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RESUMO 

 

Manifestações agudas, como angina instável e o infarto agudo do miocárdio, são 
geralmente desencadeadas por desestabilização da placa aterosclerótica, com 
redução significativa e abrupta da luz do vaso devida à formação local do trombo. 
Sobretudo, constitui uma das principais colaboradoras para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. Assim, o objetivo principal desse trabalho é aumentar a 
adesão ao tratamento medicamentoso para doença arterial coronariana em 
pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde Sede da cidade de Fervedouro 
em Minas Gerais. Os procedimentos metodológicos incluíram: diagnóstico 
situacional, revisão bibliográfica narrativa nas bases de dados da SciELO e 
Biblioteca Virtual em Saúde e, por último, a proposta do plano de ação seguindo o 
método do Planejamento Estratégico Situacional. As pessoas que são acometidas 
dessa doença só descobrem quando surge alguma complicação e a adesão ao 
tratamento é baixa, porque inclui, principalmente, mudanças alimentares e atividade 
física. Com este estudo foi possível entender as necessidades da comunidade em 
relação ao processo de educação em saúde. Desse modo, espera-se que, com 
ações de intervenção se possa mudar a realidade da comunidade, aumentando 
assim, a adesão ao tratamento medicamentoso. 
 
 
Descritores: Doença arterial coronariana. Aterosclerose. Doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT  

 

Acute manifestations, such as unstable angina and acute myocardial infarction, are 
usually triggered by destabilization of the atherosclerotic plaque, with a significant 
and abrupt reduction in vessel lumen due to the local formation of the thrombus. 
Above all, it is one of the main collaborators for the development of cardiovascular 
diseases. Thus, the main objective of this work is to increase adherence to drug 
treatment for coronary artery disease in patients seen at the Basic Health Unit 
Headquarters in the city of Fervedouro in Minas Gerais. The methodological 
procedures included: situational diagnosis, bibliographic narrative review in the 
SciELO and Virtual Health Library databases and, finally, the action plan proposal 
following the Situational Strategic Planning method. People who are affected by this 
disease only discover it when there are complications and adherence to treatment is 
low, because it mainly includes changes in diet and physical activity. With this study it 
was possible to understand the needs of the community in relation to the health 
education process. Thus, it is expected that, with intervention actions, the reality of 
the community can be changed, thus increasing adherence to drug treatment. 
 
 
Descriptors: Coronary artery disease. Atherosclerosis. Cardiovascular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município  

 

Fervedouro foi elevado à condição de distrito em 1953, com terras 

desmembradas do distrito de Alvorada, subordinado ao município de Carangola. Em 

15 de novembro de 1991, através de um plebiscito, 2.715 eleitores votaram pela 

emancipação do distrito até então pertencente a cidade de Carangola 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO, 2018). 

Fervedouro foi elevado à condição de município, tendo por distritos a 

sede, Bom Jesus do Madeira e São Pedro do Glória. Em 1 de janeiro de 1993, foi 

instalado o primeiro governo do novo município (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FERVEDOURO, 2018). 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e a 

sede municipal é banhada pelo ribeirão do Jorge.  

A cidade tem como característica o bioma de Mata Atlântica com relevos de 

"mares de morros ou ondulados". Fervedouro é reconhecido pelo Parque Estadual 

Serra do Brigadeiro, como uma das últimas reservas da floresta da encosta Atlântica 

do Estado. Abriga a maior população de monocarvoeiros e macacos, integrantes das 

listas de animais ameaçados de extinção. Além do parque Fervedouro, existe 

também como atração turística a piscina, famosa por sua água que borbulha, e uma 

imensidão de cachoeiras (PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO, 2018). 

O município se estende por 357,7 km² e contava com 10.349 habitantes no 

último censo. A densidade demográfica é de 28,9 habitantes por km² no território do 

município. Vizinho dos municípios de São Francisco do Glória, Divino e Vieiras, 

Fervedouro se situa a 26 km a Norte-Oeste de Carangola a maior cidade nos 

arredores (IBGE, 2017). 

Situado a 685 metros de altitude, de Fervedouro tem as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 20° 43' 37'' Sul, Longitude: 42° 16' 47'' Oeste. 

A economia de Fervedouro se baseia na agricultura e pecuária. Há também 

pequenos comércios como farmácia, padaria, pequenos supermercados e algumas 

lojas de vestuário e calçados (PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO, 

2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carangola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carangola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_do_Gl%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_do_Jorge
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_Serra_do_Brigadeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_Serra_do_Brigadeiro
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-francisco-do-gloria.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-divino.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-vieiras.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-carangola.html
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O município tem alguns problemas como todos os outros. Entre os problemas 

podemos citar: falta de planejamento para a cidade em relação ao ambiente para 

exercícios físicos para a população em geral; falta de investimentos em coleta de lixo 

seletiva; falta de limpeza das marginais das estradas e lotes vagos espalhados pela 

área urbana; falta de investimentos nas unidades de saúde que sofrem com déficit 

de recursos humanos e materiais; problemas financeiros para liberar cotas para 

especialista e laboratório; infraestrutura das unidades de saúde deficientes.  

 

1.2 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

A comunidade atendida nos postos de saúde de Fervedouro é composta por 

mulheres (31%), homens (27%), idosos (30%) e crianças (12%). Percebe-se que as 

mulheres e os idosos são os que mais procuram os postos de saúde e os problemas 

mais detectados entre eles são: diabetes e hipertensão.  

A comunidade por ficar no centro de Fervedouro é bem estruturada com 

saneamento básico, ruas pavimentadas, arborização e coleta de lixo realizada pela 

prefeitura do município diariamente. As casas possuem água encanada e tratada 

com fornecimento de energia elétrica.  

O Bairro por ser central possui lojas, farmácias, lanchonetes, bares, mercados 

e pequenos comércios de vestuário e calçados, escolas, autoescola e creches. 

A comunidade atendida pela UBS Sede é de média e baixa renda, pois, 85% 

da população dependem da assistência do SUS. 

 

1.3 O Sistema Municipal de saúde 

 

A cidade de Fervedouro tem um hospital municipal “Hospital Municipal Santa 

Bárbara” que atende a demanda do município.  

Além do hospital, que atende as urgências e emergências, o município possui 

cinco unidades de atendimento (PSF), uma base descentralizada de suporte básico, 

conta com o apoio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e dois laboratórios 

credenciados pelo SUS.  

O município conta ainda com a farmácia popular para atendimento da 

população.  
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Atualmente, o município enfrenta sérios problemas na rede de saúde pública, 

pela falta de verbas e investimentos nos postos e unidades de atendimento. 

As crianças, em geral, são acometidas de viroses, resfriados, pneumonia e 

alguns casos de bronquite, asma e dengue. As mulheres se destacam no 

atendimento da área ginecológica, algumas com patologias como diabetes e 

hipertensão e sífilis. Doenças depressivas também estão presentes.  

A comunidade de Fervedouro procura as unidades de atendimento com o 

intuito de melhorar sua condição de saúde/doença. Geralmente fazem uso dos 

medicamentos não aderem facilmente ao tratamento medicamentoso, como 

também, não aderem às mudanças no estilo de vida como reeducação alimentar e 

prática de exercícios físicos.  Há problemas na prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente diabete e hipertensão.  

O sistema de saúde do município vive de transferência do governo Estadual, 

que tem tido dificuldades de repassar as verbas em sua totalidade, dificultando 

mudanças necessárias na infraestrutura destas unidades de saúde. O município faz 

repasses também que são originários dos impostos arrecadados pela prefeitura, mas 

também são insuficientes para as melhorias necessárias. 

A rede de municipal de saúde enfrenta alguns problemas como: faltam 

medicamentos; faltam recursos humanos para um atendimento mais especializado 

na região; falta de investimentos em campanhas para a prevenção (imunização) de 

algumas doenças; falta de equipamentos para exames mais complexos nas 

unidades de saúde; falta de investimentos em programas voltados para doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT); infraestrutura dos postos de saúde razoável, 

com necessidades de melhorias; recursos financeiros escassos para investir em 

melhorias; 

✓ Demanda muito grande de pacientes em relação ao número de funcionários; 

✓ Dificuldade de fazer um atendimento com acolhimento com classificação de 

risco. 

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde 

 

Esta unidade PSF Sede é específica para a realização de atendimento de 

atenção básica e integral a uma população de forma agendada (80%) e de forma 
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espontânea (20%), podendo oferecer assistência com classificação de risco e 

acolhimento.   

A unidade PSF Sede é bem estruturada para atender as necessidades das 

pessoas da região, porém, algumas melhorias ajudariam bastante em relação ao 

espaço físico e mobiliário.  

Esta unidade é composta por oito microáreas. Assim a cobertura da equipe do 

PSF Sede é ampla, contribuindo por boa parte dos atendimentos do município.  

São feitas vinte visitas domiciliares ao mês. 

 

1.5  Equipe de Saúde da Família 

 

A Equipe é composta por uma médica, um enfermeiro, um técnico de 

enfermagem e oito agentes de saúde e a faxineira, que contribuem 

significativamente com as campanhas de vacinação, com os projetos de prevenção 

contra doenças, com as palestras que incentivam o diagnóstico precoce e a adesão 

aos tratamentos das mais diversas doenças.  

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe 

 

O PSF Sede funciona das 07:00 às 16 horas e, para tanto, é necessário o 

apoio dos agentes comunitários, que se revezam durante a semana, segundo uma 

escala, em atividades relacionadas à assistência que é feita mensalmente. 

Temos grupos operacionais de diabete e hipertensão (HIPERDIA) e 

gestantes. São ministradas palestras nas escolas sobre saúde (vacinação, 

alimentação, saúde e higiene, prevenção de doenças, sobre drogas, tabaco e álcool, 

entre outros assuntos de interesse da criança, que visa a qualidade de vida no 

futuro. 

 
1.7  O dia a dia da equipe 

 

O trabalho da equipe, como foi dito anteriormente, é baseado no atendimento 

diário à população de Fervedouro. O fluxo não é muito grande, porém, temos déficit 

de recursos materiais.     
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A equipe do PSF Sede está sempre voltada para campanhas e ações que 

possam ajudar a população no entendimento do que seja doença e saúde, do que 

seja prevenção de doenças para a qualidade de vida de crianças, adultos, idosos e 

gestantes.  

O atendimento a alguns programas está baseado na saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos. Há uma grande preocupação com gestantes portadoras de sífilis.  A 

demanda de pacientes com dengue tem aumentado nos últimos meses.    

 

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

(primeiro passo) 

 

Através da estimativa rápida encontramos alguns problemas de saúde que 

estão citados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Problemas de saúde encontrados na comunidade atendida na UBS 
Sede da cidade de Fervedouro/MG 

 
Descrição Nº de 

casos 
 

Fontes Ações/ Sugestões 

 
 

Doenças 
cardiovasculares 

 
 

78 

 
 

Registro da Equipe de 
saúde da unidade 

Identificar os fatores de risco, 
identificar as causas; mudança no 
estilo de vida e mudanças nos 
hábitos alimentares, tratamento 
com fármacos; acompanhamento 
da evolução das doenças e evitar 
complicações. 
 

 
 

Doença Arterial 
Coronariana 

 
 

112 

 
 

Registro da Equipe de 
saúde da unidade 

Identificar os fatores de risco, 
identificar as causas; mudança no 
estilo de vida e mudanças nos 
hábitos alimentares, tratamento 
com fármacos; acompanhamento 
da evolução das doenças e evitar 
complicações. 
 

 
 

Hipertensão 

 
 

104 
 

 
 

Registro da Equipe de 
saúde da unidade 

 

Melhorar acompanhamento de 
riscos e agravos; promover 
mudanças no estilo de vida e 
reeducação alimentar; diminuir os 
valores tensionais. 
 

 
 

Diabetes Mellitus tipo 2 

 
 

92 

 
 

Registro da Equipe de 
saúde da unidade 

Melhorar acompanhamento de 
riscos e agravos, mudança no estilo 
de vida, reeducação alimentar; 
acompanhamento do tratamento 
medicamentoso; diminuir os índices 
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glicêmicos; propor atividade física. 
 

 
 

Tabagismo 

 
 

340 

 
 
Registro da Equipe de 

saúde da unidade 

Conscientizar a população alvo 
quanto aos riscos e campanhas 
contra o fumo intensificadas na 
área; verificar doenças causadas 
pelo tabagismo. 
 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Dos problemas detectados acima, houve uma priorização das ações com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida da população. A priorização dos problemas 

foi baseada na temática do presente projeto.  

Sabemos que existem outros problemas a serem priorizados, porém estes 

lançados abaixo são os mais urgentes dentro de nossa área a abrangência. 

 

 
Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde PSF Sede da cidade de 
Fervedouro - Minas Gerais 

 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de adesão 
ao tratamento 

Alta 5 Total 2 

Inatividade física Alta 4 Parcial 5 

Alimentação 
inadequada 

Alta 4 Parcial 4 

Alta prevalência 
de doença arterial 

coronariana 

Alta 5 Parcial 1 

Alta prevalência 
de hipertensos 

 5 Parcial 3 

Faltam 
medicamentos 

Alta 4 Parcial 6 

Infraestrutura da 
unidade 

inadequada 

Alta 3 Parcial 7 

Fonte: Autoria Própria (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 

 

A doença arterial coronariana (DAC) caracteriza-se pela insuficiência de 

irrigação sanguínea no coração por meio das artérias coronárias. Está diretamente 

relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, 

resultando em estreitamento das artérias coronárias (estenose), isquemia e morte do 

músculo cardíaco (CUPPARI, 2015). 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada 

íntima de artérias de médio e grande calibre. A formação da placa aterosclerótica 

inicia-se com a agressão ao endotélio vascular devida a diversos fatores de risco, 

como elevação de lipoproteínas aterogênicas (LDL, VLDL), hipertensão arterial ou 

tabagismo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade 

da íntima às lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção das mesmas no 

espaço subendotelial. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, tornando-as 

imunogênicas. O depósito de lipoproteínas na parede arterial é processo-chave no 

início da aterogênese (CUPPARI, 2015). 

A placa aterosclerótica plenamente desenvolvida é constituída por elementos 

celulares, componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. A ruptura desta capa 

expõe material lipídico altamente trombogênico, levando à formação de um trombo 

sobrejacente. Este processo, também conhecido por aterotrombose, é um dos 

principais determinantes das manifestações clínicas da aterosclerose, que pode 

levar a desfechos clínicos fatais, como o infarto agudo do miocárdio (LUZ; 

SERRANO, 2016).  

Os objetivos fundamentais do tratamento da DAC incluem: prevenir o infarto 

do miocárdio, reduzir a mortalidade e reduzir os sintomas e a ocorrência da isquemia 

miocárdica propiciando melhor qualidade de vida. Quanto à terapêutica 

medicamentosa, anti-agregante plaquetários, hipolipemiantes, em especial as 

estatinas, bloqueadores betaadrenérgicos após infarto agudo do miocárdio (IAM) e 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina I (IECA) reduzem a incidência de 

infarto e aumentam a sobrevida, enquanto os nitratos, antagonistas dos canais de 

cálcio reduzem os sintomas e os episódios de isquemia miocárdica, melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes (LUZ; SERRANO, 2016). 
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Os pacientes com doença aterosclerótica estabelecida constituem uma 

população de risco elevado para futuros eventos isquêmicos, sendo necessária a 

utilização de medicamentos como anti-agregante plaquetário, hipolipemiantes e anti-

hipertensivos, porém, apesar da importância do uso destes medicamentos, a adesão 

pelos pacientes ainda continua baixa. A baixa adesão compromete o tratamento e 

aumenta a mortalidade dos pacientes (SANTOS; BIANCO, 2018). 

A adesão medicamentosa é definida como o ato do paciente cumprir a 

tomada de medicamentos de acordo com a prescrição médica. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a baixa adesão medicamentosa é um problema 

mundial de grande magnitude, estimada em 50% nos países desenvolvidos e em 

situação ainda mais alarmante nos países em desenvolvimento como o Brasil 

(SANTOS; BIANCO, 2018).  

A não adesão ao regime terapêutico é hoje a principal causa para o aumento 

da morbimortalidade, redução da qualidade de vida, aumento dos custos médicos e 

excesso da utilização dos serviços de saúde. Assim, não aderir ao regime 

terapêutico influencia o sucesso do tratamento, o que implica custos significativos 

em termos médicos e sociais (CUPPARI, 2015). 

A adesão do paciente à terapia medicamentosa é fundamental para o controle 

da doença arterial coronariana e a prevenção de suas complicações, constituindo 

um dos maiores desafios do cuidado ao paciente coronariopata, dada a grande 

percentagem de não aderentes ao esquema terapêutico medicamentoso (CUPPARI, 

2015). 

Diante do contexto acima, a equipe de saúde do PSF Sede de Fervedouro 

tem se preocupado muito a situação da comunidade, pois grande parte dos 

pacientes com doença arterial coronariana não aderiu ao tratamento 

medicamentoso, o que justifica um projeto de intervenção capaz de mudar a 

situação da população, melhorando sua qualidade de vida e evitando complicações 

por causa da doença e até reduzindo o número de óbitos por esta causa. 

Este trabalho tem grande relevância social, já que poderá contribuir para 

outras equipes e saúde de outras localidades a aumentar a adesão ao tratamento da 

doença arterial coronariana. Quanto aos portadores desta doença, se beneficiarão 

quanto às melhorias na qualidade de vida. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Propor um plano de ação para aumentar a adesão ao tratamento 

medicamentoso da doença arterial coronariana na população da UBS sede da 

cidade de Fervedouro/MG. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar fatores de risco para doença arterial coronariana na população 

atendida na UBS Sede; 

➢ Avaliar os motivos pelos quais a adesão ao tratamento medicamentoso é 

baixa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  

4 METODOLOGIA 

 

O Planejamento Estratégico Situacional possui como escopo planejar, 

executar e acompanhar desenhos de ação com intuito de intervenção sobre certo 

traço da realidade. O plano pode ser entendido como uma forma de exercer a razão 

humana. Ação é definida por um propósito conexo com a alteração de uma 

determinada situação. Planejar é pensar com antecedência, durante e em seguida a 

tomada da ação. “É um cálculo sistemático que articula a situação imediata e o 

futuro, apoiado por teorias e métodos” (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p. 18).  

Para a produção da presente proposta do plano de ação, foram seguidas três 

etapas: o diagnóstico situacional em saúde, a revisão de literatura e o arranjo do 

plano de ação propriamente dito. O Diagnóstico Situacional realizado em 2019 

inspirou-se no método da Estimativa Rápida (que possibilitou melhor conhecimento 

sobre os problemas da área de abrangência da UBS sede do município de 

Fervedouro/MG) que, segundo Faria, Campos e Santos (2018), constitui um modo 

de se obter informações acerca de um conjunto de problemas e dos recursos para o 

seu enfrentamento em um breve período e sem altos gastos, constituindo importante 

ferramenta para apoiar um processo de planejamento. Diante disso, seu intuito é 

envolver a população na identificação das suas necessidades e problemas e 

também os atores sociais, que controlam recursos para o enfrentamento de tais 

problemas. 

O embasamento teórico para a realização do presente trabalho foi a partir de 

artigos encontrados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), sites institucionais (Ministério da Saúde), 

Google Acadêmico.  

Foram utilizados também, como fontes da pesquisa bibliográfica, módulos do 

CEGCSF e a Biblioteca Virtual do Nescon - Programa Ágora. Os critérios de inclusão 

dos artigos foram: artigos publicados a partir do ano 2009 e que abordassem a 

temática explicitada. Para a pesquisa foram utilizados os seguintes descritores: 

“Doença arterial coronariana”, “Aterosclerose” e “Doenças cardiovasculares”. 

Dessa forma, tendo em vista os problemas enfrentados na atenção primária 

na UBS sede do município de Fervedouro/MG, buscou-se a elaboração de um plano 
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de ação para ser implantado pela eSF, seguindo o método de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Doença arterial coronária 

 

Entre as principais manifestações clínicas da doença arterial coronária está a 

angina pectoris, descrita por Heberden, em 1772, como uma sensação de 

desconforto no tórax, ou em região próxima, tipicamente provocado por esforço ou 

ansiedade, em geral durando alguns minutos, aliviado pelo repouso (GIANNINI, 

2014). 

A dor torácica ocorre quando a aterosclerose leva ao estreitamento do lúmem 

coronariano e produz isquemia. O fluxo sanguíneo, que é adequado em repouso, 

torna-se inadequado quando as demandas são aumentadas por esforço ou quando 

o espasmo ou trombose impede o fluxo coronariano em repouso (GIANNINI, 2014). 

Além desse quadro comum, denominado por angina clássica por esforço 

(angina estável), existem outras variações, incluindo a angina instável, angina 

variante (de Printzmetal), angina mista e uma síndrome assintomática conhecida 

como isquemia silenciosa (GIANNINI, 2014). 

É recomendado o uso da classificação da Canadian Cardiovascular Society 

(CCS) para angina estável (Quadro 3) e a de Braunwald para angina instável 

(Quadro 4) (CUPPARI, 2015). 

 

Quadro 3 – Graduação da angina estável de acordo com a classificação da 
Canadian Cardiovascular Society 

 
Classe Descrição do estágio 

I Atividade física habitual não causa angina, tal como caminhar ou subir escadas. A angina 
ocorre com exercício extenuante, rápido ou prolongado, no trabalho ou recreacional. 

II Leve limitação da atividade habitual. A angina ocorre ao caminhar ou subir escadas 
rapidamente, ao subir aclives, ao caminhar ou subir escadas após as refeições, no frio, no 
vento, com estresse emocional, ou somente nas primeiras horas após acordar. A angina 
ocorre caminhando mais que duas quadras no plano, subindo um lance normal de 
escadas (um andar) a passo normal e em condições normais. 

III Acentuada limitação da atividade física habitual. A angina ocorre ao caminhar uma ou 
duas quadras no plano, ou ao subir um andar normal de escadas a passo normal e em 
condições normais. 

IV Incapacidade de realizar qualquer atividade física em desconforto; os sintomas de angina 
podem estar presentes em repouso. 

Fonte:  Cuppari (2015). 
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A angina é mais frequente caracterizada como desconforto torácico que como 

dor. É a manifestação clínica mais observada em caso de isquemia miocárdica. 

Caracteristicamente, tem início gradual e a intensidade aumenta progressivamente 

em alguns minutos, sem relação com posição ou respiração, frequentemente com 

irradiação para a parte superior do abdome, mais na região epigástrica, ombros ou 

braços, pescoço, mandíbula e, mais raramente, para a região dorsal ou 

interescapular. Comumente, a angina é acompanhada de dispneia, fadiga, tontura, 

náuseas, vômitos e sudorese (QUEIROZ, 2016). 

 

Quadro 4 – Formas de apresentação da angina instável (Braunwald – 
modificada) 

 
Angina de repouso. Dor em repouso e prolongada, usualmente durando mais de 

20 minutos. 

Angina de começo recente, ou 
novo início de angina. 

Dor de início recente, classificada, no mínimo, em classe III 
do CCS. 

Angina progressiva. Angina diagnosticada previamente, que ocorre com maior 
frequência, prolongada, e com limiar de tolerância mais baixo 
(aumento na classe CCS para, pelo menos, classe III). 

Fonte:  Cuppari (2015). 

 

O desenvolvimento da aterosclerose está intimamente relacionado à presença 

de fatores de risco (FR) que se dividem em dois grupos: os não-modificáveis, os 

quais não são suscetíveis à modificação e/ou eliminação; e os modificáveis, que 

podem ser modificados ou atenuados por alterações no estilo de vida e/ou utilização 

de medicamentos (MONTENEGRO, 2017). 

No primeiro grupo, encontram-se os fatores como: sexo masculino, idade > 45 

anos para homens e > 55 anos para mulheres, história familiar precoce de 

aterosclerose (parentes de primeiro grau e idade inferior a 55 anos para homens e 

inferior a 65 anos para mulheres). No segundo grupo, referente ao grupo de fatores 

modificáveis, estão: a presença de tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

dislipidemias, obesidade, principalmente a do tipo central, sedentarismo e fatores 

psicossociais. A presença de fatores de risco não modificáveis resulta em maior rigor 

no controle e fatores de risco modificáveis (Quadro 5) (MONTENEGRO, 2017). 

Os fatores agem sinergicamente e a presença associada de vários fatores de 

risco implica maior chance para o desenvolvimento da doença. Já a ausência desses 

fatores não garante proteção total contra as doenças cardiovasculares. 

Aproximadamente 50% dos eventos cardiovasculares ocorrem em indivíduos que 
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não apresentam os fatores de risco tradicionais. Se a doença cardiovascular é a 

principal causa de óbito em todo o mundo, a investigação de novos fatores de risco 

é de fundamental importância na prevenção dessa doença. Recentemente, uma 

série de fatores ou marcadores de risco tem surgido como potenciais preditores da 

aterosclerose e de suas complicações. São eles: fibrinogênio, homocisteína, 

proteína C reativa (PCR) e lipoproteína (a) (MONTENEGRO, 2017). 

 

Quadro 5 – Influências ambientais e fatores de risco modificáveis e não 
modificáveis associados ao aumento de risco de eventos coronarianos 

 

Ambiente Fatores de risco 
modificáveis 

Fatores de risco não 
modificáveis 

Dietas ricas em calorias, 
gorduras saturadas, trans e 
colesterol; tabagismo, consumo 
excessivo de álcool, inatividade 
física. 

Hipertensão arterial; 
Hipercolesterolemia; 
LDL- colesterol elevado; 
HDL-colesterol baixo; 
Diabetes mellitus; 
Obesidade; 
Fatore trombogênicos. 

Idade; 
Sexo; 
História familiar de DAC ou 
outra doença vascular 
aterosclerótica com início 
precoce (inferior a 55 anos para 
homens e inferior a 65 anos 
para mulheres); 
História pessoal de DAC ou 
outra doença vascular 
aterosclerótica. 

Fonte: Montenegro (2017). 

 

Embora os clássicos fatores de risco para aterosclerose sejam o centro 

principal na presença da doença aterosclerótica, a sua identificação isolada não 

explica a ocorrência de todos os eventos cardiovasculares. Dessa forma, é 

importante a busca de novos mecanismos biologicamente plausíveis no 

desenvolvimento da doença, porém, ainda existem lacunas a serem preenchidas 

para tornar a avaliação relevante clinicamente (MOTTA et al., 2013). 

 

5.2 Processo aterosclerótico 

 

A aterosclerose é um processo dinâmico, evolutivo e sistêmico que se 

desenvolve em artérias musculares médias e grandes (coronárias e artérias das 

extremidades inferiores) e em artérias elásticas (aorta, carótidas e ilíacas). 

Caracteriza-se pelo acúmulo de material lipídico no espaço intra e extracelular na 

camada íntima do endotélio, recoberto por capa fibrosa (COLTRO, 2009). 
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Os mecanismos fisiopatológicos básicos do processo aterosclerótico, que 

levam aos eventos agudos da doença coronariana, têm sido estudados desde a 

metade do século XIX (MOTTA et al., 2013). 

Em 1856, Virchow propôs que uma agressão à parede arterial promoveria a 

formação de um infiltrado inflamatório e haveria maior passagem de constituintes 

plasmáticos para a camada íntima do vaso. Paralelemente, Rokitanski, em 1852, e 

Duguid, em 1947, sugeriram que a incrustação de um trombo em sítios de dano 

arterial levaria à formação de estruturas contendo células musculares lisas em seu 

interior, as quais se multiplicavam e induziam à progressão do processo 

aterosclerótico (LIMA; CARVALHO; VALE, 2017). 

Glavind et al. em 1952, demonstraram a presença de um acúmulo de lipídios 

peroxidados na parede das artérias ateroscleróticas, evidenciando que esses 

compostos exerciam participação ativa na patogênese da aterosclerose (LIMA; 

CARVALHO; VALE, 2017). 

Essa teoria foi remodelada em 1957 por Herman, propondo que a 

aterosclerose seria o resultado de três processos primários: a oxidação dos 

constituintes das lipoproteínas séricas, o acúmulo do material oxidado na parede 

vascular e uma inflamação na parede vascular induzida por esses produtos 

oxidativos (SANTOS, 2017). 

Esses conceitos serviram de base para que Ross e Glomset em 1976, 

propusessem a teoria da resposta à injúria, na qual a infiltração lipídica e a formação 

do trombo seriam, os componentes crítico-fundamentais, na progressão do ateroma 

(SANTOS, 2017). 

Estudos recentes têm redefinido o conceito de aterosclerose coronariana 

como sendo um resultante da interação de múltiplos processos, associados, 

principalmente a estados de hiperlipemia, envolvidos com agressão endotelial e 

resposta inflamatória. Esses processos, relacionados a fatores genéticos e 

influências hemodinâmicas locais, promoveriam a formação de uma placa 

aterosclerótica, fibrogordurosas ou fibrosa como resposta reparativa da parede 

arterial (LESSA, 2016). 

A integridade morfológica e funcional do endotélio é responsável pela 

manutenção da homeostase, mediando a proliferação celular e os mecanismos 

inflamatórios e imunes da parede vascular; mantendo a superfície luminal não-
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aderente; e preservando as propriedades anticoagulantes, fibrinolíticas e 

antitrombóticas da parede vascular (LESSA, 2016). 

Portanto, enfatiza-se que a disfunção endotelial seja o fator primordial na 

indução do processo aterosclerótico e que, dentre as causas que possivelmente 

levariam à essa disfunção, incluem-se níveis elevados de LDL modificadas, radicais 

livres formados devido ao tabagismo, hipertensão arterial e diabetes mellitus, 

alterações genéticas, microorganismos infecciosos, como herpes vírus ou chlamydia 

pneumoniae, e combinações desses e outros fatores (SILVA; PESARO; 

WAJNGARTEN, 2015). 

Assim, a exposição contínua do endotélio vascular aos fatores de risco induz 

a uma disfunção endotelial permanente, que cursa em todos os estágios evolutivos 

da placa aterosclerótica e se agrava pela inflação, aumentando a trombogenicidade 

(SILVA; PESARO; WAJNGARTEN, 2015). 

A participação das lipoproteínas na evolução do processo aterosclerótico está 

bem definida. A manutenção de níveis elevados de LDL e/ou níveis baixos de HDL 

está associada a um incremento na instabilização da placa (SILVA; PESARO; 

WAJNGARTEN, 2015). 

Em conclusão, a doença aterosclerótica apresenta uma evolução lenta, 

gradual, se inicia na infância e adolescência, é fortemente influenciada por fatores 

genéticos e estilo de vida e apresentará suas principais manifestações clínicas após 

4 ou 5 décadas de evolução. A sua progressão está diretamente relacionada à 

presença de fatores de risco cardiovascular, intimamente associados à ocorrência de 

eventos (NOBRE, 2010). 

 

5.3 Estratificação de risco 

 

Conforme mencionado, um evento coronariano agudo é a principal 

manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos que 

apresentam essa complicação. Portanto, a identificação dos indivíduos 

assintomáticos que estão mais predispostos é fundamental para a prevenção efetiva 

com a correta definição das metas terapêuticas (SPOSITO et al., 2017). 

A estimativa do risco de aparecimento da doença resulta do seguinte 

somatório: risco individual de cada um dos fatores de risco mais a potencialização 

causada por sinergismos entre alguns desses fatores. Diante da complexidade 
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destas interações, a atribuição intuitiva do risco resulta, quase sempre, em sub ou 

superestimação dos casos de maior ou menor risco, respectivamente (SPOSITO et 

al., 2017). 

Para facilitar essa previsão, diversos algoritmos têm sido criados, baseados 

em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a 

identificação do risco global é aprimorada substancialmente. Entre os algoritmos 

existentes, o escore de risco de Framingham (ERF) é o indicado. Essa contagem 

estabelece uma tabela para homens e outra para mulheres, em que é possível 

estimar a probabilidade de ocorrer um infarto agudo do miocárdio ou morte por 

doença coronária no período de 10 anos em indivíduos sem diagnóstico prévio de 

aterosclerose clínica. Os fatores de risco utilizados no cálculo do escore de risco 

são: idade, colesterol total, HDL, pressão arterial sistólica, em tratamento ou não, e 

tabagismo (SPOSITO et al., 2017). 

O primeiro passo na estratificação do risco é calcular o número de pontos 

para cada fator. Em primeiro lugar faz-se a pontuação para a idade. Após, para 

valores de colesterol total e HDL, que são utilizados por serem considerados mais 

robustos na estimativa de Framingham, embora a LDL continue sendo o principal 

objetivo do tratamento (PLUTZKY, 2013). 

 

5.4 Infarto agudo do miocárdio 

 

A evolução da placa aterosclerótica e formação de trombos coronarianos é 

amais frequente causa de infarto agudo do miocárdio (IAM), que é caracterizada 

pela necrose do músculo cardíaco em resultado de insuficiente perfusão (STARY et 

al., 2015).  

O IAM ocorre principalmente em regiões específicas do coração e a extensão 

do infarto depende do local da estenose coronária, do tamanho do leito vascular 

perfundido pelos vasos estreitados, da necessidade de oxigênio pelo músculo, da 

extensão do desenvolvimento de vasos sanguíneos colaterais e da presença de 

fatores teciduais capazes de modificar o processo necrótico (STARY et al., 2015). 

O IAM era diagnosticado com base na recomendação da Organização 

Mundial de Saúde, que estabelece o evento na presença de dois ou mais dos 

seguintes critérios (CUPPARI, 2015, p. 54): 
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➢ Sintomas isquêmicos: dor precordial de forte intensidade com sensação de 

opressão ou queimação e duração superior a 30 minutos, frequentemente 

acompanhada de fenômenos neurovegetativos (sudorese, palidez e 

taquicardia); 

➢ Eletrocardiografia: alterações e traçados seriados de eletrocardiograma; 

➢ Exames laboratoriais: elevação plasmática de macromoléculas, liberadas pelo 

miocárdio irreversivelmente lesado. 

Recentemente, a metodologia de diagnóstico do IAM incluiu a dosagem de 

troponinas como marcadores de necrose tecidual. Dessa forma, pode-se estabelecer 

a presença de IAM quando houver aumento gradual da troponina e da fração 

creatino-fosfoquinase do miocárdio (CK-MB) com, pelo menos, um dos seguintes 

critérios (FRANCISCHETTI; SANTJULIANI, 2015, p. 26): 

➢ Sintomas isquêmicos; 

➢ Desenvolvimento de ondas Q patológicas no eletrocardiograma; 

➢ Alterações eletrocardiográficas indicativas de isquemia (elevação ou 

depressão do segmento ST). 

 

5.5 Insuficiência cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca (IC) constitui um problema clínico de importância 

considerável, decorrente da gravidade de suas manifestações e da sua prevalência, 

sendo a terceira causa de internação hospitalar e a primeira por motivo 

cardiovascular (LIMA; CARVALHO; VALE, 2017). 

A IC é um estado fisiopatológico complexo em que o coração tem sua função 

de bombeamento sanguíneo insuficiente para a demanda metabólica dos tecidos, ou 

o faz por conta de elevada pressão de enchimento. Pode ser precipitada por 

diferentes doenças eu causam danos aos tecidos e às células, como hipertensão, 

doença cardíaca isquêmica ou congênita, miocardite, valvulopatias e cardiomiopatia, 

além de agentes tóxicos como álcool, quimioterápicos ou por doenças sistêmicas 

(NOBRE, 2010).  

Havendo ocorrência de sobrecarga pressórica ou volumétrica, processo 

inflamatório ou perda ampla de massa miocárdica, são desencadeados múltiplos 

mecanismos que no início do processo são considerados adaptativos e benéficos, 

mas que levam à falência cardíaca com a perpetuação, especificamente: ativação 
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hemodinâmica, quando ocorre a queda do volume ejetado com consequente 

elevação da tensão da parede ventricular na diástole e aumento da área de 

exposição entre proteína do complexo actina-miosina; ativação do sistema neuro-

hormonal miocárdico e/ou sistêmico e remodelação miocárdica com aumento da 

massa cardíaca, principalmente por hipertrofia do cardiomiócito e pela alteração da 

geometria ventricular (GOTTLIEB; BONARDI; MORIGUCHI, 2014). 

Cerca de 1/3 dos casos de IC ocorre por disfunção diastólica isolada, 

secundária à redução do relaxamento e/ou enchimento ventricular, sendo os demais 

ocasionados por disfunção sistólica isolada ou associada à disfunção diastólica 

(GOTTLIEB; BONARDI; MORIGUCHI, 2014). 

Os sintomas observados na insuficiência cardíaca são causados, 

principalmente, por distúrbios hemodinâmicos e alterações neuro-hormonais. As 

manifestações mais frequentes são: dispneia, edema e fadiga; entretanto nos casos 

mais graves, pode ocorrer baixo débito cardíaco com alterações na perfusão 

periférica, como sudorese, palidez cutâneo-mucosa e manifestação de baixo fluxo 

cerebral. Caso haja falência ventricular direita, esta leva à congestão hepática, 

plenitude gástrica e dor no hipocôndrio direito. Arritmias podem também justificar 

quadros de palpitações, síncope e até morte súbita (GOTTLIEB; BONARDI; 

MORIGUCHI, 2014). 

A retenção de líquidos causada pela falência do ventrículo esquerdo e por 

congestão venocapilar é, talvez, o sintoma mais frequente na IC e tem caráter 

progressivo, começando por cansaço aos grandes esforços, passando por médio e 

pequenos, podendo chegar até a apresentar-se em repouso ou sob a forma de 

dispneia paroxística noturna, estágio de extrema gravidade (SILVA et al., 2010). 

A limitação da tolerância aos esforços habituais tem sido utilizada para 

estimar a gravidade da IC, por meio da classificação funcional descrita no quadro 6 

(CUPPARI, 2015). 
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Quadro 6 – Classificação funcional da insuficiência cardíaca, segundo New 
York Heart Association (NYHA) 

 
Classificação Característica 

Classe I Paciente assintomático em suas atividades habituais. 

Classe II Assintomático em repouso. Sintomas são desencadeados pela atividade física 
habitual. 

Classe III Assintomático em repouso, porém com sintomas em atividade menor que a 
habitual. 

Classe IV Sintomas (dispneia, fadiga, palpitações) ocorrem nas menores atividades físicas e 
mesmo em repouso. 

Fonte: Cuppari (2015). 

 

O tratamento atual não visa somente aliviar os sintomas e melhorar a 

capacidade funcional e a qualidade de vida, mas também prevenir o 

desenvolvimento e a progressão da IC, atenuar o remodelamento ventricular e 

reduzir a mortalidade (CUPPARI, 2015). 

Medidas terapêuticas não farmacológicas e farmacológicas têm sido usadas 

em conjunto, na tentativa de minimizar os sintoma e melhorar a qualidade de vida 

desses pacientes, sobretudo na IC moderada e grave (LESSA, 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Descrição dos problemas selecionados (Terceiro passo) 

 

O tema que escolhemos para ser abordado é a alta prevalência de 

pacientes com doença arterial coronariana, levando em consideração a baixa 

adesão ao tratamento.   

As questões mais relevantes para justificar esse desajuste é o fato de 

que, dos pacientes que frequentam a unidade de saúde PSF Sede de 

Fervedouro – MG, 112 sofrem de DAC, apenas 46 aderiram ao tratamento 

medicamentoso e 66 não aderiram ao tratamento. Dos pacientes que sofrem 

de DAC, 74 mudaram seus hábitos alimentares e 38 não aderiram a estas 

mudanças. Quanto ás mudanças no estilo de vida, principalmente em relação 

à atividade física, apenas 61 aderiram, sendo que 51 continuam inativos 

quanto à atividade física.  

 

Quadro 7 - Descritores dos problemas encontrados 

Descritores do problema Quantidade Fonte 

Pacientes com DAC 112 Registro da Equipe 

Aderiram ao tratamento medicamentoso 46 Registro da Equipe 

Não aderiram ao tratamento medicamentoso 66 Registro da Equipe 

Mudaram hábitos alimentares 74 Registro da Equipe 

Não mudaram hábitos alimentares 38 Registro da Equipe 

Aderiram á atividade física 61 Registro da Equipe 

Não aderiram á atividade física 51 Registro da Equipe 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (Quarto passo) 

 

A doença arterial coronariana (DAC) caracteriza-se pela insuficiência de 

irrigação sanguínea no coração por meio das artérias coronárias. Está diretamente 

relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, 

resultando em estreitamento das artérias coronárias (estenose), isquemia e morte do 

músculo cardíaco. 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada 

íntima de artérias de médio e grande calibre. A formação da placa aterosclerótica 
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inicia-se com a agressão ao endotélio vascular devida a diversos fatores de risco, 

como elevação de lipoproteínas aterogênicas (LDL e VLDL), hipertensão arterial ou 

tabagismo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade 

da íntima às lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção das mesmas no 

espaço subendotelial. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, tornando-as 

imunogênicas. O depósito de lipoproteínas na parede arterial é processo-chave no 

início da aterogênese. 

A placa aterosclerótica plenamente desenvolvida é constituída por elementos 

celulares, componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. A ruptura desta capa 

expõe material lipídico altamente trombogênico, levando à formação de um trombo 

sobrejacente. Este processo, também conhecido por aterotrombose, é um dos 

principais determinantes das manifestações clínicas da aterosclerose, que pode 

levar a desfechos clínicos fatais, como o infarto agudo do miocárdio.  

Os objetivos fundamentais do tratamento da DAC incluem: prevenir o infarto 

do miocárdio, reduzir a mortalidade e reduzir os sintomas e a ocorrência da isquemia 

miocárdica propiciando melhor qualidade de vida. Quanto à terapêutica 

medicamentosa, anti-agregante plaquetários, hipolipemiantes, em especial as 

estatinas, bloqueadores betaadrenérgicos após IAM e Inibidores da Enzima 

Conversora de Angiotensina I (IECA) reduzem a incidência de infarto e aumentam a 

sobrevida, enquanto os nitratos, antagonistas dos canais de cálcio reduzem os 

sintomas e os episódios de isquemia miocárdica, melhorando a qualidade de vida 

dos pacientes. 

Os pacientes com doença aterosclerótica estabelecida constituem uma 

população de risco elevado para futuros eventos isquêmicos, sendo necessária a 

utilização de medicamentos como anti-agregante plaquetário, hipolipemiantes e anti-

hipertensivos, porém, apesar da importância do uso destes medicamentos, a adesão 

pelos pacientes ainda continua baixa. A baixa adesão compromete o tratamento e 

aumenta a mortalidade dos pacientes. 

A adesão medicamentosa é definida como o ato do paciente cumprir a 

tomada de medicamentos de acordo com a prescrição médica. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a baixa adesão medicamentosa é um problema 

mundial de grande magnitude, estimada em 50% nos países desenvolvidos e em 

situação ainda mais alarmante nos países em desenvolvimento como o Brasil.  
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A não adesão ao regime terapêutico é hoje a principal causa para o aumento 

da morbimortalidade, redução da qualidade de vida, aumento dos custos médicos e 

excesso da utilização dos serviços de saúde. Assim, não aderir ao regime 

terapêutico influencia o sucesso do tratamento, o que implica custos significativos 

em termos médicos e sociais. 

A adesão do paciente à terapia medicamentosa é fundamental para o controle 

da doença arterial coronariana e a prevenção de suas complicações, constituindo 

um dos maiores desafios do cuidado ao paciente coronariopata, dada a grande 

percentagem de não aderentes ao esquema terapêutico medicamentoso. 

É importante o trabalho da equipe multidisciplinar tendo em vista a melhora da 

adesão medicamentosa, com intervenções educativas que abordem a doença, 

fisiopatologia e a importância do tratamento, pois o paciente quando torna-se 

conhecedor de sua doença tende a aderir mais o tratamento prescrito. 

O prognóstico da doença arterial coronariana depende da adesão à 

terapêutica estabelecida. Estima-se uma redução de 15% de eventos 

cardiovasculares com o uso contínuo de hipolipemiantes e anti-hipertensivos. 

Quando combinados com aspirina essa redução aumenta para 80%. Desta forma, a 

adesão medicamentosa torna-se de extrema importância para a redução da 

morbimortalidade do paciente coronariano.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (Quinto passo) 

 

Pensando na promoção e prevenção das DCNT, principalmente de doença 

arterial coronariana, pensamos nos “nós-críticos” para o enfrentamento desta 

doença e para conscientização da população em relação às mudanças no estilo de 

vida e adesão ao tratamento: 

➢ Dificuldade em mudar os hábitos alimentares e estilos de vida; 

➢ Falta de conhecimento da população quanto às complicações da doença 

arterial coronariana; 

➢ Dificuldade de adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

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 passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 

Quadro 8 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 
tratamento para doença arterial”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família do PSF Sede, do município Fervedouro, MG  

Nó crítico 1 Dificuldade em mudar os hábitos alimentares e estilos de vida. 

 

6º passo: operação 

(operações)  

Ofertar palestras e cursos sobre as doenças coronarianas e suas 
complicações; incentivar a população a aderir às mudanças alimentares e 
estilo de vida como: cessar o tabagismo, o uso de álcool, uso de 
medicamentos sem prescrição médica; formar grupos operativos com 
pacientes portadores de doença coronariana; incentivar a prática de 
atividade física com acompanhamento médico.   

6º passo: projeto  Saúde é vida 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Adesão total às mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade. Adesão total a novos hábitos 
alimentares com acompanhamento e mudanças do estilo de vida e de 
comportamento.  

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes de saúde para atender a 
demanda; usar a escola como agente de informação auxiliar para prevenção 
de doenças coronarianas.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; recursos 
para campanhas e mobilizações em favor da informação e educação em 
saúde. 

7º passo: Viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre as doenças cardiovasculares e dicas sobre boa 
alimentação e atividade física.  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes que sofrem com doenças 
coronarianas; formação de grupos de apoio aos pacientes e grupos 
operativos para incentivo às mudanças de comportamento e mudanças 
alimentares; acompanhamento via visita domiciliar das mudanças nos 
hábitos alimentares.   

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados; visitas domiciliares 
para verificar a adesão ao tratamento nutricional e melhorias após adesão; 
reunião com a população alvo para verificar condições clínicas após 
mudanças na alimentação e nos hábitos como fumar e ingerir bebidas 
alcoólicas; fazer relatório mensalmente com os resultados obtidos. 
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Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 

 

Quadro 9 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 
tratamento para doença arterial”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família do PSF Sede, do município Fervedouro, MG  

Nó crítico 2 Falta de Conhecimento da população quanto às complicações da doença 
arterial coronariana 

6º passo: operação 

(operações)  

Ofertar palestras e cursos sobre a DAC, suas complicações e necessidade 
de tratamento; promover grupos operativos para este público; promover 
campanhas sobre prevenção da DAC; promover atividades físicas e 
educativas sobre DAC, boa alimentação e tratamento; promover campanhas 
de incentivo ao tratamento farmacológico. 

6º passo: Projeto Saúde é vida 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

População informada sobre a doença, suas complicações e necessidade de 
tratamento. 

6º Passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade; adesão total ao tratamento; 
mudanças no estilo de vida. 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes de saúde para atender a 
demanda; Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos 
multimidiáticos; recursos para campanhas e mobilizações em favor da 
informação e educação em saúde. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre a dislipidemia e doenças cardiovasculares e dicas sobre 
boa alimentação e atividade física.  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes que sofrem de DAC; formação de 
grupos de apoio aos pacientes e grupos operativos com portadores de DAC. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados; visitas domiciliares 
para verificar a adesão ao tratamento e melhorias após adesão; reunião 
com a população alvo para verificar condições clínicas após tratamento ou 
se há necessidade de mudanças nos medicamentos.  Fazer relatório 
mensalmente com os resultados obtidos; verificar nível de informação dos 
pacientes sobre a DAC. 

Quadro 10 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 
tratamento para doença arterial”, na população sob responsabilidade da 
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Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Equipe de Saúde da Família do PSF Sede, do município Fervedouro, MG  
Nó crítico 3 Falta de adesão ao tratamento medicamentoso.  

 

6º passo: operação 

(operações)  

Promover ações de incentivo ao tratamento; fazer visitas domiciliares para 
verificar a adesão ao tratamento e se há necessidade de substituição de 
medicamentos; promover palestras e cursos sobre a importância do 
tratamento medicamentoso. 

6º passo: Projeto Saúde é vida 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Adesão total ao tratamento e mudança no estilo de vida e nos hábitos 
alimentares. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade. Adesão total ao tratamento. 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes de saúde para atender a 
demanda; Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos 
multimidiáticos; recursos para campanhas e mobilizações em favor da 
informação e educação em saúde. 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos  

 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre a DAC e sobre o tratamento.  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes para verificar o porquê da não 
adesão ao tratamento; verificar a possibilidade de um acompanhamento 
mais individualizado. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados; visitas domiciliares 
para verificar a adesão ao tratamento e melhorias após adesão; reunião 
com a população alvo para verificar condições clínicas após tratamento ou 
se há necessidade de mudanças nos medicamentos.  Fazer relatório 
mensalmente com os resultados obtidos. 
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Neste estudo foi possível identificar que a doença arterial coronariana (DAC) 

caracteriza-se pela insuficiência de irrigação sanguínea no coração por meio das 

artérias coronárias. Está diretamente relacionada ao grau de obstrução do fluxo 

sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, resultando em estreitamento das artérias 

coronárias (estenose), isquemia e morte do músculo cardíaco. Porém, O maior 

problema encontrado na comunidade atendida pelo PSF Sede em Fervedouro é a 

baixa adesão ao tratamento medicamentoso da doença arterial coronariana. 

Sabe-se que os objetivos fundamentais do tratamento da DAC incluem: 

prevenir o infarto do miocárdio e reduzir a mortalidade e reduzir os sintomas e a 

ocorrência da isquemia miocárdica propiciando melhor qualidade de vida.  

A equipe do PSF Sede no município de Fervedouro em Minas Gerais está 

sempre voltada para campanhas e ações que possam ajudar a população no 

entendimento do que seja doença e saúde, do que seja prevenção de doenças para 

a qualidade de vida de crianças, adultos, idosos e gestantes. Dentro deste processo, 

se tem o objetivo de aumentar a adesão ao tratamento, que em muitas comunidades 

é baixo e acaba comprometendo a saúde do indivíduo. 

Os pacientes com doença aterosclerótica estabelecida constituem uma 

população de risco elevado para futuros eventos isquêmicos, sendo necessária a 

utilização de medicamentos como anti-agregante plaquetário, hipolipemiantes e anti-

hipertensivos, porém, apesar da importância do uso destes medicamentos, a adesão 

pelos pacientes ainda continua baixa. A baixa adesão compromete o tratamento e 

aumenta a mortalidade dos pacientes. 

Espera-se que com este plano de intervenção se possa aumentar a adesão 

ao tratamento e melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes da comunidade, 

pois: 

➢ A comunidade possui alta prevalência de pacientes com doença arterial 

coronariana; 

➢ É necessário avaliar os fatores de risco modificáveis para o enfrentamento da 

doença; 

➢ Baixa adesão ao tratamento medicamentoso, o que pode gerar complicações 

ainda mais graves; 

➢ Possuem necessidade de intervenção imediata; 

➢ Necessitam de apoio de equipe multidisciplinar para os cuidados dos 

pacientes com DAC; 
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➢ Necessitam de implantação de ações que possam melhorar a adesão ao 

tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
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