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RESUMO 
 
 
 

Atualmente, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no 
mundo, também ocasionando aumento do número de morbidades e incapacidades 
ajustadas pelos anos de vida. O referido aumento ocorre principalmente pelo 
envelhecimento populacional. No município de Aiuruoca, a prevalência dessas 
doenças corrobora as estimativas nacionais, destacando-se como principal causa de 
mortalidade, assumindo proporção ainda mais expressiva. O presente projeto tem 
como objetivo propor estratégias de intervenção para melhorar o controle da 
hipertensão e diabetes mellitus no município de Aiuruoca, e assim reduzir desfechos 
cardiovasculares desfavoráveis, como a morte ou   incapacidades nesta população. 
Na realização do projeto, foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico 
Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 
problema prioritário, dos nós críticos e elaboração do plano de ação. Foi realizada, 
ainda, revisão da literatura acerca do tema. Como resultado prático, o presente 
projeto visa identificar pacientes com alto risco cardiovascular , melhorar  adesão 
dos usuários hipertensos e diabéticos ao tratamento, melhorando assim sua 
expectativa de vida e diminuindo a incidência de desfechos desfavoráveis como 
infarto agudo do miocárdio e  acidente vascular encefálico.Com base no presente 
projeto foi possível concluir que o município de Aiuruoca possui taxas elevadas de 
mortalidade em virtude de doenças cardiovasculares. Sendo assim, resta evidente a 
necessidade de intervenção com o intuito de melhorar este cenário.  

 
 
  
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Hipertensão arterial sistêmica. Diabetes mellitus. Doença Cardiovascular. 
Sedentarismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Currently, cardiovascular disease is the main cause of death in Brazil and in the 
world, also causing an increase in the number of morbidities and disabilities adjusted 
by the years of life. This increase is mainly due to population aging. In the 
municipality of Aiuruoca, the prevalence of these diseases corroborates the national 
estimates, standing out as the main cause of mortality, assuming an even more 
significant proportion. This project aims to propose intervention strategies to improve 
the control of hypertension and diabetes mellitus in the municipality of Aiuruoca, and 
thus reduce unfavorable cardiovascular outcomes, such as death or disabilities in this 
population. In carrying out the project, the Situational Strategic Planning Method was 
used to quickly estimate the problems observed and define the priority problem, 
critical nodes and elaborate the action plan. There was also a literature review on the 
topic. As a practical result, the present project aims to identify patients at high 
cardiovascular risk, improve adherence of hypertensive and diabetic users to 
treatment, thus improving their life expectancy and decreasing the incidence of 
unfavorable outcomes such as acute myocardial infarction and stroke. in the present 
project it was possible to conclude that the municipality of Aiuruoca has high mortality 
rates due to cardiovascular diseases. Therefore, there is a clear need for intervention 
in order to improve this scenario. 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Systemic Arterial 
Hipertension. Diabetes Mellitus. Cardiovascular Disease. Sedentary Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O Município de Aiuruoca é uma cidade com 6.003 habitantes, localizada na 

região Sul de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, a 989 metros de altitude, ao pé do 

Pico do Papagaio, numa região de topografia bastante acidentada. O município foi 

desbravado pelo Padre João de Faria Fialho em 1692, todavia a cidade foi fundada 

no ano de 1906 (IBGE,2019; PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUCOA, 2020). 

Em 2018, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 12,4%. No que tange ao 

salário médio mensal dos trabalhadores da população do município em comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 182 de 853 no Estado de 

Minas Gerais, dois na microrregião dentre 13 cidades, e 2678 em 5570 cidades do 

Brasil. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 35.2% da população nessas condições, o que o colocava 

na posição 513 de 853 dentre as cidades do estado de Minas Gerais e na posição 

3528 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2019). 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99.3% em 2010. 

Isso posicionava o município na posição 50 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 346 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2019). 

O grande atrativo local é o eco turismo, sendo um dos pontos mais 

procurados pelos turistas o Pico do Papagaio. Além deste, outros pontos turísticos 

merecem destaque como as mais de cinquenta cachoeiras entre elas as cachoeiras 

dos Garcias, das Fadas e Duas Quedas. Os mais de vinte picos impressionam assim 

como o Parque Estadual da Serra do Papagaio e o Vale do Matuto (IBGE, 2019). 

No que se refere as principais atividades econômicas, como fonte de renda 

dos moradores estão o setor de serviços, agropecuária, indústria e turismo em 

ordem de importância respectivamente (IBGE, 2019). 

A cidade sempre teve uma tradição forte na área cultural e religiosa. As 

festividades que mais destacam são o carnaval antecipado e Semana Santa. Na 

área de saúde, a cidade pertence a sede da microrregião de Andrelândia sendo a 

regional de saúde a cidade de Varginha. (IBGE, 2019). 
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Na microrregião, a população tem acesso aos serviços do Hospital Dr. Júlio 

Sanderson, em Aiuruoca, onde são disponibilizados exames de média e de alta 

complexidade, como eletroneuromiografia, ecotransesofágico, estudo do sono, entre 

outros.  

O município adota a estratégia da saúde da família para a organização da 

atenção básica e conta hoje com uma equipe da zona urbana e outra na zona rural 

cobrindo 100% da população (IBGE, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A zona rural de Aiuruoca conta com uma população de 3.039 habitantes, 

segundo o censo de 2010. Atualmente, a maior parte da população empregada 

presta serviços relacionados ao agronegócio. 

A taxa de analfabetismo do município gira em torno de 13%, porém na 

população de faixa etária mais elevada esse índice aumenta. Isso fica muito 

evidente na população idosa da zona rural. 

No que diz respeito ao ambiente físico e socioeconômico algumas habitações, 

principalmente da zona rural, são precárias. A maior parte das residências não 

possui energia elétrica e nem mesmo banheiros, sendo os dejetos lançados a céu 

aberto. Em algumas dessas casas vivem somente idosos ou pessoas com limitações 

físicas e mentais. Existem habitações em zonas de risco, principalmente em regiões 

sujeitas a inundações e em áreas de encosta.  

O acesso a algumas áreas da zona rural é dificultado pela distância e pelas 

condições/limitações das estradas. A população conserva hábitos e costumes 

próprios da zona rural brasileira, como as comemorações de festas religiosas. 

Na zona rural trabalham uma equipe de saúde da família e uma equipe de saúde 

bucal (PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA, 2019). 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

No município de Aiuruoca 100% da população é usuária da assistência à 

saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O município dispõe de duas 

equipes completas da Estratégia Saúde da Família (ESF), uma equipe de Saúde 

Bucal, nas três Unidades Básicas de Saúde (UBS).     

 O serviço de saúde municipal possui médicos generalistas, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, odontólogos, psicóloga e fonoaudióloga. Possui também, o 

Hospital São Vicente de Paulo, a Clínica do Hospital São Vicente de Paulo e o 

Laboratório da mesma instituição (PREFEITURA MUNICIPAL AIURUOCA - MG) 

A acessibilidade pela população rural aos serviços de saúde é limitada, tendo 

em vista a existência de residências afastadas, bem como a dificuldade de 

locomoção. Isso se deve a grande extensão territorial da zona rural do município de 

Aiuruoca que é assistida por apenas uma equipe de saúde da família. As 

comunidades recebem pelo menos uma visita mensal da equipe, sendo que as 

consultas são agendadas pelos agentes comunitários de saúde (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AIURUOCA). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde José Sanderson de Queiroz 

 

Estão cadastradas na Unidade de Saúde do município de Aiuruoca 2672 

pessoas.  A unidade básica de saúde de Aiuruoca conta com dois consultórios 

médicos, um consultório ginecológico, um consultório odontológico, sala de curativos 

e vacinação, sala de reuniões, sala dos ACS, recepção e sala de espera 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA, 2019). 

No mais, a unidade possui o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), composto atualmente por uma fisioterapeuta, duas psicólogas, um médico 

psiquiatra e uma fonoaudióloga que também auxiliam a equipe da zona urbana. A 

equipe de Saúde Bucal efetua atendimentos diários na unidade, realizando desde 

atendimentos de orientação à procedimentos mais complexos.  Por sua vez, serviço 

de ortodontia não é oferecido (PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA, 2019). 

No que tange as vacinações, são oferecidos os serviços de acordo com as 

orientações do Ministério da Saúde, realizando busca ativa em casos necessários. 
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A unidade possui sala de curativos, que são realizados pela equipe de 

enfermagem. 

Já os pacientes que demandam internação ou atendimento de maior 

complexidade são referenciados para o hospital local, Dr Julio Sanderson de 

Queiroz.  

Os pacientes oncológicos de Aiuruoca são referenciados para município de 

Varginha - Minas Gerais, especificamente para o Hospital Bom Pastor. Este hospital 

também recebe os pacientes que necessitam de hemoterapia (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AIURUOCA, 2019). 

Os serviços oftalmológicos de alta complexidade são realizados nos município 

de Itanhandu e Três Pontas. Os exames de maior complexidade são realizados no 

município de Juiz de Fora - Minas Gerais (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AIURUOCA, 2019). 

A coleta de exames laboratoriais previamente era realizada no local, contudo este 

serviço deixou de ser prestado pela unidade, sendo realizados atualmente no 

hospital local.  

 

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

Sanderson de Queiroz 

 

Em relação à organização, a equipe da ESF da zona rural de Aiuruoca, é 

composta por: uma médica, sete agentes comunitários, uma enfermeira, dois 

técnicos de enfermagem, um cirurgião dentista e uma auxiliar de saúde bucal. 

As consultas são realizadas diariamente na unidade, dividindo-se em 

demanda espontânea e agendamentos, sendo que a rotina de pré-natal e 

puericultura são agendadas pela enfermeira local. Nos dias das consultas os 

calendários vacinais são avaliados e atualizados de acordo com a necessidade, 

seguindo orientações do Ministério da Saúde. 

Na unidade da zona rural de Aiuruoca são realizados, aproximadamente, 

quinze atendimentos diários, podendo este número ser ultrapassado em casos de 

urgência.  

O psiquiatra do NASF realiza visitas programadas na unidade para discussão 

dos casos que demandam maior atenção da equipe, efetuando também atendimento 

de casos pontuais, de acordo com a demanda do médico da equipe da Saúde da 
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Família (ESF). Ademais, a psicóloga da unidade também realiza trabalho na escola 

local, orientação da equipe e atendimentos individuais de acordo com a demanda 

médica. 

As consultas da equipe de saúde bucal ocorrem respeitando os grupos 

prioritários, como gestantes, hipertensos e diabéticos. Rotineiramente, são 

realizadas ainda atividades educacionais nas escolas da zona rural e atendimento 

de todos os alunos da escola municipal. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe José Sanderson de 

Queiroz 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 às 16 horas e, para tanto, é necessário o 

apoio dos agentes comunitários e do técnico de enfermagem. Os funcionários se 

revezam durante a semana, seguindo uma escala, em atividades relacionadas à 

assistência - como recepção e arquivo - sempre que uma das técnicas de 

enfermagem ou o enfermeiro está presente na Unidade.  

 

 

1.7 O dia a dia da equipe José Sanderson de Queiroz  

 

O tempo da Equipe da ESF José Sanderson de Queiroz é ocupado na maior 

parte com atendimento da demanda espontânea e com o atendimento de programas 

como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de hipertensos, diabéticos, 

doenças crônicas e doenças mentais. A equipe tem a intenção de iniciar grupos para 

comorbidades mais prevalentes, mas a população se mostra resistente a este tipo 

de atividade. O psiquiatra do NASF coordena grupos de saúde mental na unidade, 

com a colaboração das agentes comunitárias que mobilizam a população. Com o 

apoio do NASF, as reuniões em grupo têm fortalecido as ações dos serviços em 

promoção da saúde. 

A Equipe da ESF possui diversos projetos para a melhoria da saúde da zona 

rural de Aiuruoca, como a reorganização da agenda. 

 

 

 



15 
 

  

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

(primeiro passo)  

 

Na comunidade da zona rural de Aiuruoca, foram constatados pela equipe 

vários problemas, dentre eles a dificuldade de acesso da população à unidade de 

saúde da família, os prontuários mal preenchidos e incompletos e os hábitos locais.  

O sedentarismo, tabagismo, excesso de ingesta alcoólica e alimentação com 

excesso de gordura são hábitos frequentes dos usuários locais. Tais problemas 

possuem grande impacto no difícil controle das doenças crônicas e 

consequentemente nos desfechos cardiovasculares. Além disso, alcoolismo e 

depressão, também são indicados como problemas recorrentes na comunidade.  

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Ao pesquisar os problemas de saúde locais, a equipe constatou grande 

dificuldade de adesão popular às medidas não farmacológicas, muito importantes 

quando avaliamos o controle das comorbidades. Além disso, o tabagismo e 

alcoolismo são muito frequentes na população local. Ainda foi possível observar que 

as mulheres da área, quando não envolvidas com atividades rurais relacionadas ao 

leite, se dedicam as atividades domésticas, e em sua maioria são sedentárias.  

No mais, a equipe pode concluir que há uma defasagem nos dados colhidos, 

quando comparados com os prontuários, o que impossibilita o levantamento de 

dados de maneira fidedigna. E mais ainda, ressaltou-se  a limitação da comunicação 

da equipe com a população, o que dificulta a abordagem dos problemas locais.  

Durante as reuniões, por meio de observação e conversa com informantes da 

comunidade, a equipe destacou alguns problemas em ordem de importância e 

capacidade de enfrentamento como: 

• Fatores de risco modificáveis em relação às doenças cardiovasculares 

• Desorganização dos prontuários 

• Dificuldade de acesso da população à Unidade Básica de Saúde; 

• Alcoolismo e tabagismo 
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• Depressão 

 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde Zona Rural, Unidade 

Básica de Saúde, José Sanderson de Queiroz, município de Aiuruoca, estado 

de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Acesso à UBS Alta 6 Fora 5 

Alcoolismo e 
Tabagismo 

Alta 6 Parcial  3 

Depressão  Alta 7 Parcial  2 

Fatores de risco 
cardiovasculares 
modificáveis  

Alta 8 Parcial  1 

Prontuários Alta 6 Parcial  4 

 
Fonte: Autoria própria 2020. 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O crescimento da incidência e prevalência das doenças cardiovasculares em 

todo mundo e também no Brasil, tem levado a necessidade de desenvolver meios de 

prevenção dos múltiplos fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, 

obesidade, dislipidemias e outras mais que estão associados ao desenvolvimento 

dessas doenças nas populações, sobretudo nas mais envelhecidas. Além disso, nas 

últimas décadas, especialmente nas populações urbanas, tem se observado um 

aumento no consumo de álcool, fumo, nível de estresse, sedentarismo e hábitos 

alimentares inadequados (FREEMAN, 2018). 

A partir de avaliação dos dados locais, ficou demonstrado que as principais 

causas de morte no município de Aiuruoca são por desfechos cardiovasculares, e 

que muitas vezes estão associadas ao mal controle de doenças crônicas e fatores 

de risco modificáveis. Dessa forma optou-se por realizar este estudo focado na 

população hipertensa, diabética, sedentária e obesa do município. 

Diante desse cenário, justifica-se a realização deste estudo, considerando 

que o controle adequado das doenças crônicas, principalmente a hipertensão e 

diabetes poderá evitar diversos desfechos cardiovasculares como o infarto agudo do 

miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE), tromboembolismo e outros 

mais. Cabendo a equipe de saúde na atenção primária, o papel de fomentar a 

adesão aos tratamentos e incentivar hábitos de vida mais saudáveis, prevenindo 

possíveis complicações dessas doenças, com isso alcançar uma melhoria na 

condição de saúde da população sob sua responsabilidade.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção com ações direcionadas ao controle das 

doenças crônicas relacionadas ao risco de eventos cardiovasculares na população 

atendida na Unidade Básica de Saúde José Sanderson de Queiroz.  

 
3.2 Objetivos específicos 

 
1. Otimizar o controle da hipertensão arterial sistêmica e da diabetes mellitus, 

sobretudo nos usuários oriundos da zona rural; 

2. Promover mudanças de comportamento para hábitos de vida mais saudáveis  

3. Informar sobre riscos dos eventos cardiovasculares na condição de saúde 

4. Organizar os encontros dos grupos de hipertensos e diabéticos, junto a 

equipe de saúde para incentivar a prática de atividade física e alimentação 

mais saudável.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de um projeto de intervenção, realizado na Unidade Básica de 

Saúde, José Sanderson de Queiroz, visando o controle das doenças crônicas mais 

prevalentes na população relacionadas aos riscos de eventos cardiovasculares.  

Com isso foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional – PES para 

estimativa rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos 

nós críticos e das ações programadas em saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

Para fins de integrar a construção de um subsidio teórico e iniciar o projeto 

em questão, procedeu-se com uma revisão da literatura, realizada entre maio e 

dezembro de 2019, baseado na busca de publicações cientificas em base de dados, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes descritores do DeSC: 

estratégia da saúde da família, hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, doença 

cardiovascular e  diabetes mellitus. 

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A hipertensão é caracterizada através de várias medições que constatam a 

pressão arterial sistêmica persistentemente alta. Em 2017 o Colégio Americano de 

Cardiologia - American College of Cardiology (CCA) e a Associação Americana do 

Coração - American Heart Association (AHA), propuseram definições para identificar 

o paciente com hipertensão. De acordo com a associação, a pressão arterial normal 

ocorre quando a pressão sistólica se encontra menor de 120mmHg e a diastólica 

menor que 80mmHg. A hipertensão, por sua vez, possui dois estágios. O estágio 1 é 

constatado quando a pressão sistólica for de 130 a 139 mmHg ou a diastólica de 80 

a 89 mmHg. Já o estágio 2 será diagnosticado quando a pressão sistólica for pelo 

menos, de 140mmHg ou a diastólica menor  que 90 mmHg (WHELTON et al. ,2017). 

A 7° Diretriz Brasileira de hipertensão, classifica a hipertensão em três 

estágios, sendo os valores distintos aos da diretriz Americana. O estágio 1 é 

diagnosticado se pressão arterial sistólica entre 140 a159 mmHg e pressão arterial 

diastólica entre 90 a 99 mmHg; estágio 2: pressão sistólica entre 160 a 179 mmHg e 

diastólica entre 100 a 109 mmHg e o estágio 3 valores de pressão arterial sistólica 

superiores a 180 mmHg e pressão diastólica superiores a 110 mmHg (MALACHIAS, 

et al., 2016). 

O diagnostico da hipertensão em pacientes é complexo e dispendioso, 

dependendo de diversas medições repetidas da pressão arterial, com a utilização de 

técnica adequada, dentro e fora do consultório. As leituras da pressão devem ocorrer 

no ambulatório e no próprio domicilio do paciente, para, assim, chegar ao 

diagnostico correto. O diagnóstico da hipertensão necessita da junção do 

monitoramento domiciliar ou ambulatorial (MAPA) e das medições de rotina, que 

deverão ser realizadas nas clínicas, e servem para triagens (WHELTON et al., 

2017).  

A constatação individual da hipertensão leva em consideração os critérios 

sugeridos pelas diretrizes da ACC e da AHA de 2017. Se o paciente se enquadrar 

em um ou mais dos critérios utilizando a MAPA, será enquadrado como hipertensão. 

Os patamares estabelecidos pela MAPA são: Média de 24 horas de 125/75 mmHg 

ou superior; média diurna (com o paciente acordado) de 130/80 mmHg ou superior; 
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média noturna (paciente adormecido) de 110/65 mmHg ou superior. Cabe salientar 

que a média diurna, com o paciente acordado (de ≥130 / ≥80 mmHg) é a mais eficaz 

para a definição (WHELTON et al., 2017). 

Tanta hipertensão mascarada são condições que podem ser definidas com 

base na comparação das medidas de pressão arterial fora do consultório (MAPA e 

em casa) com as medidas de pressão arterial no consultório (WHELTON et al., 

2017). 

A hipertensão arterial está frequentemente associada a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada 

por outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade e diabetes.  Mantem 

associação independente com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

encefálico, doença arterial periférica, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. 

São considerados fatores de risco para hipertensão arterial: idade, etnia, ingestão de 

sal, sedentarismo ingestão de álcool, genética, excesso de peso e obesidade 

(MALACHIAS, et al., 2016). 

 

5.2 Diabetes mellitus 

 

 O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado 

por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou 

na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Atinge proporções epidêmicas, com 

estimativa de 425 milhões de pessoas com DM mundialmente. A doença pode 

evoluir com complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e síndrome 

hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica) e crônicas, microvasculares (retinopatia, 

nefropatia, neuropatia) e macrovasculares (doença arterial coronariana, arterial 

periférica e cerebrovascular). A classificação do DM baseia-se em sua etiologia. Os 

fatores causais dos principais tipos de DM – genéticos, biológicos e ambientais – 

ainda não são completamente conhecidos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019). 

A glicemia elevada é o terceiro fator em importância, de causa de morte 

prematura, perdendo apenas para hipertensão arterial e tabagismo (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

As complicações do diabetes são divididas em microvasculares e 

microvasculares, que resultam eu neuropatia, nefropatia, doença coronariana, 
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doença cerebrovascular e doença artéria periférica. O diabetes é responsável 

também por agravos direta e indiretamente a muitas outras comorbidades e 

sistemas, como sistemas musculoesquelético, digestório e função cognitiva 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

Em relação a saúde pública, o diabetes tem relevante impacto 

socioeconômico, que decorre da maior utilização dos serviços de saúde, perda de 

produtividade e cuidados prolongados para tratar suas complicações crônicas. 

Sendo desta maneira um importante desafio para os sistemas de saúde 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

 

5.3 Desfechos cardiovasculares associados a hipertensão e a diabetes mellitus  
 

As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças que incluem: doença 

coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca 

reumática, cardiopatias congênitas, tromboembolismo venoso periférico e 

tromboembolismo pulmonar (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2010).

 A presença dos fatores de risco clássicos (hipertensão, dislipidemia, 

obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes e histórico familiar) aumentam a 

probabilidade de doenças cardiovasculares – com ênfase para a doença arterial 

coronariana e norteia a prevenção primária e secundária (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2010). 

É notória a importância do controle adequado da diabetes mellitus, já que no  

diabetes tipo 1, cada aumento  de 1% acima de 7% na hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) foi associado a um aumento de 30% no risco de insuficiência cardíaca,  

enquanto o diabetes tipo 2 foi associado a um aumento de 16% no risco, 

independente de outros fatores, incluindo obesidade, tabagismo, hipertensão, 

dislipidemia e doença coronariana ( JIA; HILL; SOWERS, 2018) 

O controle adequado da pressão arterial sistêmica é uma das ferramentas 

mais robustas para redução do risco cardiovascular. A redução de 20 mmHg na PAS 

é capaz de reduzir em 40% a mortalidade por doença arterial coronariana, em 50% a 

mortalidade por AVC, em 47% as mortes por insuficiência cardíaca. Entretanto, a 

hipertensão arterial ainda persiste como o fator de risco mais comum para redução 

de expectativa de vida, devido ao controle populacional subótimo da condição 

(PRÉCOMA et al., 2019). 
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5.4 Abordagem dos desfechos cardiovasculares na atenção primária a saúde 
 

Corroborando as evidências fisiopatológicas, as estratégias de mudanças no 

estilo de vida, como o controle de peso com atividade física e orientação dietética, 

tem sido demonstradas como as melhores formas disponíveis para reduzir o risco de 

um paciente com síndrome metabólica e pré-diabética desenvolver o diagnóstico 

clínico de diabetes mellitus (PRÉCOMA et al., 2019).  

Além disso, as mudanças no etilo de vida reduzem o risco de DM em 45%, o 

risco de morte cardiovascular em 41% e a mortalidade por todas as causas em 29%. 

Já em pacientes com diabetes mellitus estabelecido e microalbuminúria, uma 

abordagem multifatorial sobre estilo de vida diminui significativamente a 

morbimortalidade cardiovascular em comparação ao tratamento convencional 

(PRÉCOMA et al., 2019. 

  Em um cenário de prevenção primária, a redução de eventos vasculares é 

comparativamente menor do que na prevenção secundária, mas ainda assim 

robustamente custo efetiva em pacientes diabéticos e não-diabéticos com risco 

cardiovascular maior que 7,5% em 10 anos (PRÉCOMA et al., 2019). 

Todos os adultos com pressão arterial elevada ou hipertensão, medidas não 

farmacológicas são indicadas para reduzi-la a um nível adequado como: perda de 

peso, padrão alimentar saudável, redução de sódio, suplementação dietética de 

potássio, aumento da atividade física com um programa de exercícios estruturado, e 

ingestão limitada de álcool (PRÉCOMA. et al., 2019). 

Diante disso evidencia-se a importância do papel da atenção primária, tanto 

nos fatores de risco, como sedentarismo, quanto nos controles das comorbidades a 

fim de evitar desfechos cardiovasculares passíveis de serem monitorados e, 

consequentemente prevenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado  “Controle de doenças 

crônicas relacionadas a desfechos cardiovasculares no município de Aiuruoca” para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).   

 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

As doenças cardiovasculares, dentre elas os acidentes vasculares encefálicos 

(AVC) e o infarto agudo do miocárdio (IAM), representam um sério problema de 

saúde pública, pois constituem a principal causa de morbimortalidade da população 

brasileira. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um dos principais 

fatores de risco modificáveis para eventos cardiovasculares fatais e não fatais e um 

dos mais importantes problemas de saúde pública (PRÉCOMA et al., 2019).  

No Brasil, é considerada a principal causa de morte, sendo responsável 

também por uma alta frequência de internações, ocasionando custos médicos e 

socioeconômicos elevados. A adesão ao tratamento, farmacológico ou não - 

farmacológico, é um problema frequente na abordagem desses pacientes 

(PRÉCOMA et al., 2019). 

 Sabe-se que, em media, dois terços dos pacientes com HAS não têm 

controle adequado dos níveis pressóricos. A maioria dos pacientes diagnosticados 

não adota mudanças suficientes no estilo de vida, não toma a medicação ou não faz 

uso de medicação suficiente para atingir o controle. A mudança no estilo de vida, 

muitas vezes suficiente por si só́, para o controle da HAS, ou como coadjuvante para 

o sucesso da terapêutica medicamentosa, é difícil de ser alcançada. Esse problema 

é agravado pelo médico e outros profissionais de saúde, que não enfatizam esse 

aspecto do tratamento, subestimando a sua eficácia. A redução do consumo de 

alimentos ricos em gordura é uma orientação que deve ser dada ao paciente com 

hipertensão (PRÉCOMA et al., 2019). 

Estudos epidemiológicos mostram que não existe efeito da variação do 

consumo de gorduras saturadas e não - saturadas com a pressão arterial, mas o 

consumo excessivo de gorduras contribui para outros fatores de risco 

cardiovasculares e para hipertensão e a obesidade (PRÉCOMA et al., 2019). 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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O consumo excessivo de álcool é importante fator de risco para hipertensão 

arterial, além de poder causar resistência ao tratamento com medicações contra a 

hipertensão, sendo ainda fator de risco para AVC (PRÉCOMA et al., 2019). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologista o Brasil registra mais de 

1100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, 1 morte a cada 1,5 minutos (90 

segundos). Doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas 

devidas a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que as todas as causas 

externas (acidentes e violência), 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 

vezes mais que todas as infecções incluindo a AIDS. 

Tendo em vista este contexto, o aumento dos casos de hipertensão arterial e 

de diabetes na cidade de Aiuruoca, tange a difícil abordagem de mudança de 

hábitos de vida, como dieta e realização de atividades físicas para esta população. 

As questões culturais locais, e os hábitos bem solidificados da população, dificultam 

a abordagem.   

  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Ao se levantar com a equipe os nós críticos que permeiam a situação, fica 

evidente uma dificuldade de adesão popular às medidas farmacológicas e não 

farmacológicas, tão importantes quando avaliamos a hipertensão arterial e a 

diabetes mellitus. 

A equipe pode concluir que há uma defasagem nos dados colhidos durante 

consulta médica, quando comparados com os prontuários antigos ainda manuais , e 

as fichas dos agentes comunitários de saúde, o que dificulta o levantamento de 

dados de maneira fidedigna. Além disso, análises dos dados de forma programada, 

visando intervenções, não fazem parte da rotina da unidade. 

Ainda foi ressaltado a limitação da comunicação da equipe que dificulta a 

abordagem dos problemas locais. 
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Portanto, os nós críticos selecionados foram: 

1.  Falta de controle do tratamento farmacológico e não farmacológico de 

pacientes hipertensos e diabéticos – controle das comorbidades 

2. Defasagem dos dados dos pacientes coletados pela equipe nos prontuários  

3. Limitação da comunicação entre a equipe e a população  

 

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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Fonte: Autoria Própria (2020) 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Controle de 

doenças crônicas relacionadas a desfechos cardiovasculares no município de Aiuruoca”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família José Sanderson de 

Queiroz, do município de Aiuruoca, estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 1 Controle do tratamento farmacológico e não farmacológico de pacientes hipertensos e 
diabéticos – controle das comorbidades.  

6º passo: operação 
(operações) 

Plano de cuidados, elaborado por uma equipe multidisciplinar, composta pelo médico, 
nutricionista, educador físico. 
Consultas agendadas para pacientes hipertensos e diabéticos 
Cadastro no programa de HIPERDIA 
Grupo de Hipertensos e Diabéticos – para avaliar resultados, dificuldades, orientar 
tratamento    
  
Plano HIPERDIA 

6º passo: resultados 
esperados 

Espera-se que com isso, ocorra adequação aos alvos estabelecidos de acordo com a 
estratificação do risco cardiovascular e assim melhora do controle das comorbidades. 
Melhora da qualidade de vida dos usuários 
Redução nos índices de mortalidade, e de limitações decorrentes de doenças 
cardiovasculares.  
Redução dos gastos da saúde destinados ao tratamento de desfechos desfavoráveis 
das doenças cardiovasculares.  

6º passo: produtos 
esperados 

Grupo de Hipertensão e Diabetes 
Plano de cuidados individual  

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Treinamento da equipe para realizar reconhecimento da população de risco; 
Organização de grupo de apoio. 
Financeiro: verba para contratação de profissional graduado em nutrição e educação 
física. 
Político: Divulgação através da associação de bairro  

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Cognitivo: Adesão dos usuários cadastrados e da equipe de saúde 
Financeiro: Verba para aquisição do material de divulgação (folders, cartazes,etc)  
Político:  Disponibilidade de tempo da equipe da ESF  

8º passo: controle dos 
recursos críticos  

Secretário de Saúde – o melhor controle das comorbidades, diminui ao longo prazo os 
gastos do município com internações e manejo de complicações, sendo um fator 
motivador para implementação das propostas   

 
8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Orientações em sala de espera, para que a população conheça o novo trabalho e sua 
importância 
Orientar as ACS a fim de que entendam a relevância do melhor controle das 
comorbidades e auxiliem na maior adesão da população alvo 
Classificação de risco cardiovascular dos pacientes selecionados e estabelecimento de 
metas terapêuticas pelo médico da equipe 
Avaliação continuada pela equipe multidisciplinar de saúde 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de enfermagem seria responsável pela avaliação dos dados colhidos pelas 
agentes e organização junto ao médico da agenda de consultas para população 
selecionada 
Médico fará acompanhamento dos resultados 
6 meses  

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

Avaliação de planilhas periodicamente, com frequência e controles dos pacientes alvo 
cadastrados.  
Reuniões com a equipe de saúde e com o gestor da unidade para avaliação dos 
resultados alcançados (quinzenalmente). 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Controle de doenças crônicas relacionadas a desfechos cardiovasculares no 

município de Aiuruoca”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família José Sanderson de Queiroz do município Aiuruoca, estado 

de Minas Gerais 

 

Fonte: Autoria Própria (2020)   

 
 

Nó crítico 2 Defasagem dos dados dos pacientes coletados pela equipe nos prontuários 

 
6º passo: operação 
(operações) 

 
Busca ativa da população 
Atualização dos dados da unidade 
Informatização dos prontuários 

6º passo: projeto  Atualização e informatização de dados 

 
6º passo: resultados 
esperados 

Atualização dos cadastros da equipe 
Dados mais acessíveis e sistematizados 
Conhecimento preciso da equipe em relação a população adscrita na área   
 Estudo dos dados locais que embasem os projetos de cuidados com 
população de risco, a assim como possibilitem avaliar seus resultados 

6º passo: produtos 
esperados 

Prontuários atualizados e informatizados 
Fichas dos agentes de saúde atualizadas 

 
6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Treinamento da equipe para orientar e otimizar coleta de dados  
Financeiro: Recursos para a capacitação e treinamento da equipe para uso do 
prontuário eletrônico 
Político:  Organização da equipe para realizar agenda com horários dedicados 
às atividades de busca de dados e atualização dos cadastros  

 
7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: Habilidade para uso do E-SUS, treinamento da equipe para uso de 
prontuário eletrônico e avaliação de dados. 
Financeiro: Recurso para aquisição de computadores e para acesso a internet 
Politico: Reconhecimento da necessidade de viabilidade de acesso à internet 
na zona rural  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

O prontuário eletrônico facilita comunicação, a obtenção de dados, o que 
permite que novas estratégias sejam traçadas pautadas em números e 
estimativas que representem efetivamente a população atual, sendo assim é 
de interesse da gestão, já que otimizaria gastos. 
Reunião com a gestão para evidenciar importância da informatização dos 
prontuários 
Levantamento de valores para compra dos computadores e acesso a internet 
Reunião com ACS para definição de dados a serem atualizados durante as 
visitas domiciliares 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeira avaliação dos dados colhidos pelo ACS 
Gestor para regularização de acesso à internet e assim viabilidade de 
prontuários eletrônicos. 
1 (hum) ano 

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

 
Avaliações mensais dos dados colhidos pelos ACS 
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Fonte: Autoria Própria (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionados ao problema “Controle de 

doenças crônicas relacionadas a desfechos cardiovasculares no município de 

Aiuruoca” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família, 

Unidade Básica de Saúde José Sanderson de Queiroz, do município de Aiuruoca, 

estado de Minas Gerais. 

 
Nó crítico 3 

 
Limitação da comunicação entre a equipe e a população 

6º passo: operação 
(operações) 

Reuniões de equipe quinzenais para discussão de casos que demandem 
maior atenção. 
Reunião mensal com apoio da equipe do NASF  

6º passo: projeto   
INTEGRAR 

6º passo: resultados 
esperados 

Integração da equipe 
Melhor conhecimento de toda equipe dos usuários da unidade 
Viabilidade de condução dos outros projetos da unidade 
Reconhecimento de toda equipe dos problemas locais e dos pontos a 
serem melhorados  

6º passo: produtos 
esperados 

  
Reuniões planejadas  
Equipe coesa 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo:  Educação continuada – visando maior conhecimento de toda 
equipe dos princípios da atenção primaria e sua organização  
Financeiro: Recursos para a organização das salas de aula para os 
encontros mensais e quinzenais 
Político:  Organização de tempo na agenda de toda equipe da ESF 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 

Cognitivo: Educação continuada – desconhecimento dos princípios da 
atenção primaria e de sua organização, o que limita o trabalho. 
Financeiro: Verba para auxilio em educação continuada e organização do 
espaço da unidade.  
Político: Dificuldade de gerenciamento do tempo, diante de grande 
demanda por atendimentos. Reconhecimento da gestão da importância 
das reuniões de equipe 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

 
Avaliação  
Cursos de capacitação para profissionais da equipe de saúde da família  

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

 
Médico da equipe será responsável junto a enfermeira pela condução e 
agendamento das reuniões. 
3 meses 

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

 
Avaliação de resultados mensalmente, a partir dos pontos levantados e 
discutidos em reuniões anteriores 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Trata-se de um projeto de intervenção, no contexto de saúde pública, na zona 

rural do município de Aiuruoca, localizado no estado de Minas Gerais. O município 

possui altas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares evidenciando a 

necessidade de intervenções nesta população, visando a melhora deste cenário.  

Além disso, a implementação de planos de ação pela equipe de saúde 

fortalece a importância da adesão ao tratamento não medicamentoso e 

medicamentoso na população, com acompanhamento regular dos pacientes. 

Outra medida importante para melhor controle das doenças cardiovasculares 

no município de Aiuruoca é a criação do grupo de hipertensão e diabetes, bem como 

o cadastro da população no programa de HIPERDIA. 

Salienta-se, também, a necessidade de informatizar os dados da unidade, 

com prontuários eletrônicos, a informatização dos prontuários e coleta de dados, 

espera-se melhoria da assistência aos usuários, com facilitação de planos de ação 

locais e melhor alocação dos recursos públicos que já são escassos no município. 

Com a implementação desse projeto de intervenção, espera-se maior controle 

das doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes e suas comorbidades, com 

redução das taxas de mortalidade por complicações cardiovasculares, redução das 

incapacidades resultantes destas doenças, melhora da qualidade de vida dos 

usuários.  
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