Projeto Menos fumo 

6º passo. Resultados 

esperados 

Capacitação da equipe, distribuição de informativos sobre os malefícios 

associados ao uso do tabaco, fazer encontros mensais com palestras 

para orientar os usuários; 

6º passo. Produtos 

esperados 

Reduzir em 30% o número de tabagistas em 1 ano 

6º passo. Recursos 

necessários 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a 

campanha; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de 

divulgação 

Político: Mobilização intersetorial 

7º passo. Viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

8º passo. Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas 

Setor de comunicação social – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da USF – Favorável. 

Capacitações, palestras educativas 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano -Prazos e 
responsável 

Logo após o início da proposta 
Médica da ESF 

10º passo. Gestão do 
plano - monitoramento 
e avaliação das ações 

Visita aos fumantes da área adscrita para acompanhar o processo de 

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

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família José Sidney da Silveira, do município Capitão Enéas, estado de Minas 

Gerais. 

 

Fonte: Da autora (2020). 

 
 
 
 
 
 

  

Nó crítico 4 Processo de trabalho da equipe de saúde ineficaz 

6º passo. 

Operação 

Reorganizar a equipe para o atendimento adequado ao paciente com 

doença crônico 

6º passo. Projeto ESF é uma parte da saúde família 

6º passo. Resultados 

esperados 

- Equipe de saúde preparada para realizar o atendimento humanizado ao 

paciente em sofrimento mental, aumentando o número de consultas que 

são feitas semanalmente. 

6º passo. Produtos 

esperados 

- Equipe de saúde comprometida em retirar informações do paciente de 

forma ética e humanizada; 

- Aumento do número de consultas. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Capacitação da equipe e mudança na agenda da ESF; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos para informar os pacientes; 

Político: Mobilização intersetorial. 

7º passo. Viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

- Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação em 

prática; 

- Capacitação dos profissionais para a realização da escuta qualidade. 

8º passo. Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da ESF – Favorável.  
Vista dos ACS promovendo as consultas agendas e apoio aos pacientes 
hipertensos e diabéticos 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano -Prazos e 
responsável 

Logo após o início da proposta 
Médica da ESF 

10º passo. Gestão do 
plano - monitoramento 
e avaliação das ações 

Médica da ESF, através das consultas agendadas previamente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através da realização do diagnóstico situacional foi possível levantar um 

grande problema de saúde da população adscrita na ESF Caçarema, que é o 

aumento do risco cardiovascular da população. Através de reuniões e visitas aos 

pacientes foi possível concluir que os hábitos de vida e a situação do social da 

comunidade estão diretamente relacionados com o descontrole pressórico e 

glicêmico, do alto número de tabagistas e sedentários. 

 A conscientização sobre os perigos associados ao aumento do risco 

cardiovascular é um fator importante que influencia na reação para a busca de 

melhorias, possibilitando a partir deste ponto, a melhoria no processo do trabalho da 

ESF, o controle mais adequado de doenças, e um melhor planejamento na 

promoção de saúde. Ressaltando que, a UBS é a porta de entrada da comunidade 

aos serviços de saúde, o que permite o conhecimento dos principais problemas que 

acometem a população, e possibilita a construção de estratégias para o controle, 

prevenção e vínculo de confiança entre os profissionais de saúde e a comunidade. 

 Portanto, esse projeto de intervenção irá aproximar a comunidade com a 

equipe da ESF permitindo um maior conhecimento sobre o processo saúde-doença 

principalmente relacionado a DCV e seus fatores de risco, reduzindo assim, as suas 

complicações mais graves. 
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