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RESUMO 
 
 

A Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus são doenças muito frequentes na atenção 
primária e estão associadas à morbidade e mortalidade, sendo responsáveis por 
complicações cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, renais e vasculares 
periféricas. O objetivo deste trabalho é elaborar um plano de intervenção por meio 
da abordagem multiprofissional para melhorar o controle dos pacientes com 
hipertensão e diabetes mellitus, na comunidade atendida pela equipe saúde da 
família Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Para realização desse 
plano de intervenção, utilizou-se o Planejamento Estratégico Situacional para 
estimativa rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos 
nós críticos e das ações. Como resultados do diagnóstico situacional foram 
selecionados os seguintes nós críticos: nível de informação da população 
insuficiente quanto a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, hábitos e 
estilos de vida inadequados, necessidade de organizar o planejamento do 
atendimento, baixa adesão ao tratamento. Para embasar o plano de intervenção foi 
realizada pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde, nas Bases de Dados 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e no Scientific 
Electronic Library Online, bem como nos manuais do Ministério da Saúde e 
Secretaria do Estado de Minas Gerais. Fundamentado nos nós críticos foram 
propostas as seguintes ações de enfrentamento dessas questões: criação dos 
projetos “Conhecer Melhor” para informar a população sobre hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus, “Viver mais e melhor” para trabalhar os hábitos de vida 
saudáveis da comunidade, “Planejamento do atendimento” para melhorar o fluxo de 
atendimento de hipertensos e diabéticos, “Cuidando da pessoa de forma holística” 
para aprimorar e aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento. Espera-se que 
esta intervenção possa contribuir para prevenção, diagnóstico e tratamento 
adequado dos pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes 
Mellitus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ABSTRACT 

 
 
Hypertension and Diabetes Mellitus are very common diseases in primary care and 
are associated with morbidity and mortality, being responsible for cardiovascular, 
brain, coronary, renal and peripheral vascular complications. The objective of this 
work is to elaborate an intervention plan through the multiprofessional approach for 
better control of hypertensive and diabetic mellitus patients, in the community served 
by the ESF Team Jardim dos Pequis, in Sete Lagoas, Minas Gerais. To carry out this 
intervention plan, Situational Strategic Planning was used to quickly estimate the 
problems observed and define the priority problem, critical nodes and actions. As 
results of the situational diagnosis, the following critical nodes were selected: 
Insufficient information level of the population regarding hypertension and diabetes 
mellitus, inadequate habits and lifestyles, need to organize care planning, low 
adherence to treatment. To support the intervention plan, a bibliographic search was 
carried out in the Virtual Health Library, in the database of Latin American and 
Caribbean literature on Health Sciences and in the Scientific Electronic Library 
Online, as well as in the manuals of the Ministry of Health and the Secretariat of 
Health. Minas Gerais state. Based on the critical nodes, the following actions were 
proposed to face these issues: creation of the “Knowing Better” projects to inform the 
population about systemic arterial hypertension and diabetes mellitus, “Living more 
and better” to work on the community's healthy lifestyle habits, “Care planning ”to 
improve the flow of care for hypertensive and diabetic patients,“Caring for the person 
in a holistic way ”to improve and increase patient compliance with treatment. It is 
hoped with this intervention can contribute to the prevention, diagnosis and adequate 
treatment of patients with Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. 
 

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

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Sete Lagoas, fundado em 24 de novembro de 1867, tem cerca 

de  214.152 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o ano de 2014. A área de ocupação corresponde a 

aproximadamente de 536,644 Km² e é situada na região Metropolitana de Belo 

Horizonte, com uma distância de 73 Km (IBGE, 2019). 

Em sua economia, o município conta com várias empresas e indústrias, as quais 

estão concentradas na extração de calcário, mármore, ardósia, argila, areia e na 

produção de ferro-gusa.  A cidade possui um total de 23 empresas siderúrgicas e, 

vem sendo considerada como um grande polo comercial e industrial, aumentando 

gradativamente sua importância no crescimento do Estado de Minas Gerais 

(SALGADO, 2014). 

Na área de saúde, a cidade é sede da microrregião, sendo referência para 

consultas e exames de média complexidade, atendimento de urgência e 

emergência, e cuidado hospitalar, embora a estrutura do seu sistema de saúde 

deixa muito a desejar. Em 2002, o município adotou a estratégia de saúde da família 

para a reorganização da atenção básica e atualmente apresenta 50 equipes na zona 

urbana, oito centros de saúde, uma equipe na zona rural e uma unidade móvel, 

sendo a cobertura de Estratégia Saúde da Família (ESF) de 73,02% da população e 

cobertura estimada da atenção básica 86,58%. Um grande problema no 

desenvolvimento da ESF, devido atual quadro político, é a rotatividade dos 

profissionais de saúde, particularmente de médicos. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

No município de Sete Lagoas, o sistema de saúde é dividido em três níveis de 

atenção. A atenção primaria possui 55 Unidades de Atenção Primária (UAP), 

algumas com equipes de saúde bucal e cinco Núcleos de Apoio à Família (NASF).  

A atenção secundária compreende um Centro de Especialidades Odontológica 

(CEO), um Centro de Especialidades Médicas (CEM), um Centro Viva Vida (CVV), 

um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), um Consórcio 
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Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas (CISMISEL), uma Unidade 

de Pronto Socorro (UPA) Dr. Juvenal Paiva, um Posto de Atendimento  Belo Vale. 

Apresenta também um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), um Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) e um Centro de Atenção 

Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi).   

A atenção terciária contém o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato com 

atendimento gratuito para Sete Lagoas e região. O Hospital Nossa Senhora das 

Graças, entidade filantrópica, que possui mais de 20 especialidades com cerca de 

70% dos atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e área de 

abrangência que contempla Sete Lagoas e 35 municípios.  

Além disso, tem como apoio diagnóstico o Laboratório Pedro Lanza, como 

referência, onde é feita a maior parte dos exames da atenção primária. Apresenta as 

farmácias municipais Cidade de Deus, Manoa, Orozimbo Macedo, Santo Antônio, 

Luxemburgo, Central e farmácias populares: Popular I, Popular II. A vigilância da 

saúde do município: Vigilância Sanitária (VISA) e Centro de Controle de Zoonoses  

(CCZ). 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O presente estudo foi realizado nas comunidades Jardim dos Pequis I e II, as 

quais apresentam cerca de 2.700 habitantes, localizada na periferia de Sete Lagoas 

e com estrutura de saneamento básico adequada.  

O número de desempregados e subempregados é alto. A população empregada, 

em sua maior parte, trabalha em setores da construção civil, secretarias e comércio 

informal. O nível de escolaridade é baixo, a maioria da população possui ensino 

médio incompleto, e a adesão das crianças e adolescente a escola faz-se cumprir 

devido ao programa bolsa família. 

Como fonte de lazer a população conta com Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU), nas quais 

as crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender dança, pintura, costura, 

música e contam com uma quadra para prática de esportes coletivos. Na área da 

saúde, a população possui a Equipe de Saúde da Família, nomeada como ESF 

Equipe Jardim dos Pequis. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde ESF Jardim dos Pequis 

 

A Unidade de Saúde da Equipe Jardim do Pequis, foi inaugurada em dezembro 

de 2012 e está situada no bairro Belo Vale I, fora da área de abrangência da 

unidade. O local de funcionamento é uma casa alugada, adaptada para ser uma 

Unidade de Saúde. A casa é antiga e estado de conservação é precário. Dessa 

maneira, considera-se a unidade em funcionamento inadequada em relação à 

localização e estrutura física. Isso, por sua vez, é motivo de insatisfação dos 

pacientes e dos profissionais de saúde. 

A título de exemplo, não existe sala de reuniões, dessa maneira, as reuniões 

internas são realizadas na varanda da área externa da unidade. As reuniões com a 

comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são realizadas no salão do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS II), que se localiza no bairro Jardim dos 

Pequis.  

Apesar da falta de estrutura, a unidade, atualmente, está bem equipada e conta 

com os recursos adequados para o trabalho da equipe 

 

1.5 A Equipe de Saúde Jardim dos Pequis da Unidade Básica de Saúde Jardim dos 

Pequis 

 

A Equipe de Saúde da Família Jardim dos Pequis, da Unidade Básica de Saúde 

é formada por profissionais contratos e selecionados por concursos públicos ou 

processos seletivos específicos. A referida unidade é composta pelos profissionais 

abaixo: 

uma enfermeira; 

uma técnica de enfermagem; 

cinco agentes comunitária de saúde (ACS);  

um auxiliar de serviços gerais; 

um atendente da portaria; 

um médico. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Jardim dos Pequis 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 h às 17 horas. A enfermeira e três 

agentes , recepcionista e auxiliar de serviços gerais, cumprem turno das 7 às 16 

horas, já o médico, técnica de enfermagem e dois  agentes cumprem horário das 8 

às 17 horas. A partir das 16 horas, as agentes atuam na função de recepção. Esse 

fato tem sido motivo de algumas discussões, que justifica a necessidade de se 

utilizar o trabalho dos ACS’s nessa atividade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe ESF Jardim dos Pequis 

 

A ESF Jardim dos Pequis realiza atendimentos relativos a programas da 

Atenção Básica como: imunizações, planejamento familiar, pré-natal, prevenção 

de câncer de mama e ginecológico, puericultura, acompanhamento de crianças 

com magreza e sobrepeso, acompanhamento de pacientes com diabetes e 

hipertensão, atenção em saúde bucal.  Em relação aos grupos de hipertensão e 

diabetes, a equipe desenvolve reuniões com certa regularidade. 

O médico da unidade realiza atendimentos individuais nas segundas, 

terças, quintas e sextas, no período de 8 às 17 horas. Uma parte dos 

atendimentos com o médico são realizadas de acordo com a demanda 

espontânea, cerca de quatro por dia. Esse profissional atende uma de nove 

consultas com agendamento por dia. Além das visitas domiciliares, que são 

realizadas quando necessárias. 

 

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

passo)  

   

O diagnóstico situacional é em uma metodologia que auxilia a compreensão dos 

problemas da população e propicia informações fundamentais para planejamento de 

estratégias mais direcionadas e eficazes. Sendo assim, configura-se como o 

primeiro passo para detecção de problemas de saúde da população da área de 

abrangência do ESF (FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018). Tal diagnóstico foi 
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construído através de reunião com toda equipe de saúde, levantamento de dados de 

prontuários e de atendimentos médicos realizados. Após levantamento, foram 

detectados os problemas descritos a seguir: 

1-  Violência 

2- Desemprego 

3- Desvio de verbas destinadas a saúde  

4- Instabilidade política do município 

 5- Alta rotatividade profissionais de saúde 

 6- Distância da unidade ao bairro  

 7- Ausência de farmácia na unidade 

 8- Alta demanda de renovação de receitas  

 9- Alta demanda de atendimento de urgência 

 10-  Grande número de pacientes com hipertensão descompensada 

 11-  Grande número de pacientes com diabetes descompensada 

 12-  Grande número de casos de sífilis 

 13-  Ausência de associação de moradores 

 14-  Ausência de creches 

 15- Ausência de sala de vacinação 

 

Dentre os problemas supracitados, destaca-se o elevado número de casos de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) descompensados. A 

ESF apresenta 181 pacientes com hipertensão cadastrados, com cerca de 42% 

apresentando níveis pressóricos acima das metas estabelecidas para cada caso. Já 

o número de pacientes com diabetes é de 53 pacientes e destes mais de 50% 

apresentam controle glicêmico inadequado. 

 

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

(segundo passo)  

 

Dos problemas detectados, houve uma priorização das questões com o intuito 

de melhorar a qualidade de vida da população.  
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Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Jardim dos Pequis, 

Unidade Básica de Saúde ESF Jardim dos Pequis, município de Sete Lagoas, 

estado de Minas Gerais. 

 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Violência alta 27 fora 6 

Desemprego alta 27 fora 13 

Desvio de verbas 
destinadas a 

saúde 

 
alta 

 
28 

 
fora 

 
15 

Instabilidade 
política do 
município 

 
alta 

 
28 

 
fora 

 
14 

Alta rotatividade 
profissionais de 

saúde 

 
alta 

 
26 

 
fora 

 
11 

Distância da 
unidade ao bairro 

 
alta 

 
26 

 
fora 

 
7 

Ausência de 
farmácia na 

unidade 

 
média 

 
24 

 
fora 

 
9 

Alta demanda de 
renovação de 

receitas 

 
alta 

 
27 

 
parcial 

 
4 

Alta demanda de 
atendimento de 

urgência 

 
alta 

 
27 

 
parcial 

 
5 

Grande número 
de pacientes com 

hipertensão 
descompensada 

 
alta 

 
30 

 
parcial 

 
1 

Grande número 
pacientes com 

diabetes 
descompensada 

 
alta 

 
30 

 
parcial 

 
2 

Grande número 
de casos de sífilis 

 
alta 

 
29 

 
parcial 

 
3 

Ausência de 
associação de 

moradores 

 
média 

 
24 

 
fora 

 
12 

Ausência de 
creches 

 
alta 

 
26 

 
fora 

 
10 

Ausência de sala 
de vacinação 

 
média 

 
25 

 
fora 

 
8 

Fonte:  
*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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JUSTIFICATIVA 
 

Uma das principais causas de mortes, no Brasil, está relacionada às doenças 

crônicas, representando cerca de 74% das mortes. A Hipertensão Arterial Sistêmica 

e Diabetes Mellitus são doenças muito frequentes na atenção primária e estão 

associadas à morbidade e mortalidade sendo responsáveis por complicações 

cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, renais e vasculares periféricas. Estima-

se que morram mais de 450 pessoas, a cada dia, em decorrência de infartos agudos 

do miocárdio e acidentes vasculares encefálicos (BRASIL, 2019).  

No Brasil, a HAS atinge 32,5% de indivíduos adultos e cerca de 60% dos 

idosos, o que contribui de forma direta ou indireta para 50% das mortes por doenças 

cardiovasculares. Somado à DM, suas complicações, encefálicas, cardíacas e 

renais, têm repercussão significativa na diminuição da produtividade e sustento 

familiar, com cerca de 4,18 bilhões entre aos anos 2006 a 2015. No ano de 2013 

registrou-se 1.138.670 óbitos, dos quais 29,8% (339.672) foram de doenças 

cardiovasculares, a principal causa de morte no país (MALACHIAS, 2016). 

A DM está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade 

ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos, aumento de 5,5% para 7,4% da 

população brasileira. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, no Diabetes 

Atlas 2019, a prevalência global de diabetes atingiu 9,3%, com mais da metade 

(50,1%) dos adultos não diagnosticados, sendo responsável por cerca de 90% de 

todas as pessoas com diabetes. A previsão é que o número total de pessoas com 

diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões em 2045 

(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES, 2019; BRASIL, 2019).  

Diante dessa realidade, torna-se evidente a necessidade de diferentes 

abordagens na tentativa de se prevenir, diagnosticar e tratar adequadamente a 

Hipertensão Arterial e o Diabetes. Por isso, a importância desse estudo, que 

pretende apresentar um projeto de intervenção para melhoria da cobertura de 

hipertensão arterial e diabetes na comunidade atendida pela Equipe ESP Jardim dos 

Pequis, em Sete Lagoas, Minas Gerais. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção por meio da abordagem multiprofissional 

para melhorar o controle dos pacientes com hipertensão e diabetes, na comunidade 

atendida pela Equipe ESF Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas, Minas Gerais. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

1. Propor ações para melhorar o conhecimento da população quanto aos 

problemas causados pela hipertensão e diabetes mellitus. 

 
2. Propor ações que favoreçam a mudança do estilo de vida aos pacientes com 

hipertensão e diabetes. 
 

3. Estimular a adesão ao tratamento (farmacológico e não farmacológico) da 
hipertensão arterial e diabetes melittus. 
 

4. Propor a organização da logística do atendimento aos hipertensos e 
diabéticos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Este projeto de intervenção utilizou-se como referencial metodológico o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) que possibilita a definição dos principais 

problemas da comunidade; a priorização dos problemas; descrição do problema 

selecionado; explicação do problema; seleção de nós críticos; desenho das 

operações; e elaboração do Plano Operativo (FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018). 

Esse método foi considerado adequado por propor: 

 

(...) o desenvolvimento do planejamento como um processo participativo. Sendo 
assim, possibilita a incorporação dos pontos de vista dos vários setores sociais, 
incluindo a população, e que os diferentes atores sociais explicitam suas 
demandas, propostas e estratégias de solução, numa perspectiva de negociação 
dos diversos interesses em jogo. Essa participação enriquece o processo de 
planejamento, criando corresponsabilidade dos atores com a efetivação do plano 
de ação, dando mais legitimidade e, mesmo, viabilidade política ao plano (FARIA; 
CAMPOS; SANTOS, 2018, p. 26).  
 

Após a identificação da lista de problemas de saúde (QUADRO 1) da ESF 

Jardim dos Pequis foram realizadas discussões com a equipe de saúde para a 

seleção do problema prioritário a ser trabalhado no Projeto de Intervenção. O 

principal problema encontrado na comunidade foi a alta prevalência de pacientes 

com hipertensão arterial e diabetes mellitus 

Após esta etapa, a equipe descreveu o problema tabulando os dados que já 

tinham disponíveis nos registros da unidade, por meio do método da estimativa 

rápida (FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018). Esses dados subsidiaram o 

planejamento das ações do projeto de intervenção. 

O referencial teórico foi construído por meio de pesquisa na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), nas bases de dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem 

como nos manuais do Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Minas Gerais, 

materiais fornecidos pela Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON). Os 

descritores utilizados para a pesquisa foram: Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Primária à Saúde. Hipertensão. Diabetes Mellitus. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Hipertensão arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica associada a 

muitos fatores e caracterizada pela elevação da Pressão Arterial (PA) a níveis iguais 

ou superiores a 140 mm Hg de pressão sistólica e/ou 90 mm Hg de diastólica, 

associadas frequentemente a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, 

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito 

(DM) (MALACHIAS et al., 2016).  

A medida da PA é o elemento chave para o estabelecimento do diagnóstico 

da HAS. De acordo com as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 

(MALACHIAS, 2016), os níveis de PA para pessoas com mais de 18 anos são 

classificados de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Classificação da PA de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos 
de idade, segundo as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 

 

Classificação da pressão 
arterial 

Pressão arterial sistólica 
(mmHg) 

Pressão arterial diastólica 
(mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertensão 121 - 139 81 - 89 

Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão estágio 3 ≥  180 ≥  110 

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 
classificação da PA 

Considera-se hipertensão sistólica isolada se a PAS ≥ 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, devendo a 
mesma ser classificada em estágio 1, 2 e 3. 

Fonte: Adaptado de VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2016. 
  

 

Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, globalmente, 

estima-se que 18% das mortes, ou seja, 9,4 milhões, foram atribuídas ao aumento 

da pressão arterial em 2010. Esse fato, portanto, caracteriza como uma das maiores 

causas de redução da expectativa e da qualidade de vida dos indivíduos 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2016). 
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A partir dessas perspectivas é importante frisar que a HAS está enquadrada 

como um grave problema de saúde pública no Brasil, tendo uma prevalência que 

varia entre 22% e 44% para adultos, ultrapassa os 50% para faixa etária entre 60 a 

69 anos e para indivíduos acima de 70 anos alcança 75% (BRASIL, 2013; MINAS 

GERAIS, 2013).  

Quanto aos fatores de riscos podem ser tanto modificáveis quanto não 

modificáveis. Os não modificáveis podem ser os seguintes: histórico familiar, idade 

avançada, sexo masculino e raça negra. Quanto aos modificáveis, incluem: 

tabagismo, nível sanguíneo de glicose elevada, obesidade, sedentarismo, estresse, 

má alimentação e uso de contraceptivo, dentre outros. Alguns destes fatores podem 

ser prevenidos, quando se adota no seu cotidiano um estilo de vida saudável, como 

exercícios físicos e uma boa alimentação, retardando assim algumas chances de 

desenvolver HAS. Além disso, podem se evitar os fatores modificáveis como 

tabagismo, alcoolismo, sedentarismo (CUSTÓDIO et al., 2011).  

Entre as medidas de controle e tratamento elas podem ser: não 

medicamentosas e/ou medicamentosas. As não medicamentosas envolvem 

mudanças de hábitos e estilo de vida, como dietas balanceadas, controle do peso e 

prática de atividade física, e devem permanecer durante toda vida do paciente. Já no 

tratamento medicamentoso são utilizados fármacos de acordo com as necessidades 

de cada indivíduo (BRASIL, 2013). 

 
5.2 Diabetes Mellitus 
 

A origem do nome diabetes vem do grego “dia” significado “através de”, 

“baiten” quer dizer “ir” ou “passar” e “mellitus” ou “melito” está relacionado ao latim 

“mellis” significa mel. O relato sobre o conhecimento do diabetes mellitus já existia 

há vários séculos. Ebers, um egípcio 1500 a.C, descreveu que a diabete era 

caracterizada por excesso de urina. Porém o grande marco foi quando no século ll, 

Arataeus, descreveu e denominou a doença como diabetes mellitus, na sua 

descrição afirmava que “a carne do corpo e dos membros se fundia e se convertia 

em urina”. No entanto, depois de muitas outras descrições, coube a Willis, em 1675, 

começar a observar a semelhança - doce e mel -, pondo assim o nome de Diabetes 

Mellitus (SANTOS; FREITAS; PINTO, 2014).  

 O DM é uma enfermidade caracterizada por possuir hiperglicemia, ou seja, 

aumento da taxa de glicose no sangue, e pelo excesso de açúcar na urina. A 
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população mundial com DM é estimada em 387 milhões e desses, cerca de 80% 

vivem em países de baixa e média renda, com crescente proporção de pessoas com 

DM em grupos etários mais jovens. A mortalidade pelo DM foi estimada em 

1,5milhão no ano de 2012. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde em 2013, 

a prevalência de DM autorreferido para a população brasileira de 18 anos ou mais 

de idade foi de 6,2%, sendo 7% em mulheres e 5,4% em homens (ISER et. al, 2015) 

 Entre as complicações do DM, destacam-se as macrovasculares (cardiopatia 

isquêmica, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica) e as 

microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) (KUMAR; NAGPAL; BHARTIA, 

2008).  Por causa das suas inúmeras comorbidades, complicações e incapacidades, 

o DM afeta a vida social e ocupacional dos indivíduos acometidos e acarreta custos 

diretos e indiretos aos portadores, aos sistemas de saúde e à sociedade (MALTA, 

et. al, 2017). 

 Existem dois tipos de DM, Tipo 1 (DM1), presente em 5 a 10% dos casos 

dessa doença, é o resultado da destruição de células betapancreáticas com 

consequente deficiência de insulina. Os principais marcadores imunológicos do 

comprometimento pancreático são os anticorpos anti-ilhota, anti-insulina e 

antidecarboxilase do ácido glutâmico e estão presentes em 90% dos pacientes por 

ocasião do diagnóstico. O diabetes tipo 1 ocorre habitualmente em crianças e 

adolescentes, entretanto, pode manifestar-se também em adultos, geralmente de 

forma mais insidiosa. Pacientes com esse tipo de diabetes necessariamente 

dependem da administração de insulina (OLIVEIRA; MONTENEGRO JÚNIOR; 

VENCIO, 2017).  

 Já o Tipo 2 (DM2) corresponde a 90 - 95% dos casos de DM e caracteriza-se 

por defeitos na ação ou secreção da insulina, representando, portanto, uma doença 

crônica de alta prevalência, que atua como fator de risco cardiovascular e 

cerebrovascular. Os doentes com DM2 estão em risco significativo para 

desenvolverem descompensações e complicações, incluindo a doença 

macrovascular (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e doença 

arterial obstrutiva periférica) e microvascular (retinopatia, doença renal do diabetes e 

neuropatia diabética), o que demanda altos custos sociais e aos serviços de saúde 

(MOREIRA; BARRETO; DEMPSTER, 2015; SANTOS et al., 2015). 
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 Os fatores associados ao desenvolvimento do DM2 podem ser classificados 

em três grupos: hereditários, comportamentais e socioeconômicos. Quanto aos 

fatores de risco para DM2 destacam-se: sobrepeso e obesidade, histórico familiar, 

aumento da idade, pressão arterial elevada, inatividade física, intolerância à glicose, 

dentre outas (LIMA et al., 2018; MENEZES et al., 2014). 

 O tratamento do DM visa manter o controle metabólico por meio de terapia 

não medicamentosa e medicamentosa, sendo a não medicamentosa está 

relacionada às mudanças de comportamento e adesão de uma alimentação 

saudável, redução de peso e monitoramento dos níveis glicêmicos, bem como, 

realização de atividade física com o objetivo de redução de peso. Já a terapia 

medicamentosa é baseada no uso de hipoglicemiantes orais ou insulina (VILLAS 

BOAS et. al, 2011). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema “grande número de pacientes com 

hipertensão e diabetes descompensados”, para o qual se registra uma descrição do 

problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de 

seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós críticos”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

A equipe EFS Jardim dos Pequis selecionou o problema grande número de 

pacientes com hipertensão e diabetes descompensados, associado a suas 

incidências e prevalências na área de abrangência. A população de abrangência do 

ESF é de 2457 e 59,70% dos cadastrados apresentam idade igual ou superior a 20 

anos de idade, período em que há aumento do risco cardiovascular. Os ´pacientes 

com hipertensão cadastrados são 181 (7,3%), distribuídos em 70,71% do sexo 

feminino e 29,29% do sexo masculino. 

Os pacientes com diabetes são 53 (2,1%), destes 3,612% dos pacientes com 

idade entre 20 anos ou mais. Quanto ao sexto, 79,25% dos diabéticos são do sexo 

feminino e 20,75% do masculino.  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

No Brasil, a hipertensão arterial aumentou de 22,6% para 24,5%, entre os 

anos de 2006 e 2019 (BRASIL, 2019). Os percentuais de conhecimento (22% a 

77%), tratamento (11,4% a 77,5%) e controle (10,1% a 35,5%) da PA apresentam 

variações dependendo da localização. As baixas taxas de controle mencionadas 

representam um dos principais fatores de risco modificáveis (MALACHIAS et al. , 

2016). 
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Em estudo de 2017, o DM apresentava 12,5 milhões de diabéticos e contribui para 

maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, 

insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO JÚNIOR; VENCIO, 2017). Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos no 

Brasil, 339.672 (29,8%) decorrentes de doenças cardiovasculares, a principal causa 

de morte no país (MALACHIAS et al., 2016). 

O DM e HAS são os principais problemas da área de abrangência da 

população do ESF Jardim dos Pequis. Estão entre as principais doenças crônicas no 

Brasil e seu controle correlaciona com o baixo perfil socioeconômico da comunidade. 

Pacientes portadores destas patologias necessitam de atenção, cuidado e número 

de consultas superiores quando comparados a população geral. A quantidades de 

pacientes com descontroles pressóricos e glicêmicos refletem a dificuldade de 

adesão ao tratamento não medicamentoso e medicamentoso, com consequente 

aumento do risco cardiovascular e suas implicações para Município Sete Lagoas. 

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
Os “nós críticos” identificados sobre os problemas selecionados foram: 

• Nível de informação da população insuficiente quanto à hipertensão e 

diabetes mellitus 

• Hábitos e estilos de vida inadequados 

• Necessidade de organizar o planejamento do atendimento 

• Baixa adesão ao tratamento. 

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

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

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Grande número de 

pacientes com hipertensão e diabetes descompensados”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  ESF Jardim dos Pequis, do 

município  Sete Lagoas, estado de Minas Gerais.   

Nó crítico 1 Nível de informação da população insuficiente quanto à hipertensão e 

diabetes mellitus 

6º passo: operação 

(operações)  

 Melhora do conhecimento da comunidade, pacientes e familiares sobre a 

HAS e DM, e doenças mais prevalentes. 

6º passo: projeto  Conhecer Melhor 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Comunidade informada sobre HAS e DM melhora o entendimento dos 

pacientes, familiares com relação aos sinais e sintomas, fatores de risco, 

prevenções e tratamento. Portanto melhora do controle patológico destas 

doenças. 

6º passo: produtos 

esperados 

 Reuniões frequentes com equipe. Capacitação especial dos ACS e de 

cuidadores. Melhora grupos operativos existentes. Programa de Saúde 

Escolar 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Organização da agenda 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema e metodologias de comunicação 

Financeiro:  Para recursos com panfletos, cartilhas, cartazes, vídeos e etc. 

Político:   Interação setor escolar e mobilização social 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Político: disponibilizar recursos para materiais audiovisuais e interação 

intersetoriais 

Cognitivo: Reunir com gestores para apresentar a proposta; 

Financeiro: recursos para panfletos, cartilhas, cartazes, vídeos e etc. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria de Educação (Favorável),  

Gestor ESF (Favorável)  

Secretaria Municipal de Saúde (Favorável).   

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Cinco meses para o início das atividades e três meses para finalizar as 
estratégias. 
 

Secretário de Saúde, médico, enfermeira, agentes de saúde e técnico em 
enfermagem. 

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

Reuniões quinzenalmente com a equipe para avaliar os resultados 
alcançados.  
Reunião mensal para repassar os resultados alcançados. 

Reunião com a equipe de saúde no final do bimestre para rever se os 
objetivos do projeto foram alcançados. 
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Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Grande número de 

pacientes com hipertensão e diabetes descompensados”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família ESF Jardim dos Pequis, do 

município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vida inadequados 

6º passo: operação 

(operações)  

  Modificar hábitos e estilos de vida dos portadores HAS e DM, seus familiares 

e comunidade. 

6º passo: projeto  Viver mais e melhor 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Melhora controle HAS e DM. Diminuição sedentarismo, obesidade, tabagismo, 

etilismo. Diminuição risco cardiovascular 

6º passo: produtos 

esperados 
 Campanha na rádio local. Campanhas educativas de hábitos de vida 

saudáveis. Caminhada supervisionada. 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Agendamento de campanhas educativas. Caminhada 

supervisionada duas vezes por semana por 01 hora. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Financeiro:  parcerias com educadores físicos, voluntários, espaço para as 

atividades físicas. Materiais audiovisuais, folhetos etc. 

Político: Espaço rádio local 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Político: conseguir o espaço na rádio local; adesão de educadores físico-

voluntários e nutricionista. 

Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Profissionais de saúde da ESF (favorável), nutricionista (favorável), secretário 
de Saúde (favorável). Reuniões entre Equipe de Saúde, nutricionistas e 
voluntários. 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Secretário de Saúde, médico, enfermeira, técnica de enfermagem, ACS e 
nutricionista e educador físico.  Cinco meses para o início das atividades e 
três meses para finalizar as estratégias.  

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

Programa de caminhada supervisionada durante três meses; campanha na 
rádio local por três meses. Após este prazo avaliar conhecimento adquirido 
nas campanhas educativas. 
Reuniões quinzenalmente para avaliar os resultados alcançados.  
Reunião mensal para repassar os resultados alcançados. 
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Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Grande número de 

pacientes com hipertensão e diabetes descompensados”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família ESF Jardim dos Pequis, do 

município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 3 Necessidade de organizar o planejamento do atendimento 

6º passo: operação 

(operações)  

  Definir pela equipe quem e quanto são os pacientes portadores HAS e DM.  
Melhorar a estrutura dos atendimentos dos portadores com base risco 

cardiovascular e individualidades. Estratificar pela classificação de risco. 

6º passo: projeto  Planejamento do atendimento 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Melhor acompanhamento dos HAS e DM. Maior informação e conhecimento 

dos pacientes hipertensos e diabéticos. Maior frequência em consultas, linha 

cuidado direcionada, exames e tratamentos adequados 

6º passo: produtos 

esperados 

 Linha de cuidado para HAS e DM. Protocolos implantados; Equipe 

capacitada. Gestão da linha de cuidado implantada. 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural:  Organização da agenda programada e acolhimento adequado. 

Cognitivos: Conhecimento sobre o tema. Estratificar o risco 

Político: Gerenciamento de recursos para exames, consultas e medicamentos 

Financeiro:  Aumento da oferta de exames, consultas e medicamentos 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Gerenciamento de recursos necessários. 

Financeiro:  Recursos necessários para exames, consultas e medicamentos 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas  

Prefeito Municipal (Favorável), Secretário de Saúde (Favorável) e 
coordenador da ESF (Favorável). ESF (favorável) 

Projeto para o cuidado de pessoas com HAS e DM 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Coordenador da ESF 

Cinco meses para o início das atividades e seis meses para finalizar as 
estratégias.  

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

Atendimento em conformidade com agenda programada proposta. 

Avaliação dos casos de ausências e má adesão a programação e tratamento. 
Reuniões quinzenalmente para avaliar os resultados alcançados.  

Reunião mensal para repassar os resultados alcançados. 
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Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Grande número de 

pacientes com hipertensão e diabetes descompensados”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família ESF Jardim dos Pequis, do 

município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

 

 
 

Nó crítico 4 Baixa adesão ao tratamento 

6º passo: operação 

(operações)  

Informar população das complicações do abandono tratamento. Modificar os 

hábitos alimentares da população através de reeducação alimentar; Mudar o 

estilo de vida da população, propondo atividade física; promover informações 

quanto às doenças através de visitas domiciliares; aumentar adesão ao 

tratamento medicamentoso, aumentar a participação popular nas atividades 

de promoção da saúde oferecidas pela ESF.  

6º passo: projeto Cuidando da pessoa de forma holística 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Maior conhecimento dos pacientes quanto ao risco. Maior conhecimento de 

complicações e da importância de aderir ao tratamento. Diminuição 

Consequências do diagnóstico de má adesão e adequada intervenção. 

6º passo: produtos 

esperados 

 Maior adesão tratamento. Diminuição do risco cardiovascular e suas 

complicações 

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.  

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos e 

equipamentos novos. 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Político: Conseguir espaço para as palestras; Conseguir uma estrutura física 
das UBS. 

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas para 

serem distribuídas. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Reunião equipe para discussão pacientes críticos. 
Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores. 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Dois meses para o início das atividades e seis meses para finalizar as 
estratégias. 
 

Médico/Enfermeiro/Técnicos de Enfermagem/Coordenador da ESF 

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

Controle pressórico, glicêmico e laboratorial dos pacientes hipertensos e 
diabéticos.  Detecção de pacientes críticos e acompanhamento com maior 
frequência destes casos. 
Reuniões quinzenalmente para avaliar os resultados alcançados.  
Reunião mensal para repassar os resultados alcançados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus por se tratar de 

patologias crônicas e de alta incidência e prevalência requerem maior atenção e 

cuidado em todos os âmbitos do sistema de saúde. O descontrole pressórico e 

glicêmico contribui para maiores índices de complicações cardiovasculares. 

Mudanças do estilo de vida associado ao tratamento medicamentoso são essenciais 

para controle destas patologias.  

  Na atenção básica, o planejamento estruturado visando capacitação da 

equipe de saúde, informação da população, controle dos fatores de risco, 

diagnóstico precoce e tratamento adequado devem ser estabelecidos.  

A intenção do plano proposto é otimizar o atendimento prestado, de forma 

que pacientes descompensados possam ser mais assistidos pela EFS, pacientes 

classificados como controlados serão acompanhados periodicamente, conforme a 

literatura sugere. Além disto, a ampliação do conhecimento da população, melhora 

da adesão ao tratamento não medicamentoso e medicamentoso referente a 

portadores de HAS e DM e mudanças do estilo de vida tendem a aumentar a 

qualidade de vida destas pessoas.  

Sabe-se da importância de se implementar ações contínuas, integradas com 

a equipe de saúde e que utiliza de diferentes estratégias de atuação para 

sensibilizar as pessoas e desta forma obter a melhoria da saúde. 
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