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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e dos vasos 
sanguíneos. Tais doenças são as principais causas de morte no mundo. Na Unidade 
de Saúde Nossa Senhora Aparecida no município de Passos, Minas Gerais quase 
metade da população possui algum fator de risco para as doenças cardiovasculares. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi elaborar um plano de intervenção para promover 
ações de promoção e prevenção de doenças cardiovasculares, bem como, reduzir as 
complicações dessa doença. Para o alcance do objetivo foi realizado um diagnóstico 
situacional junto à equipe de saúde para ver quais ações seria possível realizar. Após 
análise da situação o principal problema levantado pela equipe foi alto índice de 
doenças cardiovasculares. Para a resolução do problema foram elaborados dois 
planos de ação sobre os nós críticos. Para um melhor respaldo científico bases de 
dados foram acessadas e realizou-se uma revisão de literatura em bases de dados 
científicas. Espera-se com o projeto elaborado diminuir a incidência de doenças 
cardiovasculares e suas complicações, bem como, melhorar a qualidade de vida dos 
usuários.  

Palavras chave: Hipertensão, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Obesidade. 



 

  

ABSTRACT 
 

 
Cardiovascular diseases are a group of diseases of the heart and blood vessels. Such 
diseases are the main causes of death in the world. At the Nossa Senhora Aparecida 
Health Unit in the municipality of Passos, Minas Gerais, almost half of the population 
has some risk factor for cardiovascular diseases. Thus, the objective of this work was 
to develop an intervention plan to promote actions to promote and prevent 
cardiovascular diseases, as well as to reduce complications of this disease. To achieve 
the objective, a situational diagnosis was carried out with the health team to see what 
actions could be taken. After analyzing the situation, the main problem raised by the 
team was a high rate of cardiovascular diseases. To solve the problem, two action 
plans were drawn up on critical nodes. For better scientific support, databases were 
accessed and a literature review was carried out on scientific databases. The project 
is expected to reduce the incidence of cardiovascular disease and its complications, 
as well as improve the quality of life of users. 
 
Keywords: Hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, obesity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 

ABS Atenção Básica à Saúde 

APS  Atenção Primária à Saúde 

DCNT 

ESF 

Doença Crônica Não Transmissível 

Estratégia Saúde da Família 

ESF Equipe de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS Ministério da Saúde 

PSF Programa Saúde da Família 

UBS Unidade Básica de Saúde 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade................................................................................ 
 

 
17 

Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema da 

população com risco cardiovascular aumentado................................................. 

 

 
23 

Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema da 

população com risco cardiovascular aumentado................................................. 

 

 
 

24 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

  

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9 

1.1 Aspectos gerais do município ............................................................................ 9 

    1.2 Aspectos da comunidade .................................................................................. 9 

    1.3 O sistema municipal de saúde ........................................................................ 10 

    1.4 A Unidade Básica de Saúde ESF Nossa Senhora Aparecida ......................... 10 

    1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde ESF Nossa 

Senhora Aparecida .................................................................................................... 11 

    1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe ESF Nossa Senhora 

Aparecida .................................................................................................................. 11 

    1.7 O dia a dia da equipe ESF Nossa Senhora Aparecida .................................... 11 

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

passo) ....................................................................................................................... 12 

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

(segundo passo) ........................................................................................................ 12 

2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 14 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 15 

    3.1 Objetivo geral .................................................................................................. 15 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 16 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 17 

    5.1 Estratégia Saúde da Família ........................................................................... 17 

    5.2 Atenção Primária à Saúde ............................................................................... 18 

    5.3 Doenças Crônicas não Transmissíveis ........................................................... 18 

    5.4 Hipertensão ..................................................................................................... 19 

    5.5 Diabetes mellitus ............................................................................................. 20 
 
6 PLANO DE INTERVENÇÃO .................................................................................. 21   

    6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) ...................................... 21 

    6.2 Explicação do problema (quarto passo) .......................................................... 21 

    6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) .......................................................... 22 

    6.4 Desenho das operações (sexto passo) ........................................................... 22 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 25 

8 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 26   



9 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

A população estimada do município de Passos em 2019 foi de 114.679 habitantes e 

a população estimada no último senso foi 106.290 habitantes. Possui uma área 

territorial 1.338,070 km², com uma densidade demográfica de 79,44hab/km2, 

localizado no interior do estado de Minas Gerais, na mesorregião do Sul e Sudoeste 

de Minas (BRASIL, 2018; IBGE, 2020). A cidade se destaca como polo regional, 

possuindo uma economia baseada principalmente na agropecuária (cana, café, milho, 

gado de corte e de leite, avicultura de corte e postura, suinocultura) e no agronegócio 

(açúcar, álcool, fermento, laticínios), em pequenas indústrias de confecções e móveis 

(móveis rústicos e finos), além de um forte setor de serviços. Taxa de escolarização 

de 6 a 14 anos de idade é de 96,8 % (IBGE, 2020).  

 

Na área da saúde, Passos é uma cidade com recursos para o tratamento de várias 

enfermidades, sendo referência para consultas e exames de média complexidade, 

atendimento de urgência e emergência, e cuidado hospitalar. A taxa de mortalidade 

infantil média na cidade era de 9.41 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido 

a diarreias foram de 0.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 478 de 853 e 491 de 853, respectivamente. 

Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3264 de 5570 e 

3907 de 5570, respectivamente (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, 2019).       

 

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 

O financiamento da saúde é realizado por meio de recursos estaduais e recursos 

próprios. De acordo com a Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais – SES/MG 

(2019). O sistema municipal de saúde de Passos conta com: 

 

1. A atenção primária: O município possui 23 equipes de ESF, com cobertura de 

69,33% da população, além de três ambulatórios de especialidades, chegando 

a cobertura a 86,76% da população.  
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2. Serviços de atenção especializada: em infectologia, ginecologia, obstetrícia, 

cardiologia, pneumologia, neurologia, gastroenterologia, pediatria, ortopedia, 

dermatologia, clínica médica e saúde mental. 

 
3. Serviços de urgência e emergência: Passos conta com uma UPA- Unidade de 

Pronto Atendimento. 

 
4. Atenção hospitalar: há quatro hospitais: Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Passos, Hospital São José (Unimed), Hospital Regional do Câncer de 

Passos e Hospital Otto Krakauer. Os hospitais contam com raios-X, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

 

A assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional, está organizado conforme 

orientação do programa Farmácia de todos, com o objetivo de oferecer distribuição 

gratuita de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

1.3 Aspectos da Comunidade 

 

Nossa Senhora Aparecida é uma comunidade de cerca de 3.000 habitantes, nesta 

comunidade somente duas ruas são pavimentadas: Aimorés e Carijós. O transporte 

público conta com 10 pontos de ônibus.  O abastecimento de água é 100% da rede 

pública, sendo que 90,74% usam filtrada, 0,18% fervida, 3,96% clorada e 5,13% sem 

tratamento 100% dos domicílios tem o destino das fezes e urina pelo sistema de 

esgoto (BRASIL, 2018). 

 

 

1.4 A unidade básica de saúde ESF Nossa Senhora Aparecida 

 

A ESF Nossa Senhora Aparecida funciona na Rua João Teixeira Mendes, 940, 

localização privilegiada para a população. A infraestrutura do local é boa, a unidade 
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possui uma sala de espera, recepção, consultórios, sala de vacinas, sala para 

reuniões e três banheiros. A Unidade conta com alguns problemas como a falta de luz 

na recepção e algumas salas, falta de equipamentos ou produtos, como pilhas para 

otoscópio, material para realizar preventivo e algumas medicações. Apesar dos 

problemas, vale ressaltar que a unidade possui uma boa ventilação e luminosidade, 

além de salas amplas e arejadas. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde ESF Nossa Senhora 

Aparecida 

 

A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, 

quatro agentes comunitário de saúde (ACS) e uma secretária. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe ESF Nossa Senhora Aparecida 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07h:00min às 16h:30min, e para tanto, é necessário 

o apoio dos ACS, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, e 

atividades relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, auxiliando a 

recepcionista. Neste contexto, é válido ressaltar que é realizado atendimento noturno 

de 17h:00min às 20h:00min uma vez ao mês para trabalhadores que não conseguem 

comparecer às consultas no horário de trabalho. As atividades realizadas na unidade 

de saúde são quase que exclusivamente de atendimento agendados, e contando com 

vagas para demanda espontânea. Há a realização de pré-natal, puericultura, controle 

de câncer de mama e ginecológico, atendimento a pacientes com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e com Diabetes Mellitus (DM), e visita domiciliar para acamados e 

pacientes em reabilitação.  

 

 

 

 

1.7 O dia a dia da equipe ESF Nossa Senhora Aparecida 

 

Quanto ao dia a dia da unidade, o período da manhã, de segunda a quinta-feira, e as 

quartas e quintas-feiras no período da tarde são feitas consultas, sendo que doze são 
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agendamentos e quatro consultas são destinadas para demanda espontânea. Na 

segunda-feira à tarde é feito atendimento de gestantes, terça-feira à tarde há visitas 

domiciliares. Nas quintas-feiras são feitas reuniões com toda a equipe para discutir 

todos os casos, pendências e quais visitas domiciliares precisam serem realizadas. 

  

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

Na comunidade tem-se vários lotes abandonados em que as pessoas jogam lixo, o 

que aumenta o índice de doenças e proliferação de animais como ratos, mosquitos; 

além disso, há alto índice de adolescentes em uso de drogas e álcool, o que acaba 

contribuindo para aumento do número de gestantes adolescentes. Há também um 

número elevado de idosos, o que gera um risco de doenças cardiovasculares 

aumentado. A priorização do problema é importante para a identificação daqueles 

mais graves e/ou que necessitam de intervenção imediata. 

 
1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 
(segundo passo)  
 

O problema mais preocupante na comunidade é o alto índice de doenças 

cardiovasculares, visto que, há um número elevado de morte por acidente vascular 

encefálico e infarto agudo do miocárdio, o que torna o grau de importância alto. A 

capacidade de enfrentamento é parcial, pois depende muito da disciplina do paciente, 

além do uso adequado uso das medicações, bem como, do tratamento não 

medicamento (Quadro 1). 
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Quadro 1: Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Nossa Senhora 

Aparecida, Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, município de 

Passos, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/ 
Priorização 

Risco 
cardiovascular 
aumentado  

Alta 8 Parcial 1 

Crescimento 
do número de 
pacientes com 
HAS ou DM 

Alta 7 Parcial 2 

Gestantes 
adolescentes 

Alta 6 Parcial 3 

Acúmulo de 
lixo nos lotes 

Média 5 Parcial 4 

Abuso de 
drogas e 
álcool 

Média 4 Parcial 5 

   Próprio autor (2020) 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a causa principal de 

mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países de nosso continente, 

incluindo o Brasil. Este fenômeno, denominado “transição epidemiológica”, ocorre 

devido à mudança do padrão de mortalidade que afeta a população.  Com as 

melhorias de condições sócio-econômico-culturais, a mortalidade é 

preponderantemente consequência das doenças crônicas não transmissíveis (OPAS, 

2004). 

 

A equipe de saúde da família Nossa Senhora Aparecida, após a realização do 

diagnóstico situacional, analisou a quantidade de usuários que possui algum fator de 

risco cardiovascular modificável, e o número obtido é extremamente alarmante dos 

2.777 usuários assistidos pela unidade cerca de 1.300 deles possui algum fator de 

risco, o que corresponde a 46% de toda a população da área de abrangência da 

unidade de saúde.  

 

Para melhor intervir na prevalência e nas complicações das doenças 

cardiovasculares, a equipe então optou por propor um plano de intervenção com o 

intuito de reduzir o risco cardiovascular dos pacientes da unidade, através de ações 

de controle das doenças crônicas não transmissíveis e da promoção dos bons hábitos 

de vida. 
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3 OBJETIVO 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção para promover ações de promoção e prevenção de 

doenças cardiovasculares, bem como, reduzir as complicações nos usuários da área 

de abrangência da unidade de saúde Nossa Senhora Aparecida na cidade de Passos, 

Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

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

cardiovascular em pacientes com fatores de risco modificáveis para doenças 

cardiovasculares. O estudo foi realizado no ano de 2019 na cidade de Passos, Minas 

Gerais. A população de enfoque da intervenção foi a adstrita no território da equipe 

de saúde da família ESF Nossa Senhora Aparecida. 

 

Será feita uma proposta de intervenção para o problema do alto índice de pacientes 

com risco cardiovascular aumentado seguindo o método Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). Um diagnóstico situacional de saúde, através do método da 

estimativa rápida, foi estabelecido e assim foi possível conhecer o território e os 

principais problemas enfrentados pela equipe. Usamos algumas informações que os 

ACSs já possuíam de suas respectivas áreas de atuação, que foram posteriormente 

agrupadas para confecção de um banco de dados. 

 

Com o intuito de atender ao tema proposto e apresentar informações relevantes ao 

mesmo, foi realizada uma revisão da literatura sobre temas relacionados à qualidade 

de vida e saúde dos pacientes portadores de doenças crônicas não transmissível. 

Através da realização de uma pesquisa por artigos indexados nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 

Library On-Line (SciELO) e MEDLINE. Os descritores utilizados na pesquisa são: 

Doença Cardiovascular, Hipertensão, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Obesidade.
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 
 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no país, 

de acordo com os preceitos do SUS. A Saúde da Família é entendida como uma 

estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 

2017). 

 

A ESF busca abordar o processo saúde-doença dos indivíduos de modo singular e 

articulado ao contexto da família e da comunidade; busca o vínculo com o usuário, a 

integralidade e a coordenação da atenção ao usuário, e ainda a articulação a rede 

assistencial, participação social e atuação em setores (MACINKO; MENDONÇA, 

2018). É considerada um modelo de atenção à saúde, organiza ações e dispõe de 

métodos técnicos-científicos para intervir, analisar e identificar as contribuições que 

podem ocorrer. O desenvolvimento dessas ações é possível devido a uma equipe 

multidisciplinar, com um território e população definidos, tendo assim mais contato e 

criando vínculos com essa população (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

  

Vários estudos demonstram muitas vantagens quando o sistema nacional de saúde é 

orientado a partir de serviços da atenção primária. Houve melhoras na saúde da 

população, as hospitalizações diminuíram, e ainda a desigualdade socioeconômica 

na saúde são menores. Essa melhora foi ainda maior na vida das pessoas que 

possuem doenças crônicas, pois é possível um acompanhamento mais próximo, 

exames periódicos, medicação adequada e que pode ser revista sempre.  Um dos 

pilares para que a ESF dê certo e que possamos acolher e oferecer um tratamento 

digno é que o trabalho seja realizado de forma compartilhada e que a equipe 

multidisciplinar seja muito bem treinada (MACINKO; MENDONÇA, 2018). 

 

 

 
 
 
 
5.2 Atenção Primária a Saúde  
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De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) a Atenção Primária à Saúde (APS) 

ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em métodos 

e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao alcance 

de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do seu 

desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e autodeterminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

 

A APS é o primeiro nível de atenção dentro dos sistemas de saúde, e é representada 

por serviços ambulatoriais direcionados a responder as necessidades de saúde mais 

comuns da população (GIOVANELLA, 2006; STARFIELD, 2002). Há alguns princípios 

que norteiam a APS para o desenvolvimento das práticas de saúde nas ESFs: 

centralidade na pessoa/família, vínculo com o usuário, integralidade e coordenação 

da atenção, articulação a rede assistencial, participação social e atuação intersetorial 

(ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016). 

 

Sendo as Doenças Cardiovasculares uma das principais causas de morte e 

incapacidade em idosos, a APS é fundamental para prevenção e tratamento por meio 

de ações intersetoriais. O monitoramento de fatores de risco, atenção a dietas 

saudáveis, prática de exercícios físicos, redução do tabaco e do consumo de álcool 

ajudam a controlar, conscientizar ou ainda no tratamento dos pacientes que já 

possuem a doença (GADENZ; BENVEGNÚ, 2012). 

 

 

5.3 Doenças Crônicas não Transmissíveis 

 

São doenças como HAS, DM e alguns tipos de câncer. Podem ser prevenidas com 

alimentação e estilo de vida saudáveis, triagem de fatores de risco ou diagnóstico 

precoce, tratamento de lesões ou tratamento precoce e intervenções farmacológicas. 

Exames preventivos de rotina nos serviços de atenção primária são recomendados 

para a prevenção de doenças crônicas. Para os indivíduos diagnosticados com uma 

doença crônica devem ser disponibilizados tratamentos eficazes, estabelecidos nas 

linhas de cuidado para a mesma (SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO). 
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As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 70% de todas as mortes 

no mundo e aumentam ainda mais devido ao uso de tabaco, álcool, falta de atividade 

física e hábitos de vida não saudáveis (fatores de risco). As consequências são 

devastadoras para os indivíduos, famílias e para as comunidades e acabam 

sobrecarregando os serviços de saúde por afetarem, em sua maioria, as populações 

de baixa renda (MALTA; BERNAL; LIMA; ARAÚJO; SILVA; FREITAS; BARROS, 

2017). 

 

5.4 Hipertensão Arterial Sistêmica  

 

A HAS é caracterizada por pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base 

em várias medições. A HAS é atualmente definida como sendo a pressão sistólica 

repetidamente maior que 140 mm hg ou a pressão diastólica de 90 mm Hg ou superior 

(MALACHIAS et al., 2016). É um importante fator de risco para complicações 

cardíacas e cerebrovasculares e é considerado um problema mundial.  

Quanto aos fatores de risco, pode-se citar: i) Idade, sabe-se que a HAS atinge 60% 

da população idosa; ii) Ingestão de sal: 50% dos hipertensos são sensíveis ao sal e 

seu uso exagerado está associado ao maior risco de hipertensão; enquanto pessoas 

que consomem menos sal tem menor prevalência de HAS e a pressão arterial não é 

elevada com a idade; iii) Obesidade: estudos relatam que em obesos o risco de 

hipertensão aumenta substancialmente; iv) Álcool: pequenas quantidades de álcool 

podem diminuir os valores da pressão arterial, porém seu uso contínuo e em excesso 

aumentam os níveis de pressão e ainda diminuem o efeito dos anti-hipertensivos; e v) 

Sedentarismo: aumenta o risco de hipertensão em 30% comparado aos indivíduos 

que praticam exercícios (MALACHIAS et al, 2016).  

 

5.5 Diabetes Mellitus 

 

O DM refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado 

por hiperglicemia, intolerância à glicose e distúrbios no metabolismo de carboidratos, 

proteínas e gorduras, por defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1999, apud BRASIL, 2013).  



20 
 

 

 

Quanto aos critérios para o diagnóstico de pré-diabetes (ou risco aumentado) são: 

Glicose em jejum (mg/dl): ≥ 100 e < 126; Glicose 2 horas após sobrecarga com 75g 

de glicose (mg/dl): ≥ 140 e < 200; e diabetes estabelecido são: Glicose em jejum 

(mg/dl):  ≥ 126; Glicose 2 horas após sobrecarga com 75g de glicose (mg/dl): ≥ 200. 

(DIRETRIZES SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017/2018). 

 

Os sintomas mais comuns são poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal; mas 

muitas vezes é assintomática e o diagnóstico feito tardiamente, possivelmente terá 

complicações da doença (FLOR; CAMPOS, 2017). O diabetes causa uma alta perda 

de qualidade de vida, e a morbidade consequentemente também é alta. Insuficiência 

renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares são as 

principais causas da morbidade. 

 

O estilo de vida, obesidade e sedentarismo estão diretamente ligados ao diabetes. 

Uma alimentação saudável e exercícios físicos podem prevenir ou ainda serem 

usados como estratégia junto com medicamentos para intervenção no DM 

(MCLELLAN; BARBALHO; CATTALINI; LERARIO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

O plano de intervenção foi realizado a parti do problema de saúde priorizado na 

comunidade Nossa Senhora Aparecida “Risco cardiovascular aumentado”, 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 PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), as Doenças 

Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo. Em 2016, 17 

milhões de pessoas foram vítimas de problemas coronarianos, como ataques 

cardíacos e derrames. Em nosso país, cerca de 30% dos óbitos para todas as faixas 

etárias. De acordo com especialistas, 80% das ocorrências poderiam ser evitadas com 

medidas simples de hábitos saudáveis, como evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, 

cigarros e sedentarismo. A prática de atividades físicas e uma dieta balanceada com 

baixas concentrações de sódio e açúcares ajudam a evitar doenças (BRASIL, 2017). 

 

Há no total da área de abrangência do PSF Nossa Senhora Aparecida 509 com HAS, 

200 com DM, neste sentido vale destacar os usuários que são fumantes, 173 e 425 

usuários fazem uso de álcool, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
Os mais importantes fatores de risco cardiovascular são: DM, HAS, dislipidemia, 

excesso de peso e obesidade, dietas inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e 

uso nocivo do álcool e idade avançada.  

 

O combate aos fatores de risco deve fazer-se em conjunto, de forma a tentar controlar 

todos em simultâneo. Os fatores de risco potenciam-se uns aos outros, ou seja, ter 

excesso de peso irá aumentar a probabilidade de ter diabetes e colesterol elevado. 
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6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Após a identificação dos fatores de risco cardiovascular modificáveis, os 

seguintes nós críticos foram escolhidos: 

 

• Falta de controle das doenças crônicas 

• Hábitos e estilos de vida inadequados 

 
 
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. 

 
No PES, o plano é entendido como um instrumento para ser utilizado em situações de 

baixa governabilidade. Para analisar a viabilidade de um plano, inicialmente devem 

ser identificadas três variáveis fundamentais: quais são os atores que controlam 

recursos críticos das operações que compõem o plano; quais recursos cada um 

desses atores controla; qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos 

pretendidos com o plano. Por fim, definir operações/ações estratégicas capazes de 

construir viabilidade para o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Os quadros a seguir representam cada um 

desses passos realizados para cada nó crítico. 
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Quadro 2 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “Risco cardiovascular aumentado”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nossa Senhora Aparecida, do 

município de Passos, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 202

Nó crítico 1 Falta de controle de doenças crônicas  
6° passo: 
Operação 
(operações) 

Agendar consultas frequentes para pacientes com doenças 
crônicas e fazer busca ativa dos que não frequentam a 
unidade. 

6° passo: Projeto Controle sua doença. 

6° passo: 
Resultados 
esperados 

Diminuir o índice de complicações de pacientes com doenças 
descontroladas  

6° passo: 
Produtos 
esperados 

- Pacientes mais comprometidos com o controle da sua 
doença; 
- Criação e adesão aos Grupos de Hiperdia (Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus). 

6° passo: 
Recursos 
necessários 

- Sala de reuniões para organizar grupos; 
- Aparelho de aferir PA e fitas para aferir glicemia; 
- Panfletos sobre importância do controle das doenças 
crônicas e suas complicações; 
- Cartazes no mural do PSF sobre as doenças; 
- Medicações necessárias ao tratamento; 
- Realização periódica de exames laboratoriais para controle 
da doença. 

7° passo: 
Recursos críticos 

- Recursos financeiros para a compra de materiais de 
divulgação e conscientização; 
- Medicações necessárias ao tratamento dentro da unidade 
de saúde; 
- Organização da unidade de saúde para acolher aos 
pacientes. 

8° passo: 
Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  
Secretária Municipal de saúde – Favorável;  
Equipe de saúde – Favorável.  

9° passo: Prazo UM mês após o plano de intervenção. 

9° passo: 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

- Equipe de unidade de saúde; 
- Médica da unida de saúde; 
- Secretária de saúde; 
- Laboratório Municipal. 

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

Enfermeiro será responsável e fará monitoramento 
mensalmente.  
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Quadro 3 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 2” 

relacionado ao problema “Risco cardiovascular aumentado”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nossa Senhora Aparecida, do 

município de Passos, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria própria, 2020.

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vida inadequados  

6° passo: Operação 

(operações) 

Estimular mudança do estilo de vida 

6° passo: Projeto Viva bem! 

6° passo: Resultados 

esperados 

- Reduzir o sobrepeso e obesidade; cessar o tabagismo; 

e 

reduzir o sedentarismo. 

6° passo: Produtos 

esperados 

- Criação de um grupo de atividades ao ar livre comando 

por um educador físico; 

- População aderindo às dietas; 

- População consciente sobre a importância de manter 

bons hábitos de vida. 

- População diminuindo o consumo de álcool e cigarro.  
6° passo: Recursos 

necessários 

- Contratação de educador físico; 

- Apoio do NASF para organizar grupos; 

- Grupos de caminhada e atividade física; 

- Sala de reuniões para executar grupos de tabagismo; 

panfletos com orientações gerais. 

7° passo: Recursos 

críticos 

Financeiro: Contratação do profissional Educador Físico; 

- Reorganização da agenda da equipe para a colocação 

da operação em prática. 

8° passo: Controle 
dos recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  

Equipe da unidade de saúde – Favorável. 

9° passo: Ações 
estratégicas 

Necessária a criação de um grupo para a realização das 

atividades físicas. 

9° passo: Prazo Três meses para dar início as atividades. 

9° passo: 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

- Equipe de saúde da família; Educador físico contratado; 

- Nutricionista do NASF. 

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

Nutricionista e Educador físico  será responsável e fará 

monitoramento mensalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A partir do que foi mencionado, a ESF Nossa Senhora Aparecida, há um número 

elevado de idosos, com fatores risco de doenças cardiovasculares aumentado. Diante 

desse cenário, espera-se que com a implementação do projeto diminua os fatores de 

risco para doenças cardiovasculares, bem como, melhore a qualidade dos usuários 

com doença cardiovascular.  
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