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RESUMO 
 
 

No município Virgem da Lapa, cenário desta intervenção, as doenças 
cardiovasculares estão entre as principais causas de óbitos e as principais causas 
de internação. Sabe-se que hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são 
importantes fatores de risco para estas doenças. Sendo assim, este trabalho tem 
como objetivo elaborar um plano de intervenção que aprimore o processo de 
trabalho da equipe Edna Mara na prevenção de doenças cardiovasculares, com foco 
no diagnóstico e acompanhamento da evolução da sua ocorrência. Foi utilizado o 
método de Planejamento Estratégico Situacional, com pesquisa nos principais 
bancos de dados e informações de cadastros da equipe. Também foi feita uma 
revisão narrativa da literatura, para fundamentação do plano de ação. A proposta de 
intervenção contemplou a implantação de programas de educação para a saúde e 
de atividade física regular, para mudança de hábitos de vida; campanhas e grupos 
educativos voltados para o aumento da relação entre diagnósticos realizados e a 
prevalência de hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus esperados na 
comunidade; implementação do Programa HIPERDIA de acordo com o protocolo do 
Ministério da Saúde; ações para aumentar o nível de conhecimento de equipe e 
comunidade sobre o tema, incluindo o autocuidado; atualização de dados de fichas 
de cadastro individual e prontuário eletrônico. Espera-se, com o projeto, que a 
equipe Edna Mara consiga atingir seu objetivo e, assim, contribuir para a redução da 
morbimortalidade por doenças cardiovasculares em sua área de abrangência. 

 
 

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



 

  

ABSTRACT 
 
 
 

In the city of Virgem da Lapa, the scenario of this intervention, cardiovascular 
diseases are among the main causes of death and the main causes of 
hospitalization. It is known that systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes 
mellitus (DM) are important risk factors for these diseases. Therefore, this work aims 
to improve the work process of the Family Health Strategy Edna Mara for the 
prevention of cardiovascular diseases, focusing on the diagnosis and monitoring of 
their evolution. The Situational Strategic Planning method was used, with research in 
the main databases and information from the team's records. A narrative review of 
the literature was also performed to support the action plan. The intervention 
proposal included the implementation of health education programs and regular 
physical activity to change life habits; campaigns and educational groups aimed at 
increasing the relationship between diagnoses made and the prevalence of SAH and 
DM expected in the community; implementation of the HIPERDIA Program in 
accordance with the protocol of the Ministry of Health; actions to increase the level of 
knowledge of the team and the community about the subject, including self-care; 
update of data from individual registration forms and electronic records.  With the 
project, it is expected that Family Health Strategy Edna Mara will achieve its goal and 
thus contribute to the reduction of morbidity and mortality due to cardiovascular 
diseases in its area of coverage. 
 

 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension. Diabetes 

Mellitus. Cardiovascular diseases.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 . Aspectos gerais do município 

  

O município de Virgem da Lapa foi fundado em 1729 por Antônio Pereira dos 

Santos, após ele ter recebido, por carta régia, doação de extensos terrenos nas 

margens do rio Arassuaí e Jequitinhonha. Recebendo, inicialmente, o nome de “São 

Domingos do Arassuaí” foi elevada à categoria de vila pela lei estadual Nº 2, de 

14/09/1891, quando foi desmembrada do município de Minas Novas e anexada ao 

de Araçuaí. Em 1948, pela lei estadual Nº 336 de 27/12/1948, foi elevada à categoria 

de cidade. Nesta época recebeu o nome de Virgem da Lapa, em homenagem a 

Nossa Senhora da Lapa (IBGE, 2018). 

Localizada no Vale do Jequitinhonha, região com baixos índices 

socioeconômicos, Virgem da Lapa possui uma população de 13.619 pessoas, 

segundo o último censo, realizado em 2010, com estimativa de 13.752 pessoas para 

2019, tendo seu PIB per capita em R$ 7.963,06 e 1,8 salários mínimos como salário 

médio mensal dos trabalhados formais. Com taxa de escolarização entre 6 a 14 

anos em 92,1%, encontra-se em 5394º no país; 843º no Estado e 8º na microrregião. 

Além disso, possui 40,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

sendo o 4º em sua microrregião, porém o 654º no Estado e o 2660º no país (IBGE, 

2018). 

O seu desenvolvimento socioeconômico foi dificultado devido a sua 

localização e distância dos principais centros econômicos da região, como região 

metropolitana de Belo Horizonte e Montes Claros, além de apenas no ano de 2018 

ter sido concluída as principais vias rodoviárias para a cidade. Possui na 

agropecuária familiar a principal fonte de renda de sua população, apesar de possuir 

clima com poucas chuvas e terrenos em sua maioria irregulares, o que dificulta o 

plantio. Ainda assim, grande parte da população reside em áreas rurais ou se 

desloca para outras partes do país em época de colheita, retornando após o término 

destas temporadas (IBGE, 2018). 

Tradicionalmente, realiza as Festas de Agosto, em comemoração ao dia de 

Nossa Senhora da Lapa, com festas tradicionais religiosas e shows abertos ao 

público que atraem várias pessoas da região. Na tabela a seguir a população do 
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município é apresentada com estratificação por idade e sexo de acordo com o censo 

de 2010 (IBGE, 2018). 

 

Tabela 1 - Estratificação da população do município por idade e sexo de acordo 

com o censo de 2010.  

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

 0 - 4 anos 430 427 857 
 5 - 14 anos 1227 1174 2401 
15 - 19 anos 732 718 1450 
20 - 29 anos 1258 1115 2373 
30 - 39 anos 866 856 1722 
40 - 49 anos 804 839 1643 
50 - 59 anos 649 669 1318 
60 - 69 anos 424 529 953 
70 - 79 anos 275 328 1027 
80 anos e mais 98 201 299 

TOTAL 6763 6856 13619 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

1.2. O sistema municipal de saúde 

 
A Secretaria de Saúde de Virgem da Lapa é responsável por administrar e 

organizar os serviços de saúde presentes no município, bem como os fluxos de 

referência e contrarreferência para pontos de atenção fora do município. O sistema 

de saúde do município é constituído pelas unidades básicas de saúde (UBS), 

possuindo seis equipes de saúde da família (eSF), sendo duas localizadas 

exclusivamente em área rural. Possui ainda uma unidade de Centro de Atenção 

Psicossocial I (CAPS I), uma equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF), os serviços de Vigilância em Saúde e o Hospital São 

Domingos, que possuem atuação pautada nos principais princípios do SUS, 

universalidade, equidade e integralidade (SILVA, s.d.).  

A partir da vivência da prática de atenção realizada no município, pode-se 

afirmar que o município realiza atualizações e melhorias constantes no atendimento 

à população, como a adoção do sistema de prontuário eletrônico, capacitações dos 

profissionais e melhorias nos atendimentos especializados. Porém, em sua grande 

maioria, os atendimentos secundários precisam ser referenciados para outros 

municípios, principalmente as consultas com especialistas e realização de exames, o 
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que muitas vezes dificulta o acompanhamento ideal do paciente. Toda a atenção 

terciária é realizada em grandes centros sendo a distância, a pouca oferta do serviço 

e a dificuldade de contrarreferência os principais problemas encontrados. 

1.3. A Unidade Básica de Saúde Cansanção 

 

Todos os dados apresentados a seguir são conhecidos da autora por sua 

prática na área de abrangência da equipe Edna Mara. 

A UBS Cansanção possui uma eSF, está localizada em área rural e responde 

pelas comunidades: Cansanção, na qual se localiza a unidade de saúde, Tum Tum, 

Santa Rita, Boa Vista, Jequitibá, Paiol, Paredão, Bugre, Beira Rio e Campinhos. 

Trata-se de uma população estimada em aproximadamente 1.200 pessoas, com 

predomínio de cidadãos acima de 20 anos e praticamente sem diferenças entre os 

sexos, conforme demonstram os dados dos cadastros individuais da equipe.  

As comunidades possuem grande distância geográfica entre si, além de não 

possuírem estradas pavimentadas ou transporte regular. Entretanto, possuem 

aspectos sociais e econômicos semelhantes, com realização de festas culturais e 

religiosas tradicionais. Grande parte da população sobrevive a partir da agricultura 

familiar, aposentadorias e benefícios de programas sociais, podendo-se observar o 

êxodo de parte da população durante épocas do ano para trabalhar em outras 

regiões e complementar a renda familiar. 

A área conta com três escolas públicas e uma creche que atendem a todas as 

crianças e adolescentes e pode-se perceber uma evasão mínima e melhoria nos 

níveis educacionais da população. A infraestrutura das comunidades é precária, com 

diversas famílias que residem em áreas de risco, apesar dos investimentos da 

administração municipal em melhoria desta estrutura. O saneamento básico é feito 

através de fossas e o abastecimento de água potável é feito em todas as 

comunidades. 

Por se tratar de uma zona rural, o acesso da população das demais 

comunidades é dificultado devido à distância, ao pouco acesso à transporte e, em 

épocas de chuvas, pela dificuldade em transitar pelas estradas não asfaltadas até a 

unidade de saúde. Apesar destes problemas, a unidade foi construída 

especificamente para abrigar a equipe de saúde, com boas instalações, recepção 

adequada e espaçosa, consultórios bem equipados, sala de vacina e consultório de 
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odontologia. Um dos problemas é que apesar de possuir espaço adequado, em 

alguns dias, quando existe atendimento simultâneo de vários profissionais, a 

unidade não possui consultórios suficientes para todos. Os grupos de discussão e 

orientações à comunidade são realizados na própria unidade, porém, os grupos de 

atividades físicas acontecem no campo de futebol localizado ao lado da igreja da 

comunidade. Atualmente, foram implementados dias de atendimento, grupos de 

usuários e palestras realizadas em outras comunidades que não possuem pontos de 

apoio, assim, estes são realizados em ambientes como escola e creches. A seguir, 

alguns dados sobre a área de abrangência da equipe. 

 

Tabela 2 - Aspectos demográficos da população adscrita na Unidade Básica de Saúde 

Cansanção, 2019 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-4 ANOS 21 14 35 

5-14 ANOS 90 79 169 

15-19 ANOS 47 41 88 

20-29 ANOS 78 85 163 

30-39 ANOS 60 49 109 

40-49 ANOS 53 68 121 

50-59 ANOS 64 70 134 

60-69 ANOS 59 48 107 

70-79 ANOS 26 23 49 

80 ANOS E MAIS 18 23 41 

TOTAL    516 500 1016 

Fonte: e-SUS/MS (fichas de cadastro individual preenchidas pela equipe, 2019) 

  

A partir dos dados apresentados na tabela, pode-se observar, inicialmente, 

que os dados cadastrados no e-SUS apresentam diferenças significativas no número 

total de pessoas atendidas pela equipe Edna Mara. Além disso, a população 

apresenta pequena diferença entre sexo, sendo sua grande maioria com idade entre 

20 e 69 anos e pequeno número de crianças menores de 5 anos. 
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Tabela 3 – Distribuição do quantitativo de alguns indicadores da Atenção Básica 

da população adscrita Unidade Básica de Saúde Cansanção, 2019. 

INDICADOR QUANTIDADE nº abs 

Gestantes 5 

Hipertensos 273 

Diabéticos 52 

Hanseníase 1 

Tuberculose 00 

Leishmaniose 00 

Lactantes 10 

Fonte: e-SUS/MS, maio, 2019. 

 

De acordo com as mesmas fontes (e-SUS, SIM, SIH, SIAB E SINAN, 2019) a 

senilidade e as doença cardiovasculares são as principais causas de óbitos; as 

doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares e doenças infecciosas são as 

principais causas de internação; a gastroenterite infecciosa, a hanseníase, a 

leishmaniose tegumentar e a dengue são as doenças de notificação compulsórias 

identificadas. 

 

1.4. Equipe de Saúde da Família Edna Mara da Unidade Básica de Saúde 

Cansanção. 

 
A eSF Edna Mara conta com 11 profissionais, sendo eles uma médica, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde 

(ACS), uma recepcionista, uma auxiliar de serviços gerais, um dentista e uma 

auxiliar de saúde bucal. Possui ainda apoio do NASF, composto por fisioterapeutas, 

nutricionista, psicóloga, educadora física, fonoaudióloga e ginecologista e obstetra. 

A Unidade de Saúde funciona de 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00, de 

segunda a sexta-feira, com realização de procedimentos como curativos, aplicação 

de medicamentos, sala de vacina, aferição de pressão arterial e glicemia, entrega de 

medicamentos e acolhimento à população. O atendimento odontológico é realizado 

apenas na parte da manhã, e o atendimento de enfermagem ocorre com agenda 

própria, durante todo o horário de funcionamento da unidade. 

O atendimento médico acontece de segunda a quinta-feira da forma 

explicitada a seguir: são realizadas 15 consultas por turno, sendo 10 consultas 
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agendadas e cinco consultas por demanda espontânea. Para melhor organização do 

atendimento, e melhor acesso das populações residentes em comunidades distantes 

da unidade, as consultas do turno matutino são reservadas para estas comunidades 

e as consultas do turno vespertino para os pacientes que residem próximo à UBS. 

Nas quintas-feiras pela manhã são realizadas visitas domiciliares e, ocasionalmente, 

são realizados encontros do grupo de discussão e outros eventos comemorativos, 

como dia das mães, reunião de gestantes, entre outros. 

O atendimento de psicologia, nutrição e fonoaudiologia são quinzenais, o 

atendimento de fisioterapia acontece uma vez por semana e o os grupos de 

atividades físicas acontecem duas vezes por semana. Ainda não são realizadas 

reuniões de matriciamento pelo NASF ou implementação de capacitações, assim, a 

discussão de casos ocorre apenas quando necessário ou quando é apresentada 

demanda pela equipe de saúde. 

O planejamento em saúde é concretizado através de planos específicos de 

cada eSF seguindo a orientação base da Secretária de Saúde, da Conferência 

Anual de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, sendo realizadas reuniões de 

equipe conforme demanda. 

1.5 . Diagnóstico Situacional por Estimativa Rápida  

O diagnóstico situacional do território foi realizado a partir de análise da 

equipe de saúde, com discussão sobre os principais problemas e o seu impacto na 

comunidade e na qualidade de vida da população. Assim, podemos citar como 

principais problemas encontrados, listados por ordem alfabética:  

- Acesso difícil à UBS. 

- Alta prevalência de parasitoses intestinais. 

- Condições sanitárias precárias. 

- Alta prevalência de Desnutrição e baixo peso infantil. 

- Diagnóstico tardio de diabetes mellitus 2. 

- Alta prevalência de Doenças cardiovasculares. 

- Alta prevalência de Doenças psiquiátricas.   
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1.6 . Priorização dos problemas  

Para classificação e priorização dos problemas encontrados foram utilizados 

os indicadores sugeridos por Faria, Campos e Santos (2018) e cada membro da 

equipe atribuiu aos problemas citados o grau de importância, urgência e capacidade 

de enfrentamento do problema pela equipe de saúde, como demonstrado no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Cansanção, 

município de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais. 

Principais problemas Importância Urgência 
Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção 

Alta prevalência de 

Doenças cardiovasculares 
Alta 5 Parcial 1 

Alta prevalência de 

Desnutrição e baixo peso 

infantil 

Alta 5 Parcial 2 

Diagnóstico tardio de DM 2. Alta 4 Parcial 3 

Alta prevalência de 

Parasitoses intestinais. 
Alta 4 Parcial 4 

Condições sanitárias 

precárias 
Alta 4 Fora 7 

Alta prevalência de 

doenças psiquiátricas. 
Alta 3 Parcial 5 

Acesso difícil à UBS Média 3 Fora 6 

FONTE: dados produzidos pela equipe Edna Mara. 2019. 

 

A partir de análise e discussões com a equipe, a alta prevalência de doenças 

cardiovasculares foi escolhido como principal problema a ser priorizado. Foram 

considerados como principais nós críticos ou fatores a serem abordados pela 

equipe: os hábitos de vida dos usuários e a falta de diagnóstico precoce e preciso e 

de acompanhamento das principais patologias que interferem na saúde 

cardiovascular do indivíduo e que necessitam de maior empenho da equipe de 

saúde para redução daquele índice. Isto inclui hipertensão arterial sistêmica e 
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diabetes mellitus. Desta maneira, pretende-se modificar positivamente estes fatores, 

diminuindo a morbimortalidade.
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2. JUSTIFICATIVA PARA A INTERVENÇÃO 

 
As doenças cardiovasculares são, atualmente, uma das maiores causas de 

morte e de diminuição da qualidade de vida das pessoas. Ao observar a população 

adscrita à eSF Edna Mara e no perfil de atendimentos realizados pela equipe, foram 

percebidos importantes fatores que poderiam contribuir para que esse fosse uma 

das principais causas de internação e atendimentos de urgência. Em especial, foi 

identificado que o cadastro da população revela um dado que demonstra uma falha 

da equipe em diagnosticar precocemente e acompanhar os pacientes que possuem 

as duas principais doenças que interferem no sistema cardiovascular, a HAS e a 

DM.  

Aprofundando a análise, foram pensados pela equipe quais podem ser os 

principais fatores que influenciariam nesta situação. Ou seja, por que a equipe não 

está conseguindo diagnosticar precocemente e acompanhar de forma sistemática os 

usuários hipertensos e os diabéticos? Pode-se citar como possíveis fatores, a 

ausência de programas voltados ao acompanhamento destes pacientes, como 

HIPERDIA, a falta de conhecimento de toda a equipe sobre estas patologias e a 

importância deste acompanhamento, as trocas recentes realizadas nos membros e 

no cadastro dos usuários, a dificuldade de acompanhamento em algumas 

comunidades, relacionada a distância, dificuldade de deslocamento e de 

comunicação com os moradores, entre outros. 

Em relação aos fatores que envolvem a população, a equipe considerou como 

sendo os principais responsáveis alguns hábitos de vida, como alimentação 

inadequada, sedentarismo e tabagismo. 

Desta maneira, após análise da situação de saúde da comunidade e 

discussões em equipe, foi percebido a importância e necessidade de se modificar 

esta realidade, com elaboração de um plano de intervenção multidisciplinar. 

Acredita-se que é possível a implementação de ações que modifiquem esta 

realidade e contribuam para prevenção de doenças cardiovasculares.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 . Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção que aprimore o processo de trabalho da 

equipe Edna Mara na prevenção de doenças cardiovasculares.  

 

 
3.2 . Objetivos específicos  

 
- Estabelecer um Programa de Educação em Saúde, tendo como foco a 

hipertensão e o diabetes, para toda a população da área de abrangência da 

equipe. 

 
- Propiciar o diagnóstico precoce e o acompanhamento de portadores de 

hipertensão e o diabetes.   
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4. METODOLOGIA 

 
Para elaboração deste trabalho foram utilizados os métodos de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) sugeridos por Faria, Campos e Santos (2018). 

Inicialmente foi feito o diagnóstico situacional em saúde por meio de discussões em 

equipe, além de análise de dados disponíveis nos principais sistemas em saúde: e- 

SUS, Sistema de Informações sobre mortalidade (SIM), Sistema de Internações 

Hospitalares (SIH), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Essa etapa permitiu compreender 

melhor a realidade da população da área de abrangência da UBS, identificar os 

principais problemas, ou aqueles de mais fácil identificação, e priorizá-los a partir de 

critérios estabelecidos pela equipe. Entre os problemas identificados, foi deliberado 

que o primeiro a ser abordado seria a alta ocorrência de doenças cardiovasculares 

que, indiretamente, abordaria, também, outro problema identificado, o diagnóstico 

tardio de DM 2.  

Após, foi realizada revisão bibliográfica narrativa sobre o tema doenças 

cardiovasculares e estratégias de promoção da saúde e de prevenção dessas 

doenças, utilizando os principais bancos de dados como Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Scielo. Para a busca foram usados os descritores: atenção básica, 

hipertensão arterial, diabetes melittus e doenças cardiovasculares.  

A revisão da literatura ajudou a entender melhor o problema, suas 

consequências, políticas de enfrentamento já estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, protocolos e outros aspectos que contribuíram para a elaboração de um 

Plano de Intervenção.  

Desta maneira, foi elaborado o Plano de Intervenção com escolha de nós 

críticos e definição de ações estratégicas para enfrentamento do problema 

prioritário.   
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
5.1.  Doenças cardiovasculares 

 
As doenças cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de morte no Brasil, 

sendo responsáveis por aproximadamente 20% a 30% da mortalidade na população 

acima de 30 anos, além de serem responsáveis por importante morbidade, com 

consequente diminuição da qualidade de vida, autonomia e produtividade da 

população (FREIRE et al., 2017; OLIVEIRA; SCHIMITH; SILVEIRA, 2019; TESTON 

et al., 2016; GOMES; PAGAN; OKOSHI, 2019; SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; 

LAND, 2017). Consideradas como doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

apresentam como principais consequências o Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente 

Vascular Cerebral Isquêmico e Hemorrágico, Doença Vascular Periférica e Doença 

Renal Crônica (MALACHIAS et al., 2016; FREIRE et al., 2017; SIQUEIRA; 

SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017;  LENTSCK; SAITO; MATHIAS, 2017; FALUDI et al., 

2017).  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento das DCV são HAS, DM, 

obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, considerados como fatores de 

risco modificáveis, podendo-se citar, como não modificáveis, idade, sexo e histórico 

familiar (FREIRE et al., 2017; OLIVEIRA; SCHIMITH; SILVEIRA, 2019; TESTON et 

al., 2016; SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017; TAVARES; BARRETO-

FILHO, 2017; LOPEZ-JARAMILLO; RUEDA-GARCIA, 2019). Nesse contexto, a 

atenção básica possui papel fundamental na prevenção da ocorrência de DCV, 

sendo o principal objetivo a identificação de pessoas com risco elevado e controle 

dos fatores de risco modificáveis. A Estratégia Saúde da Família (ESF), como 

principal porta de entrada para os serviços de saúde, deve estar preparada e 

organizada para atingir esse objetivo. 

 

5.2.  Hipertensão Arterial Sistêmica 

 
A HAS é caracterizada por níveis pressóricos sustentados de pressão arterial 

(PA) > 140 e ou 90 mmHg. No Brasil, possui prevalência de aproximadamente 

32,5% da população adulta, sendo responsável direta ou indiretamente por, 

aproximadamente, 50% das mortes por DCV. Essa prevalência varia diretamente 
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com a população estudada, sendo maior em idosos e em algumas regiões do país 

(MALACHIAS et al., 2016; BRASIL, 2013b).  

Por se tratar de doença crônica e insidiosa, com poucos sintomas e 

desenvolvimento de lesões em órgãos-alvo, o rastreamento da HAS deverá ser 

realizado em todas as pessoas maiores de 18 anos, de acordo com os valores 

pressóricos aferidos na primeira consulta. Esta aferição deve seguir passos e 

critérios bem definidos, como uso de aparelhos adequados e validados, técnica 

correta e preparo adequado do paciente. Recomenda-se o acompanhamento anual 

para pacientes com PA entre 120/80 mmHg e 140/90 mmHg e a cada dois anos para 

pacientes com níveis pressóricos menores que 120/80 mmHg (MALACHIAS et al., 

2016; BRASIL, 2013b). 

O diagnóstico de HAS é feito a partir de valores pressóricos alterados em dias 

diferentes, podendo ser utilizados diversos métodos para confirmação diagnóstica, 

além de diferenciação de casos de “Hipertensão do avental branco” e “Hipertensão 

mascarada”. Tais situações, apesar de muitas vezes não diagnosticadas, são 

também responsáveis por aumento de risco cardiovascular. A realização de 

medições fora do consultório deve ser estimulada para avaliação mais adequada 

dos níveis pressóricos durante realização de atividades cotidianas, além de estimular 

o engajamento do paciente em seu tratamento. Podem ser utilizados o 

Monitoramento ambulatorial de pressão arterial (MAPA) e a Medição residencial de 

pressão arterial (MRPA), sendo utilizados valores específicos para consideração de 

paciente normotenso e hipertenso em cada um deles (MALACHIAS et al., 2016). 

A avaliação do paciente hipertenso consiste em anamnese completa, com 

identificação de fatores de risco, histórico familiar, sinais e sintomas de causas 

secundárias de hipertensão arterial ou relativos a lesões de órgãos-alvo e doenças 

associadas, além de exame físico completo e avaliação complementar, sendo 

indicada inicialmente a realização anual de exames laboratoriais (hemograma, perfil 

lipídico, glicemia de jejum, função renal, ácido úrico, sódio, potássio e análise de 

urina) e eletrocardiograma. Os demais exames complementares, como radiografia 

de tórax, ecocardiograma, testes ergométricos, entre outros, podem ser solicitados a 

partir da avaliação inicial e de indicações específicas. De acordo com o nível 

pressórico avaliado, o paciente é classificado em estágios 1 a 3, tendo ainda a 

classificação de pré-hipertensão, definida por valores de PA sistólica entre 121 e 139 

e/ou PA diastólica entre 81 e 89 (MALACHIAS et al., 2016; BRASIL, 2013b). 
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A classificação de risco cardiovascular deve ser realizada em todo paciente 

hipertenso, pois permite a correta abordagem terapêutica e definição de prognóstico, 

assim, sendo necessária a utilização de múltiplos escores de risco. Na prática, deve 

ser realizada a avaliação de risco cardiovascular global, com utilização de nível 

pressórico obtido, fatores de risco associados, presença de lesões de órgãos-alvo e 

de DCV prévias. Concomitante a esta avaliação, deve ser realizada a determinação 

do risco de desenvolvimento de DCV nos próximos 10 anos (MALACHIAS et al., 

2016). 

O tratamento da HAS objetiva o controle da PA, proteção de órgãos-alvo e 

prevenção de desfechos cardiovasculares. Devem ser utilizadas medidas não-

medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, com reavaliação constante 

e metas terapêuticas individualizadas (MALACHIAS et al., 2016). 

As medidas não-medicamentosas são utilizadas principalmente para controle 

de fatores de risco, sendo baseadas em estímulo a alimentação balanceada e com 

baixo consumo de sódio, cessação do tabagismo e diminuição do consumo de 

álcool, estímulo a prática de atividades físicas regulares, perda de peso e controle do 

estresse. Apesar de demonstrarem eficácia considerável na redução dos níveis 

pressóricos, o tratamento não medicamentoso possui baixa adesão a longo prazo 

em grande parte dos pacientes hipertensos, necessitando de orientações constantes 

e auxílio de equipe multiprofissional para sua promoção (MALACHIAS et al., 2016; 

BRASIL, 2013b). 

O tratamento farmacológico pode ser realizado com o uso de vários 

medicamentos, em monoterapia ou combinação de vários medicamentos, sendo a 

indicação de cada uma destas classes de fármacos realizadas de acordo com 

classificação da hipertensão arterial e fatores associados de maneira individualizada. 

Deve-se dar preferência a medicamentos que possuem maior comprovação na 

redução do risco cardiovascular (MALACHIAS et al., 2016). 

Importante registrar que a HAS é a morbidade mais prevalente entre idosos, 

superior a 50%, sendo uma das principais causas de óbito (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, 2010). Para ter êxito no tratamento e reduzir a morbimortalidade 

cardiovascular são fundamentais o diagnóstico correto e a persistência no 

acompanhamento. Portanto, é importante saber que a não adesão ao tratamento 
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tem sido identificada como a principal causa da dificuldade de controle da pressão 

arterial sistêmica (BASTOS-BARBOSA et al., 2012).  

Existem diversos fatores associados à não adesão aos tratamentos prescritos 

podendo ser divididos entre fatores relacionados ao paciente, ao tratamento, à 

doença, ao cuidador e ao serviço de saúde.  

Pode-se citar, como fatores relacionados ao paciente: as características 

biopsicossociais, bem como as motivações e expectativas com os tratamentos. A 

complexidade do esquema terapêutico utilizado, como número de medicamentos, de 

doses diárias, efeitos colaterais apresentados, falhas em tratamentos anteriores, são 

fatores relacionados ao tratamento que interferem diretamente na adesão. Como 

fatores relacionados diretamente à HAS podem ser citados cronicidade, ausência de 

sintomas e complicações tardias, além do fato dela estar associada frequentemente 

a outras patologias que interferem na aderência ao tratamento não medicamentoso. 

Além de todos estes fatores citados anteriormente, grande parte dos pacientes 

necessitam de ajudas de terceiros para uso correto dos medicamentos, somando-se 

a dificuldade dos serviços de saúde, em acompanhar e orientar estes pacientes de 

forma contínua e frequente, a adesão aos tratamentos ainda não consegue ser feita 

de maneira adequada (GUSMÃO et al., 2006; GUSMÃO; MION JR, 2009). 

Assim, a utilização de esquemas terapêuticos simples, com o menor número 

de medicamentos e utilização do menor número de doses possíveis, bem como 

utilização de drogas com menos efeitos colaterais, são fundamentais para o estímulo 

a adesão ao tratamento. É importante, também, uma equipe multidisciplinar com boa 

relação com o paciente e seus cuidadores para realização de prescrição e 

acompanhamento adequados (GUSMÃO et al. 2006; GUSMÃO; MION JR, 2009).  

 

5.3 Diabetes Mellitus  

 
O DM é caracterizado por transtornos metabólicos com etiologias 

heterogêneas que ocasionam alterações no metabolismo de carboidratos, gorduras 

e proteínas, levando a hiperglicemia persistente devido a alterações de produção ou 

ação da insulina. Percebe-se nos últimos anos um aumento na incidência de DM, 

estimando-se uma prevalência de 11,3%, no Brasil, em 2030 (BRASIL, 2013a; SBD, 

2019). 

O DM pode ser classificado de acordo com sua etiologia, sendo dividido em:  
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 DM tipo 1: doença autoimune decorrente de destruição de células 

pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. 

 DM tipo 2: doença de etiologia multifatorial, com componentes 

genéticos e ambientais, decorrente da resistência periférica a ação da 

insulina, com possível diminuição de sua produção ao longo do tempo. 

 DM gestacional: trata-se de intolerância a carboidratos desenvolvida 

durante a gestação, com sintomas e consequências a mãe e ao feto 

variáveis. 

 Outras formas de DM: englobam as diversas alterações decorrentes de 

fatores variados que causam alteração do metabolismo glicídico. 

 

O DM tipo 2 corresponde a 90 a 95% dos casos diagnosticados desta 

patologia sendo, assim como a HAS, um dos principais fatores de risco de DCV e 

considerado como diagnóstico de base em mais de 50% das pessoas com doença 

renal crônica. Devido a relação direta entre nível de glicose sanguínea e 

desenvolvimento de DCV, deve-se realizar diagnóstico e controle precoce de DM em 

toda a população, porém, devido ao seu desenvolvimento assintomático ao longo do 

tempo, deve-se realizar seu rastreamento em populações de risco, segundo os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Diabetes 

(BRASIL, 2013a; SBD, 2019), conforme apresentado no quadro a seguir.  

Não há evidencias quanto à frequência do rastreamento ideal, contudo, há 

indicativo de que pessoas com fatores de risco para DM deverão ser encaminhados 

para uma consulta e solicitação do exame de glicemia e quem tiver resultados 

negativos podem ser testadas a cada 3 a 5 anos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013). 

 

Quadro 2 - Rastreamento de DM em população assintomática 

Critérios para rastreamento de DM tipo 2 

Idade > 45 anos 

Obesidade ou sobrepeso associado a um dos fatores de risco: 

• Pré-diabetes: condição na qual os valores glicêmicos estão acima dos considerados 

normais, porém abaixo dos valores estabelecidos para diagnóstico. 

• História familiar de DM (parente de primeiro grau) 

• Raça/etnia de alto risco para DM (negros, hispânicos ou índios Pima) 

• Mulheres com diagnóstico prévio de DMG 



26 
 

  

• História de doença cardiovascular 

• Hipertensão arterial 

• HDL-c < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL 

• Síndrome de ovários policísticos 

• Sedentarismo 

• Acantose nigricans 

Fonte: Adaptado de American Diabetes Association, 2019 

 

O diagnóstico de DM é estabelecido a partir de alterações em exames de 

glicemia de jejum, teste oral de tolerância a glicose e hemoglobina glicada (HbA1c), 

requerendo valores alterados em dois exames, idealmente, em testes semelhantes 

em duas amostras sanguíneas diferentes, desde que não haja a presença de 

sintomas, conforme demonstrado no quadro 3 (BRASIL, 2013a, SBD, 2019). 

Apesar de serem mais comuns na DM tipo 1, os sintomas clássicos de DM 

podem estar presentes em pacientes tipo 2, sendo eles: poliúria, polidipsia, polifagia 

e perda ponderal. Com a presença destes sintomas, os pacientes devem ter a 

glicemia realizada ao acaso, sem a obrigatoriedade de jejum, com níveis acima de 

200 mg/dl sendo confirmação diagnóstica (BRASIL, 2013a, SBD, 2019.) 

 

Quadro 3 - Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e 
DM. 

 Glicose em 

jejum (mg/dL) 

TOTG 

(mg/dL) 

HbA1c (%) Glicose ao acaso 

(mg/dL) 

Normoglicemia 

 

< 100 < 140 < 5,7 - 

Pré-diabetes 

 

> 100 e < 126 > 140 e < 200 > 5,7 e < 6,5 - 

Diabetes 

estabelecido 

> 126 > 200 > 6,5  > 200 associado a 

sintomas clássicos 

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019 

 

O acompanhamento do paciente com DM tipo 2 deve ser realizado de 

maneira individualizada, considerando o risco cardiovascular, o controle metabólico 

estabelecido e as doenças coexistentes, considerando a realização, pelo menos 

anual, de fundoscopia, perfil lipídico, avaliação de função renal e hemoglobina 

glicada e/ou glicemia de jejum (BRASIL, 2013a). 

O objetivo do tratamento de DM é a melhoria do controle metabólico com 

diminuição de complicações micro e macrovasculares a longo prazo, realizado com 
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o controle dos níveis glicêmicos a partir de metas estabelecidas individualmente. 

Para esta avaliação, pode-se utilizar a hemoglobina glicada e as glicemias capilares 

diárias (SBD, 2019.) 

O tratamento engloba medidas não-medicamentosas, com orientação aos 

hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, diminuição no consumo 

de açúcar e sódio e realização de atividades físicas. Isto requer o trabalho 

multidisciplinar, com avaliação e acompanhamento de equipe multidisciplinar para 

avaliar a evolução e a adesão às orientações, pois além de atuar no tratamento de 

DM, diminui os demais riscos para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

(BRASIL, 2013a; SBD, 2019). 

Importante, ainda, estabelecer a estratificação de risco conforme o 

preconizado pelo Ministério da Saúde, apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 – Estratificação de risco para a pessoa com DM. 

Risco Critério 
Baixo Pessoa com glicemia de jejum alterada e intolerância à sobrecarga de 

glicose. 

Médio 
 

Pessoa com DM diagnosticado e: 
Controle metabólico (HbA1c <7,5) e pressórico adequados 
Sem internações por complicações agudas nos últimos 12 meses 
Sem complicações crônicas (micro ou macroangiopatia). 

Alto 
 

Pessoa com DM diagnosticado e: 
Controle metabólico (7,5 < HbA1c <9) ou pressórico inadequado, com 
internações por complicações agudas nos últimos 12 meses e/ou 
complicações crônicas (incluindo pé diabético de risco avançado). 

Muito alto 
 

Pessoa com DM diagnosticado e: 
Controle metabólico (7,5 < HbA1c < 9) ou pressórico inadequado com 
internações por complicações agudas nos últimos 12 meses e/ou 
complicações crônicas (incluindo pé diabético de risco avançado) 

Gestão de 
caso 
 

Pessoa com DM diagnosticado e: 
Mal controle metabólico (HbA1c >9) ou pressórico apesar de múltiplos 
esforços prévios; múltiplas internações por complicações agudas nos 
últimos 12 meses; síndrome arterial aguda há menos de 12 meses – AVC, 
acidente isquêmico transitório (AIT), IAM, angina instável, doença arterial 
periférica (DAP) com intervenção cirúrgica; complicações crônicas severas 
– doença renal estágios 4 e 5, pé diabético de risco alto, ulcerado ou com 
necrose ou com infecção; comorbidades severas (câncer, doença 
neurológica degenerativa, doenças metabólicas entre outras); risco social – 
idoso dependente em instituição de longa permanência; pessoas com baixo 
grau de autonomia, incapacidade de autocuidado, dependência e ausência 
de rede de apoio familiar ou social. 

Fonte: DAB/SAS/MS, 2013.
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta se refere ao problema “Alta prevalência de doenças 

cardiovasculares na eSF Edna Mara” de acordo com a realização do diagnóstico 

situacional da população atendida e da realização de priorização dos problemas a 

partir de reuniões e discussões de equipe. 

 

6.1. Descrição do problema selecionado  
 

A avaliação e acompanhamento das DCV na área de abrangência da ESF 

Edna Mara apresentam fundamental importância devido a população atendida ser a 

maior parte formada por idosos, principal perfil de pessoas acometidas por estas 

patologias. Além do grande número de pessoas com fatores de risco relacionados a 

estas patologias, como HAS, DM, obesidade, tabagismo, pode-se observar que os 

dados registrados pela equipe ainda não se encontram satisfatórios para 

planejamento e organização para esta prevenção e este acompanhamento 

adequado. 

 

6.2. Explicação do problema selecionado  

 

A identificação do risco de doenças cardiovasculares em uma população é de 

suma importância para prevenção destas e das possíveis consequências para a 

saúde do indivíduo. Pode-se considerar que são fatores causais para o 

desenvolvimento destas doenças os hábitos de vida inadequados, como 

alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Além disso, podemos 

citar o diagnóstico inadequado de doenças precursoras como diabetes mellitus e 

hipertensão arterial, o que pode ser deduzido pelo baixo número de pacientes em 

acompanhamento na unidade devido a estes problemas, conforme apresentado no 

quadro a seguir. 
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Quadro 5 – Dados sobre pacientes com fatores de risco cardiovascular cadastrados 

na Unidade Básica de Saúde Cansanção e atendimentos realizados, 2019. 

Descrição Valores Fonte 

População adscrita à eSF Edna Mara 1266 Dados da equipe/e-SUS 

Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica 

esperada na comunidade 

380 Estudos epidemiológicos 

Prevalência de Diabetes Mellitus esperada na 

comunidade 

126 Estudos epidemiológicos 

Número de hipertensos cadastrados  282 Dados da equipe/e- SUS 

Número de diabéticos cadastrados  49 Dados da equipe/e- SUS  

Número de hipertensos que são diabéticos 

cadastrados  

41 Dados da equipe/e- SUS  

Número de pacientes com sobrepeso/obesidade 

cadastrados  

77 Dados da equipe/e- SUS 

Número de pacientes tabagistas cadastrados  72 Dados da equipe/e- SUS  

Número de pacientes etilistas cadastrados  69 Dados da equipe/e- SUS  

Número de pacientes com 2 ou mais fatores de 

RCV cadastrados  

115 Dados da equipe/e- SUS  

Atendimentos devido HAS nos últimos 6 meses 143 e-SUS 

Atendimentos devido DM nos últimos 6 meses 57 e-SUS 

Atendimentos devido dislipidemias e obesidade 

nos últimos 6 meses 

48 e-SUS 

 

 

6.3. Seleção dos nós críticos  

 

Os principais pontos que podem ser abordados pelos profissionais da equipe 

e que podem ter impacto significativo na incidência de doenças cardiovasculares, e 

de suas principais complicações, são: 

 os hábitos de vida inadequados; 

 o déficit existente no diagnóstico precoce e preciso de HAS e DM; 

 acompanhamento assistemático dos usuários diagnosticados; 

 nível de conhecimento de equipe e da comunidade insuficientes; 

 dados sobre a atual situação de saúde da população adscrita 

desatualizados e incompletos.
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6.4. Desenho das operações relacionadas aos nós críticos  

Quadro 6: Desenho das operações relacionadas aos nós críticos 

NÓ CRÍTICO 
OPERAÇÃO/ 

PROJETO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUTOS ESPERADOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Hábitos de vida 
da população 
inadequados 

Modificar hábitos e 
estilos de vida 

Diminuir o número de 
pacientes com 
obesidade, 
dislipidemias, 
tabagistas, etilistas e 
sedentários.  

- Implantação de um Programa de 
orientações comunitárias. 
 
- Implantação do Programa Saúde na 
Escola. 
 
- Implantação de Grupo de atividade 
física regular. 

Cognitivo: informações sobre os 
temas que devem ser abordados 
nas orientações comunitárias 
 
Político: espaço para realização de 
palestras educativas; espaço e 
tempo para realização de palestras 
escolares e atividades físicas com 
usuários. 
 
Financeiro: recurso para folhetos 
educativos. 

Déficit no 
diagnóstico 
precoce e 
preciso de 
hipertensão 
arterial e 
diabetes 
mellitus  

Melhorar o 
diagnóstico precoce 
de doenças como 
HAS e DM.  

Aumentar a relação 
entre diagnósticos 
realizados e a 
prevalência de HA e 
DM esperados na 
comunidade 
 

 
- Campanha de rastreamento de DM 
e HAS em população adulta em 
frequência e forma definida na 
literatura (MS e Sociedades Civis das 
áreas). 
 
- Programa e Grupos de combate ao 
tabagismo.  
 
- Campanha de alimentação saudável 
desde a infância. 
 

Cognitivo: informação sobre o tema 
e educação permanente da equipe. 
Político: disponibilidade de exames 
laboratoriais sempre que necessário. 
Financeiro: maiores recursos para 
exames laboratoriais.  

Acompanhamen
to assistemático 
dos usuários 
diagnosticados. 

HIPERDIA – 
hipertensão e 
diabetes 
controlados. 

Sistematizar o 
acompanhamento aos 
usuários hipertensos e 
diabéticos. 

- Implementação do Programa 
HIPERDIA de acordo com o protocolo 
do Ministério da Saúde. 
 

Cognitivo: conhecimento sobre a 
HAS e o DM para adequado 
acompanhamento; 
Conhecimento sobre o protocolo do 
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- Manutenção sistemática das 
reuniões dos grupos de diabéticos e 
hipertensos em especial para 
estimular a adesão ao tratamento 
medicamentoso e à mudança do 
estilo de vida.  

MS. 
Político: envolvimento de todos os 
profissionais da equipe com os 
resultados deste projeto. 
Poder: autonomia dos profissionais 
médico e enfermeiro de definirem 
suas agendas. 

Nível de 
conhecimento 
da equipe e da 
comunidade 
insuficiente 

Aumentar o nível de 
conhecimento dos 
membros da equipe 
e comunidade sobre 
o tema 

- Capacitar os 
membros da equipe, 
discutindo o processo 
de trabalho e o 
desenvolvimento do 
projeto. 
 
- Capacitar os 
membros da 
comunidade para o 
autocuidado. 

- Formação do hábito de discussão do 
processo de trabalho e consequente 
realização de educação permanente, 
com reuniões quinzenais com todos 
os membros da equipe. 
 
- Estabelecimento de grupos 
educativos e realização de 
campanhas de promoção de práticas 
saudáveis mensalmente. 

Cognitivo: informações sobre o 
tema, projetos para melhoria de 
comunicação e orientação 
comunitária. 
 
Político: espaço para realização de 
ações comunitárias 
 
Financeiro: recurso para realização 
de ações comunitárias. 

Dados sobre a 
atual situação 
de saúde da 
população 
adscrita 
desatualizados 
e incompletos.  

Atualizar dados de 
fichas de cadastro 
individual e 
prontuário eletrônico 
com indicadores que 
contribuam com a 
caracterização da 
situação de saúde 
da população da 
área adscrita.  

Caracterizar a situação 
de saúde da população 
adscrita com o maior 
número de indicadores 
possíveis.  

Recadastramento individual e rastreio 
de pacientes com risco cardiovascular 
alto. 

Cognitivo: busca ativa de população-
alvo. 
 
Político: recursos para 
recadastramento populacional 
 
Financeiro: recurso para atualização 
de prontuário eletrônico e para 
deslocamento por toda a área de 
abrangência para recadastramento 
individual. 

Fonte: Autoria própria, (2020) 
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6.4.1. Recursos Críticos 

Quadro 7: Recursos críticos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, (2020) 

  

OPERAÇÃO/PROJETO RECURSOS CRÍTICOS 

Modificar hábitos e estilos de vida 
Político: espaço para realização de palestras educativas, espaço e tempo para 
realização de palestras escolares. 

Melhorar o diagnóstico precoce de doenças 
como HAS e DM. 

Político: disponibilidade de exames laboratoriais sempre que necessário. 

Aumentar o nível de conhecimento de equipe e 
comunidade sobre o tema 

Cognitivo: informações sobre o tema, projetos para melhoria de comunicação e 
orientação comunitária. 

 
Atualizar dados de fichas de cadastro individual 
e prontuário eletrônico com indicadores que 
contribuam com a caracterização da situação de 
saúde da população da área adscrita. 
 

Financeiro: recurso para atualização de prontuário eletrônico e para deslocamento por 
toda a área de abrangência para recadastramento individual. 
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6.1.2. Controle dos Recursos Críticos e Ações Estratégicas 

Quadro 8: Controle dos Recursos Críticos e Ações Estratégicas 

OPERAÇÕES/ 
PROJETOS 

RECURSOS 
CRÍTICOS 

CONTROLE DOS RECURSOS CRÍTICOS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

ATOR QUE 
CONTROLA 

MOTIVAÇÃO 

Modificar hábitos e estilos de 
vida 

Político: espaço para realização de 
palestras educativas, espaço e tempo 
para realização de palestras escolares. 

Secretaria de Saúde  Favorável Não são necessárias 

Melhorar o diagnóstico 
precoce de doenças como 
HAS e DM. 

Político: disponibilidade de exames 
laboratoriais sempre que necessário. 

Secretaria de Saúde Favorável 
Reuniões intersetoriais, 
busca ativa de população 
- alvo. 

Aumentar o nível de 
conhecimento de equipe e 
comunidade sobre o tema 

Cognitivo: informações sobre o tema, 
projetos para melhoria de comunicação 
e orientação comunitária. 

Enfermeira e médica 
da UBS 

Favorável 
Grupos operativos e 
educação permanente 

Atualizar dados de fichas de 
cadastro individual e 
prontuário eletrônico com 
indicadores que contribuam 
com a caracterização da 
situação de saúde da 
população da área adscrita. 

Financeiro: recurso para atualização de 
prontuário eletrônico e para 
deslocamento por toda a área de 
abrangência para recadastramento 
individual 

Secretaria de Saúde Indiferente 

Recadastramento 
individual e rastreio de 
doenças em população-
alvo, reuniões 
intersetoriais e 
demonstração do 
benefício  

Fonte: Autoria própria, (2020) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a realização deste trabalho e a análise das informações apresentadas, 

nota-se a importância de atuação das equipes de saúde para prevenção, diagnóstico 

precoce e acompanhamento adequado das DCV e, de maneira prioritária, dos 

principais fatores de risco envolvidos, HAS e DM. 

Neste sentido, necessita-se aumentar os conhecimentos da equipe de saúde 

sobre o tema, dados atualizados e completos sobre os principais fatores de risco 

envolvidos e políticas para melhoria do diagnóstico e prevenção, tal como 

implementação de HIPERDIA e grupos de atividades físicas. 

Espera-se, com o projeto, que a equipe Edna Mara consiga atingir seu 

objetivo e, assim, contribuir para a redução da morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares em sua área de abrangência.  
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