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RESUMO 

 

A estratificação do risco cardiovascular é uma importante chave para a prevenção de 
eventos cardiovasculares, não meramente pela presença de doenças ou alterações 
químicas de forma isolada, mas pela atribuição de valores ao somatório de riscos 
decorrentes de múltiplos fatores em cada indivíduo. Dada a importância de uma 
abordagem individualizada e baseada nas necessidades e fatores de risco 
apresentados pelos pacientes, tem-se na estratificação do risco cardiovascular 
importante ferramenta para o planejamento assistencial e adequação das medidas a 
serem alcançadas tanto pelo paciente como pela equipe multidisciplinar. Como na 
Estratégia Saúde da Família Alphaville em Timóteo tem grande número de pacientes 
com hipertensão em situações especiais, é de extrema necessidade um projeto de 
intervenção capaz de mudar a qualidade de vida destes pacientes, já que as 
complicações podem surgir ao longo do tempo e o tratamento fica mais complexo. 
Como, em geral a adesão ao tratamento tem sido baixa nestes casos, é preciso 
estar atento para a existência ações voltadas para a conscientização da população 
em relação à adesão ao tratamento e mudanças urgentes no estilo de vida e nos 
hábitos alimentares. Diante do exposto o objetivo deste estudo foi elaborar um 
projeto de intervenção para aumentar a adesão ao tratamento da hipertensão em 
situações especiais como: dislipidemia, coronariopatia e insuficiência cardíaca dos 
pacientes atendidos na Estratégia Saúde da Família Alphaville de Timóteo – Minas 
Gerais. Há uma compreensão na equipe que, com este projeto, as dificuldades 
enfrentadas diante o alto índice de hipertensos com complicações como a 
dislipidemia, a insuficiência cardíaca e coronariopatia que são atendidos na 
Estratégia Saúde da Família Alphaville em Timóteo – Minas Gerais poderão ser 
minimizadas. A maior preocupação da equipe de saúde foi fazer com que estes 
pacientes mudem o estilo de vida e os hábitos alimentares. É importante que haja 
uma adesão ao tratamento medicamentoso, já que complicações ocasionadas pela 
hipertensão arterial podem levar ao óbito ou a sequelas irreversíveis. Espera-se que, 
com o plano de ações, possamos aumentar a adesão aos tratamentos, prevenir 
novos casos e dar melhor qualidade de vida aos pacientes. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Dislipidemia. Insuficiência Cardíaca. 
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ABSTRACT 
 
 
Stratification of cardiovascular risk is an important key for the prevention of 
cardiovascular events, not merely due to the presence of diseases or chemical 
changes in isolation, but due to the attribution of values to the sum of risks resulting 
from multiple factors in each individual. Given the importance of an individualized 
approach and based on the needs and risk factors presented by patients, 
cardiovascular risk stratification is an important tool for care planning and adequacy 
of measures to be achieved by both the patient and the multidisciplinary team. As in 
the Alphaville Family Health Strategy in Timóteo has a large number of patients with 
hypertension in special situations, an intervention project capable of changing the 
quality of life of these patients is extremely necessary, since complications can arise 
over time and the treatment becomes more complex. As, in general, adherence to 
treatment has been low in these cases, it is necessary to be aware of the existence 
of actions aimed at raising the population's awareness of adherence to treatment and 
urgent changes in lifestyle and eating habits. In view of the above, the objective of 
this study was to develop an intervention project to increase adherence to the 
treatment of hypertension in special situations such as: dyslipidemia, coronary heart 
disease and heart failure of patients treated in the Alphaville Family Health Strategy 
of Timóteo - Minas Gerais. There is an understanding in the team that, with this 
project, the difficulties faced in view of the high rate of hypertensive patients with 
complications such as dyslipidemia, heart failure and coronary disease that are 
treated in the Alphaville Family Health Strategy in Timóteo - Minas Gerais can be 
minimized. The health team's main concern was to make these patients change their 
lifestyle and eating habits. It is important to adhere to drug treatment, since 
complications caused by hypertension can lead to death or irreversible sequelae. It is 
hoped that, with the action plan, we will be able to increase adherence to treatments, 
prevent new cases and provide better quality of life to patients. 
 
Keywords: Hypertension. Dyslipidemia. Cardiac insufficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Timóteo é um município brasileiro localizado no interior do estado de Minas 

Gerais, Região Sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence à 

Região Metropolitana do Vale do Aço, estando situado a cerca de 200 km da capital 

do estado. Ocupa uma área de pouco mais de 144 km², sendo aproximadamente 35 

km² em área urbana. Tinha em 2019 uma população estimada de 89 843 habitantes 

e uma densidade demográfica de 562,70 hab/Km² (IBGE, 2019). 

 

1.2 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

O Alphaville é um bairro do município de Timóteo, no interior do estado 

de Minas Gerais. Sua população foi contada pelo censo 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 1.898 habitantes, representando 2,3% do total 

da cidade.  Desta quantidade, 910 pessoas eram homens e 988 mulheres, sendo 

que existiam 554 domicílios. Hoje conta com aproximadamente 2,9 mil pessoas.  

O bairro foi construído pela companhia ACESITA (Aços Especiais Itabira), por 

iniciativa privada, exclusivamente para funcionários da empresa. A construção 

iniciou no ano de 1994 e foi concluída em 1995, foram feitas 502 casas, que foram 

financiadas exclusivamente por colaboradores da empresa. O bairro completa 24 

anos em 2019, e possui hoje 619 unidades, residenciais e comerciais. 

O saneamento básico na comunidade continua avançando, presença 

constante de coleta de lixo municipal. A comunidade distrital vive em boas moradias. 

A comunidade tem recebido investimentos públicos a cada administração como, 

centro de saúde, academia ao céu aberto, quadra, campo, isso se deve à pressão 

da associação comunitária, que é bastante ativa.  

No Bairro Alphaville trabalha uma Equipe de Saúde da Família que conta com 

o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Na área adscrita da ESF Alphaville, conta com uma escola municipal que vai 

do pré-escolar ao ensino fundamental. Não há creche na comunidade. Conta com 

cinco igrejas de várias denominações, dentre a católica, assembleia (onde é 

realizado palestras, devido ao pequeno espaço da unidade).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Conta com o programa Humanizar voltado para terceira idade, onde e 

realizado alongamentos, ginástica e controle de peso. Possui uma academia ao céu 

aberto, localizada na pracinha do bairro, bem frequentada com lazer, onde se 

encontra um campo de futebol e uma quadra. Nesta comunidade não possui ONG e 

nem sindicatos. Conta com associação de moradores, sempre buscando melhoria 

para a comunidade.  

 

1.3 Sistema Municipal de saúde 

 

Na atenção primária, o município de Timóteo conta com 16 equipes de saúde 

da família. A atenção especializada com serviços médicos de ortopedia, 

dermatologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, oftalmologia, 

urologista, psiquiatria, neuropsiquiatria e cardiologia acontece numa unidade de 

saúde situada no bairro Timotinho e em outros centros distribuídos pelo município. 

Há equipes de apoio com serviço de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

nutricionista, profissional de educação física e de enfermagem especializada 

contamos ainda com a equipe do NASF. 

O Hospital e Maternidade Vital Brasil (HMVB), antigo Hospital Acesita, está 

localizado no bairro Timirim e foi construído pela atual Aperam South América na 

década de 1950, sendo administrado pela Sociedade Beneficente São Camilo desde 

1992. O hospital é considerado referência regional para a realização de parto, além 

de obstetrícia e ortopedia.  

O Centro de Saúde João Otávio, situado no bairro Olaria, é mantido pela 

administração municipal e realiza atendimentos médicos clínicos e emergenciais em 

regime de plantão. . 

Alguns problemas foram encontrados no sistema municipal de saúde como: 

faltam melhorias na organização do centro de especialidades; falta estruturar a 

atenção de urgência e emergência; falta colocar mais especialistas para atendimento 

hospitalar; deveriam aumentar o número de cotas para exames e faltam 

medicamentos.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obstetr%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ortopedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olaria_(Tim%C3%B3teo)
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1.4  A Unidade Básica de Saúde Maria de Lourdes Damasceno 

 

A nova unidade de saúde do Alphaville foi inaugurada há mais ou menos dois 

meses e está situada na Rua Dolores Duran, 122, no bairro Alphaville. É 

responsável pelo atendimento de 711 famílias e uma população de 

aproximadamente 2.900 pessoas.   

O nome de Maria de Lourdes Damasceno, que empresta o seu nome a nova 

unidade do PSF no bairro Alphaville, foi sugerido pelo vereador da regional Fábio 

Campos Binha. Ela era natural de Ilhéus (BA), mas tinha a sua certidão de 

nascimento registrada em Nova Era, para onde mudou com os seus familiares 

quando ainda era recém-nascida.  

Após se casar, mudou-se para Coronel Fabriciano onde teve seus 4 filhos e 

em seguida passou a residir com a família no Alphaville, após a formação do bairro.  

Muita querida por toda a comunidade, Maria de Lourdes sempre esteve à 

disposição dos moradores em ajudar, já que possuía um vasto conhecimento em 

fitoterapia, que é a tradição milenar da aplicação de plantas medicinais no 

tratamento de várias doenças. Sempre bem humorada e disposta a ajudar ao 

próximo, Maria de Lourdes também era dotada de uma grande sensibilidade 

humana. 

Antes a unidade de saúde funcionava no bairro mais próximo, Limoeiro, há 

mais ou menos nove anos. Hoje a unidade funciona em uma casa adaptada, o 

espaço é pequeno e não apresenta estrutura adequada. As reuniões são realizadas 

na recepção e no consultório.   

A igreja do bairro e o programa humanizar cede o seu espaço para realizar 

palestras e reuniões com a comunidade.  

A área destinada à recepção está adequada, supre bem os anseios dos 

usuários durante o atendimento da equipe da saúde da família. O espaço da 

recepção possui cadeiras, banheiro, não contamos com bebedouro.  

A população tem muito apreço pela nova Unidade de Saúde, fruto de anos de 

luta e participação política, administrativa e da associação de moradores.  

A Unidade, atualmente, de uma forma geral está bem equipada, mesmo 

faltando os recursos adequados para o trabalho, supri as expetativas da 

comunidade. 
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Quanto aos aspectos demográficos temos que, são atendidos na unidade um 

total de 42 pacientes entre 0 a 1 ano de idade; 22 pacientes de 1 a 4 anos de idade; 

71 pacientes de 5 a 14 anos de idade; 228 pacientes de 15 a 19 anos de idade; 212 

pacientes de 20 a 29 anos de idade; 420 pacientes de 30 a 39 anos de idade; 262 

pacientes de 40 a 49 anos de idade; 237 pacientes de 50 a 59 anos de idade; 313 

pacientes acima de 60 anos de idade, sendo que 24 possuem mais de 80 anos   

 

Quadro 1 - População adscrita a unidade básica de saúde Maria de Lourdes 
Damasceno, por faixa etária, no município de Timóteo - Minas gerais, 2019. 
 

FAIXA ETÁRIA N 

< 1 42 

1 a 4 22 

5 a 14 71 

15 a 19 228 

20 a 29 212 

30 a 39 420 

40 a 49 262 

50 a 59 237 

60 e + 337 

                   Fonte: Dados da Unidade Maria de Lourdes Damasceno (2019). 

 

1.5  Equipe de Saúde da Família 

 

A unidade de saúde em que desenvolvo meu trabalho é composta de um 

enfermeiro, um técnico de enfermagem, seis agentes comunitários da saúde, sendo 

que uma encontra-se afastada de suas atividades e uma gerente da unidade.  

As visitas domiciliares são distribuídas em seis microáreas, sendo que ao ano 

fazemos o atendimento de 559 famílias que estão cadastradas em nossa unidade de 

atendimento  

A distribuição das consultas médias e de enfermagem é agendada: 20 

consultas ao mês com puericultura; 30 de pré-natal; 100 consultas com os 

hipertensos; 40 com os diabéticos; 8 consultas com pacientes portadores de câncer. 

As principais coberturas e metas são destinadas ao pré-natal, puericultura. 

Não contamos com sala de Imunização.  

Contamos com o apoio do NASF onde realizamos palestras educativas e 

desenvolvemos atividades.  

Pensamos futuramente em criar o grupo antitabagismo, e de saúde mental. 
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Realizamos reuniões interna para dá melhor andamento no serviço e 

relacionamento. 

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe 

 

A unidade de saúde tem funcionamento das 7:00 às 17:00 horas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe 

 

O atendimento é realizado de acordo com a demanda espontânea e atenção 

programada. Os pacientes são atendidos primeiramente pelo enfermeiro no 

acolhimento, nos quais são direcionados de acordo com as queixas para 

atendimentos médicos. 

Esses atendimentos são realizados de segunda-feira a quinta-feira no período 

da manhã. Já o período da tarde é reservado para atendimento de Pré-Natal e 

puerpério, grupo de HIPERDIA, visita domiciliar, e condições crônicas de agravos à 

saúde.   

O próximo passo é tentar criar um grupo de saúde mental e antitabagismo. 

Com o apoio do NASF nas reuniões em grupo com a comunidade tem-se o 

fortalecimento das ações dos serviços em promoção da saúde.  

Quanto aos problemas relacionados a unidade de saúde em relação a 

estrutura e funcionamento tem-se a falta de acessibilidade para deficientes, a 

estrutura foi adaptada, a unidade funciona em uma casa alugada, portanto, não 

tendo a adequação necessária para o atendimento de algumas necessidades dos 

usuários. Devido o seu tamanho e condições não existe sala de imunização e 

consultório odontológico.  

Em relação ao funcionamento a demora em agendamento de consultas 

especializadas e exames é a que mais se destaca, desvio de função das agentes 

comunitários de saúde, necessidades de capacitação e a falha na referência e 

contrarreferência. 

 

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

passo) 
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O primeiro passo da equipe foi detectar os problemas encontrados na 

comunidade através de um processo de observação para em seguida, trabalhar com 

os cuidados individualizados. Os problemas de saúde encontrados que mais nos 

preocupam foram:  

 Falta de equipamentos para a realização de alguns exames;  

 Falta de materiais para pequenos procedimentos como curativos, suturas, 

etc.; 

 Falta de medicamentos; 

 Falta de recursos humanos para um atendimento especializado na região; 

 Falta de investimentos em campanhas para a prevenção (imunização) de 

algumas doenças;  

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

 Dificuldade de fazer um atendimento com classificação de risco por causa da 

demanda e das condições estruturais da UBS; 

 Alta prevalência de mulheres com hipertensão arterial; 

 Baixa adesão ao tratamento; 

 Baixa adesão ás mudanças ao estilo de vida e mudanças nos hábitos 

alimentares; 

 Falta de materiais de papelaria para o nosso trabalho; 

 Alta prevalência de hipertensos com risco cardiovascular aumentado; 

 Alta prevalência de diabetes tipo 2 (DM2); 

 Alta prevalência de doenças cardiovasculares. 

 

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

(segundo passo) 

 

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

intuito de melhorar a qualidade de vida da população com alta prevalência de 

hipertensão arterial em situações especiais como: dislipidemia, coronariopatia e 

insuficiência cardíaca na população atendida da ESF de Timóteo - MG. A priorização 

do problema foi baseada na temática do presente projeto. Na unidade, existem 

outros problemas a serem priorizados, porém os lançados no quadro abaixo são os 

mais urgentes dentro da área a abrangência da ESF Alphaville em Timóteo – MG.  
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Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da ESF Alphaville no 

município de Timóteo - MG 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixa adesão ao 

tratamento  

Alta 4 Total 2 

Inatividade física Alta 4 Parcial 4 

Alimentação inadequada Alta 4 Parcial 3 

Alta prevalência de 

hipertensão arterial em 

situações especiais 

Alta 5  1 

Faltam medicamentos Alta 4 Parcial 5 

Alta prevalência de DM2 Alta 3 Parcial 6 

Alta prevalência de 

doenças cardiovasculares 

Alta 3 Parcial 7 

Alta prevalência de 

obesidade 

alta 3 Parcial 8 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

Há alta prevalência para hipertensão em situações especiais como: 

dislipidemia, coronariopatia e insuficiência cardíaca, seguido de baixa adesão ao 

tratamento, sedentarismo, alimentação inadequada. A baixa adesão ao tratamento, 

inatividade física e a alimentação inadequada, estão intimamente ligadas á 

hipertensão arterial com risco cardiovascular aumentado. Há também alta 

prevalência de DM2, doenças cardiovasculares e obesidade.  

Para todas essas prioridades a capacidade de enfrentamento é parcial, 

exceto para baixa adesão do tratamento, o qual a equipe de saúde tem total 

capacidade de enfrentamento, já que se pode promover campanhas e visitas 

domiciliares incentivando o tratamento e falando da importância do mesmo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Na ESF Alphaville em Timóteo tem grande número de pacientes com 

hipertensão em situações especiais, é de extrema necessidade que se faça um 

projeto de intervenção capaz de mudar a qualidade de vida destes pacientes, já que 

as complicações podem surgir ao longo do tempo e o tratamento fica mais 

complexo. Para tanto, é necessário trabalhar com abordagem mais ativa onde a 

pessoa participe da sua doença e incorpore informações para mudança no seu 

processo de autocuidado. 

Mendez et al. (2028, p. 2103) destacam que: 

 

Dada a importância de uma abordagem individualizada e baseada 

nas necessidades e fatores de risco apresentados pelos pacientes, 

tem-se na estratificação do risco cardiovascular importante 

ferramenta para o planejamento assistencial e adequação das 

medidas a serem alcançadas tanto pelo paciente como pela equipe 

multidisciplinar.     

 

Como, em geral a adesão ao tratamento tem sido baixa nestes casos, é 

preciso estar atento para que ajam ações voltadas para a conscientização da 

população em relação à adesão ao tratamento e mudanças urgentes no estilo de 

vida e nos hábitos alimentares. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção com o intuito de aumentar a adesão ao 

tratamento da hipertensão em situações especiais como: dislipidemia, coronariopatia 

e insuficiência cardíaca dos pacientes atendidos na ESF Alphaville de Timóteo - MG 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar os fatores de risco para hipertensão em situações especiais; 

 Promover ações de prevenção das DCNT, principalmente a hipertensão; 

 Aumentar adesão ao tratamento medicamentoso e mudanças no estilo de 

vida, como atividade física e mudanças nos hábitos alimentares. 
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4 METODOLOGIA 

 

O plano de intervenção foi elaborado após o levantamento dos problemas 

pelo método da estimativa rápida e depois foi selecionado problema mais relevante 

e que a equipe tem governança sobre o mesmo. 

Para contribuir a realização do plano de intervenção foi feita uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde por meio dos 

seguintes descritores: Hipertensão. Dislipidemia. Insuficiência Cardíaca. 

Foram também pesquisados documentos existentes na Biblioteca Virtual do 

Nescon e nas publicações do Ministério da Saúde. 

O Plano de intervenção foi confeccionado seguindo os passos do 

planejamento estratégico situacional conforme orientações de Faria, Campos e 

Santos (2018). 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A estratificação do risco cardiovascular é uma importante chave para 
a prevenção de eventos cardiovasculares, não meramente pela 
presença de patologias ou alterações químicas de forma isolada, 
mas pela atribuição de valores ao somatório de riscos decorrentes de 
múltiplos fatores em cada indivíduo (MENDEZ et al., p. 2103, 2018 
apud PETTERLE; POLANCZYK, 2011) . 

 

As variáveis biológicas mais comumente associadas ao risco de eventos, tais 

como LDL-colesterol e pressão alta arterial, a ele se relacionam de forma linear e 

contínua, sem que se possa divisar um limite inferior considerado “normal”. Por 

atuarem de forma independente, a agregação destes fatores num mesmo indivíduo 

multiplica-lhe proporcionalmente o risco de sofrer um acidente cardiovascular 

(PASSOS; ASSIS; BARRETO, 2016).  

Segundo o estudo de Framingham, em menos de 20% dos hipertensos seria 

a pressão arterial elevada o único fator de risco encontrado. Intolerância à glicose, 

obesidade, hipertrofia ventricular esquerda e dislipidemia seriam associadas de 

forma variável, numa razão quatro vezes superior à esperada por mera causalidade. 

Enquanto, respectivamente, 40% e 68% dos eventos coronarianos em homens e 

mulheres hipertensos na população de Framingham acometeram aqueles com um 

ou mais fatores de risco agregados, apenas 14% dos homens e 5% das mulheres 

portadoras de hipertensão arterial sem outros fatores experimentaram qualquer 

espécie de evento coronariano (FRANCISCHETTI; SANJLIANI, 2015). 

Segundo as conclusões de recente estudo caso-controle, cerca de 31% dos 

casos de infarto do miocárdio em hipertensos tratados apenas para esta condição, 

podem ser atribuídos a níveis de colesterol sérico acima de 200 mg/Dl 

(FRANCISCHETTI; SANJULIANI, 2015). 
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As características fenotípicas hoje bem conhecidas da síndrome metabólica 

incluem a agregação num mesmo indivíduo de aumento do perímetro abdominal, 

hipertensão, hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL-colesterol e moléculas de 

LDL-c pequenas e densas com grande potencial aterogênico e disfibrinólise. A 

prevalência estimada de síndrome metabólica nos Estados Unidos é de 24% e 

aumenta com o envelhecimento da população (FREITAS; GARCIA, 2012).  

 
Infelizmente, a estimativa do impacto exercido pela síndrome 
metabólica sobre as diversas comunidades do planeta padece ainda 
da falta de uniformidade nos critérios empregados para a sua 

definição. ((RENNIE et al., 2003; QUADRO; RIBEIRO, p. 103, 2008)  
 

 

A organização Mundial de Saúde, em busca de uma caracterização 

embasada em conceitos fisiopatológicos, inclui a obrigatoriedade de diagnosticar a 

resitência insulínica pelo Champ euglicêmico ou do modelo homeostático (HOMA), 

enquanto os participantes National Cholesterol Education Program (NCEP) “optaram 

por um diagnóstico mais facilmente aplicável à prática diária, listando-se apenas 

características fenotípicas” (RENNIE et al., 2003; QUADRO; RIBEIRO, p. 103, 2008). 

 

5.1 Hipertensão e dislipidemia 

 

Estados patológicos como hipertensão arterial associada a dislipidemia ou 

síndrome metabólica envolvem simultaneamente hiperativação do sistema renina-

angiotensina e aumento na geração de LDL oxidadas, facilitando assim, a instalação 

e perpetuação de estresse oxidativo. No vaso sanguíneo, a principal via promotora 

de resposta inflamatória é a ativação do fator de transcrição nuclear NF-Kappa B. 

Este complexo se encontra sob forma quiescente, sequestrado no citoplasma 

acoplado ao seu inibidor, IkB, que pode ser fosforilado em resposta à ativação de 

receptores da membrana celular por vários estímulos, enumerando-se, entre eles, 

LDL oxidadas e espécies reativas de oxigênio. Uma vez liberada, esta molécula 

migra para o núcleo celular e ativa os genes responsáveis pela expressão de 

moléculas de adesão, dando início ao processo de aderência dos monócitos ao 

endotélio vascular e migração para a íntima, onde, já convertidos em macrófagos 

ávidos por LDL oxidadas, promoverão os passos iniciais no desenvolvimento de 

lesão aterosclerótica (FRANCISCHETTI; SANJULIANI, 2015). 
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Hiperlipemia e hipertensão arterial, quando associadas podem acelerar a 

formação e o crescimento da placa aterosclerótica, que poderá levar em evento 

coronariano ou cerebrovascular (POFFO et al., 2017). 

Na III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da 

Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2001) destacam que o estudo de Framingham considera a elevação dos 

triglicérides e do colesterol plasmáticos como fatores de risco de maior importância 

para as doenças cardiovasculares, pois desencadeiam processos aterosclerótico. A 

elevação variada das concentrações plasmáticas de lipídios e de lipoproteínas 

caracteriza as diversas dislipidemias, que podem ser classificadas em:  

 Hipercolesterolemia isolada: elevação do colesterol total e/ou da LDL; 

 Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos triglicérides; 

 Hiperlipidemia mista: elevação combinada do colesterol e dos triglicérides; 

 Diminuição da HDL: redução isolada ou associada ao aumento dos 

triglicérides ou da LDL. 

Pela classificação etiológica, as dislipidemias são classificadas como de 

origens genéticas, causa primária como: a hipercolesterolemia familiar (HF), doença 

autossômica dominante, é uma das formas mais severas de hiperlipidemia. As 

secundárias estão relacionadas a outras doenças ou ao uso de medicamentos 

(PEREIRA et al, 2012). 

 

5.2 Hipertensão e doença coronariana crônica 

 

O aumento da velocidade de propagação e de reflexão da onda de pulso 

arterial ao longo dos grandes vasos também contribui para desequilibrar oferta e 

demanda de oxigênio: em situações fisiológicas, a reflexão da onde de pulso através 

de vasos com elasticidade preservada é vagarosa o suficiente para, na altura da raiz 

aórtica, encontrar o coração já em diástole e propagar-se às artérias coronárias, 

contribuindo para a manutenção da permeabilidade destes vasos (CUPPARI, 2015). 

A hipertensão arterial por provocar hipertrofia ventricular esquerda ou por 

induzir aumento da matriz colágena intersticial, prejudica as duas fases do 

relaxamento ventricular, piorando sensivelmente o desempenho diastólico já 

comprometido pela doença coronariana (CUPPARI, 2015).   
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5.3 Hipertensão e insuficiência cardíaca 

 

A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca. No estudo HOPE, em uma avaliação 

transversal de pacientes com insuficiência cardíaca de apresentação hospitalar na 

rede pública e privada, foi possível documentar história de hipertensão arterial em 

86% dos indivíduos internados em hospitais públicos e em 75% dos internados em 

hospitais privados (XAVIER; GAGLIARDI, 2015). 

Em verdade, a disfunção diastólica parece apresentar hoje a principal 

anormalidade capaz de levar o hipertenso ao quadro clinico de insuficiência cardíaca 

na ausência de doença isquêmica do coração e disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo (XAVIER; GAGLIARDI, 2015). 

O relaxamento ventricular anormal em presença de função sistólica normal 

observado no paciente hipertenso decorre de uma associação em graus variáveis de 

hipertrofia ventricular esquerda, hiperplasia da matriz colágena induzida por ativação 

do eixo renina-angiotensina-aldosterona, isquemia por doença microvascular ou 

hipoperfusão subendocárdica em corações muito hipertrofiados, além, é claro, de 

doença coronariana agregada (FRANCISCHETTI; SANJULIANI, 2015).  

Estas anormalidades, uma vez exteriorizadas clinicamente sob forma de 

dispneia aos esforços e estertores crepitantes ou sibilos à ausculta pulmonar, 

configuram o quadro de insuficiência cardíaca diastólica. Aplica-se esta 

denominação às apresentações clínicas com função sistólica ventricular preservada, 

pois a existência de sintomas congestivos no paciente com ventrículo esquerdo 

hipocontrátil é também secundária à disfunção diastólica (BARRETO; SANTELLO, 

2012).  

Os pacientes idosos e especialmente as mulheres idosas representam o 

grupo mais acometido por IC. Mesmo entre eles, o tratamento da hipertensão arterial 

com diurético tiazídicos preveniu até 50% o aparecimento desta doença, conforme 

demonstrado no estudo SHEP. Portanto, a melhor forma de tratar a IC diastólica é 

impedir seu aparecimento, estendendo ao maior número possível de pacientes as 

alternativas de tratamento da hipertensão arterial (CLAUDINO; ZANELLA, 2015). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Descrição dos problemas selecionados (Terceiro passo) 

 

De todos os problemas encontrados na área de abrangência, o selecionado 

foi o alto índice de hipertensos com risco cardiovascular aumentado. 

Dos pacientes hipertensos atendidos na unidade ESF Alphaville, 75% estão 

com risco cardiovascular aumentado, 28% sofrem de sobrepeso e obesidade, destes 

3% sofrem de insuficiência cardíaca, 12% dislipidemias e 7% coronariopatia; 11% 

são diabéticos. Apenas 68% dos pacientes hipertensos aderiram ao tratamento 

medicamentoso, ou seja, 32% não aderiram ao tratamento medicamentoso; 34% 

não aderiram ás mudanças nos hábitos alimentares, sendo que 66% seguem a dieta 

prescrita pelo nutricionista; somente 14% aderiram à prática de atividade física, 

sendo que, 86% continuam levando uma vida sedentária, o que aumenta ainda mais 

os riscos cardiovasculares. 

Alguns pacientes hipertensos só procuram a unidade de saúde quando estão 

passando mal ou alguma complicação se instalou, sendo necessárias internações. 

Se o tratamento, as mudanças nos hábitos alimentares e mudanças no estilo de vida 

tivessem ocorrido, os níveis pressóricos estavam sendo controlados e as 

complicações e risco cardiovasculares poderiam ter diminuído. 

Assim a grande preocupação da equipe é diminuir a alta prevalência de 

hipertensos com risco cardiovascular.  

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (Quarto passo) 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Com relação à DAC, cerca de 25% 
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das mortes por isquemia coronariana são explicáveis pelo aumento crônico da 

pressão arterial (FANCISCHETTI; SANJULIANI, 2015).   

Situações específicas favorecem o desenvolvimento da hipertensão arterial, 

entre elas: a obesidade, inatividade física, elevada ingestão de sal (sódio), baixa 

ingestão de potássio e consumo abusivo de bebidas alcoólicas (CUPPARI, 2015).  

O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares e renais. A adoção de um estilo de 

vida saudável é o principal fator na prevenção do aumento da pressão arterial na 

população e é indispensável no tratamento dos indivíduos hipertensos (CLAUDINO; 

ZANELLA, 2015). 

O excesso de peso é um fator predisponente para a hipertensão. Estima-se 

que 20 a 30% da prevalência de hipertensão possam ser explicadas por esta 

associação. A recomendação para prevenir e controlar o aumento da pressão 

arterial é a manutenção do peso corpóreo dentro da faixa de normalidade do índice 

de massa corpórea, ou seja IMC de 18,5 a 24,9 Kg/m2. 

  

6.3 Seleção dos nós críticos (Quinto passo) 

 

Abaixo os “nós-críticos” para o enfrentamento da hipertensão arterial com 

risco cardiovascular aumentado: 

 Dificuldade em mudar os hábitos alimentares e estilos de vida; 

 Falta de conhecimento da população quanto às complicações da hipertensão 

e dos riscos cardiovasculares; 

 Estrutura inadequada da unidade de saúde para palestras e minicursos sobre 

os perigos da hipertensão e dos riscos cardiovasculares; 

 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso; 

 Baixa adesão ao tratamento nutricional. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

Para o desenho das operações foi elaborado o diagnóstico situacional, a 

identificação e priorização dos problemas e a construção do plano de ação que 

segue abaixo de acordo com cada nó crítico encontrado. 
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Quadro 3 – Operações sobre o nó crítico 1 relacionado ao problema “Dificuldade em 

mudar os hábitos alimentares e estilos de vida” na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Alphaville na cidade de Timóteo – MG. 

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

Operação Modificar hábitos alimentares e estilos de vida. Conscientizar a 
comunidade dos perigos existentes em não se alimentar bem e não 
praticar atividade física; informar a população quanto aos perigos da 
hipertensão arterial e dos riscos cardiovasculares. 

Projeto Mudanças para a vida. 

Resultados 

esperados 

Saúde total: Diminuir IMC para 25kg\m2; reduzir Kg de peso dos 
pacientes, pois a cada 10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de doenças 
cardiovasculares; diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão 
calórica e aumentar gasto calórico com atividades físicas. Diminuir os 
níveis pressóricos. 

Produtos 

esperados 

Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa alimentação 
e perigos da hipertensão e dos riscos cardiovasculares; programa de 
atividade física. Panfletos com regras praticas de boa alimentação e 
qualidade de vida. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
para o público alvo; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Político: Mobilização para as campanhas contra a obesidade; 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
minicursos. 

Recursos críticos Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para promover palestras e 
reuniões com a população alvo; 
Político: Adesão do gestor da unidade e da secretaria de saúde; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; 
minicursos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações 
estratégicas 

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

Prazo Três meses para o início das atividades. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões mensalmente para verificar os resultados alcançados. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta de 

conhecimento da população quanto às complicações da hipertensão e dos riscos 

cardiovasculares” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Alphaville da cidade de Timóteo – MG. 

Nó crítico 2 Falta de conhecimento da população quanto às complicações da 
hipertensão e dos riscos cardiovasculares. 

Operação Promover campanhas para promover informações quanto à 
hipertensão e os riscos cardiovasculares; promover palestras com o 
intuito de verificar se a população está bem informada quanto à 
importância do tratamento e mudanças no estilo de vida. 

Projeto Saúde é vida. 

Resultados 

esperados 

População bem informada quanto á doença e a necessidade de 
tratamento; mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares; redução 
dos níveis pressóricos; redução dos riscos cardiovasculares; adesão 
ao tratamento. 

Produtos 

esperados 

Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa alimentação 
e perigos da hipertensão e dos riscos cardiovasculares; programa de 
atividade física. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para 
o público alvo; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Político: Mobilização para as campanhas contra a obesidade, doenças 
cardiovasculares, hipertensão e diabetes; fazer palestras nas escolas 
sobre boa alimentação. 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
minicursos. 

Recursos críticos Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para 
o público alvo; 
Político: Adesão da gestão da UBS 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; 
cartilhas para serem distribuídas nas escolas para conscientizar as 
crianças quanto à importância da boa alimentação. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável).  

Ações 
estratégicas 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 
saúde; reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os 
educadores e direção das escolas da região. 

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

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 

Reuniões quinzenalmente para avaliação dos resultados alcançados e 
planejamento de novas ações para a quinzena seguinte. 
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ações 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3 relacionado ao problema ” Estrutura 

inadequada da unidade de saúde para palestras e minicursos sobre os perigos da 

hipertensão e dos riscos cardiovasculares”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Alphaville da cidade de Timóteo - MG 

Nó crítico 3 Estrutura inadequada da unidade de saúde para palestras e minicursos sore 
os perigos da hipertensão e dos riscos cardiovasculares. 

Operação Modificar as salas de atendimento; construir auditório para palestras e 
campanhas; promover informações quanto às doenças através de visitas 
domiciliares; aumento da área de cobertura; construção de hospital na região 
para atendimentos mais complexos. 

Projeto Saúde e Atendimento melhorado. 

Resultados 

esperados 

Melhorias para a Saúde: melhoria do atendimento e melhoria da qualidade de 
vida das pessoas de toda a comunidade; atendimento com classificação de 
risco; atendimento com acolhimento e voltado para a qualidade de vida e 
prevenção. 

Produtos 

esperados 

Reforma das salas; treinamento para um melhor atendimento; treinamento 
para assistência de qualidade; palestras para melhorar o atendimento e a 
qualidade de vida da população. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; Reforma para melhorias das 
salas e da unidade em geral. 
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de agentes de 
saúde para atender a demanda; usar a escola como agente de informação 
auxiliar.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; moveis e 
equipamentos novos. 

Recursos críticos Político: Adesão da gestão da unidade e da gestão municipal. 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física 
das UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas para 
serem distribuídas nas escolas para conscientizar as crianças quanto à 
importância da boa alimentação. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 
reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os educadores e 
direção das escolas da região. 

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

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação dos espaços usados para as palestras (se estão compatíveis com 
os trabalhos propostos) de uma a quatro meses. 
Reunião semanal para verificar as melhorias das salas e da unidade em geral. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Baixa adesão 

ao tratamento medicamentoso” na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Alphaville da cidade de Timóteo - MG 

Nó crítico 4 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

Operação Modificar os hábitos alimentares da população através de reeducação 
alimentar; Mudar o estilo de vida da população, propondo atividade 
física; promover informações quanto às doenças através de visitas 
domiciliares; aumento da área de cobertura; campanhas para adesão 
ao tratamento.  

Projeto Tratamento e qualidade de vida. 

Resultados 

esperados 

Adesão total ao tratamento medicamentoso; mudanças nos hábitos 
alimentares; mudanças no estilo de vida.  

Produtos 

esperados 

Palestras sobre hipertensão e importância do tratamento; reuniões em 
grupo operativo para ajudar a população alvo a aderir ao tratamento; 
campanhas para a prevenção de DCNT, principalmente hipertensão 
arterial e suas complicações. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: informações sobre importância do tratamento; processo de 
comunicação eficiente; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de 
agentes de saúde para atender a demanda; usar a escola como 
agente de informação auxiliar para a prevenção de doenças.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
moveis e equipamentos novos. 

Recursos críticos Cognitivo: Adesão da equipe de saúde nas campanhas; 
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras;  
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de 
agentes de saúde para atender a demanda; usar a escola como 
agente de informação auxiliar.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
moveis e equipamentos novos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável). 

Ações 
estratégicas 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 
saúde; reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os 
educadores e direção das escolas da região. 

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

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões mensalmente para verificar e avaliar os resultados 
alcançados. 
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Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 5 relacionado ao problema “Baixa adesão 

ao tratamento nutricional” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Alphaville da cidade de Timóteo - MG 

Nó crítico 5 Baixa adesão ao tratamento nutricional. 

Operação Modificar os hábitos alimentares da população através de reeducação 
alimentar; Mudar o estilo de vida da população, propondo atividade 
física; promover informações quanto às doenças através de visitas 
domiciliares; aumento da área de cobertura; construção de hospital na 
região para atendimentos mais complexos; adesão ao tratamento 
nutricional. 

Projeto Saúde é boa alimentação.  

Resultados 

esperados 

Adesão total á terapia nutricional; redução dos níveis pressóricos; 
redução do peso corporal; redução do IMC; melhorias na qualidade de 
vida. 

Produtos 

esperados 

Palestras sobre boa alimentação; campanhas sobre prevenção de 
DCNT e hipertensão; programas de boa alimentação; palestras sobre 
importância da terapia nutricional. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para 
o público alvo; 
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de 
agentes de saúde para atender a demanda; usar a escola como 
agente de informação auxiliar.  
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
moveis e equipamentos novos. 

Recursos críticos Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para as campanhas contra 
hipertensão e boa alimentação.  
Político: Mobilização para as campanhas; aumento do número de 
agentes de saúde para atender a demanda; usar a escola como 
agente de informação auxiliar.  
Estrutural: Conseguir espaço para as palestras; 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
moveis e equipamentos novos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável). 

Ações 
estratégicas 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 
saúde; reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os 
educadores e direção das escolas da região. 

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

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 

Reuniões mensalmente para observar e analisar os resultados 
alcançados com a reeducação alimentar e o tratamento para a 
hipertensão arterial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se, com este projeto, as dificuldades enfrentadas diante o alto 

índice de hipertensos com complicações como a dislipidemia, a insuficiência 

cardíaca e coronariopatia que são atendidos na ESF Alphaville em Timóteo – MG. 

A maior preocupação da equipe de saúde é fazer com que estes pacientes 

mudem o estilo de vida e os hábitos alimentares.  

É importante que haja uma adesão ao tratamento medicamentoso também, já 

que complicações ocasionadas pela hipertensão arterial já se instalaram e podem 

levar ao óbito ou a sequelas irreversíveis. 

Espera-se que, com o plano de ações, possamos aumentar a adesão aos 

tratamentos, prevenir novos casos e dar melhor qualidade de vida aos pacientes. 
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