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RESUMO 

Nova Contagem é um bairro em Contagem e a Equipe 8 procura atender toda 
população da área de abrangência composta por 3360 usuários sendo 1.662 
(47,7%) homens e 1.698 (52,3%) mulheres, distribuídos por faixa etária. Do 
total, 2138 são maiores de 15 anos e tem alta prevalência de tabagismo, 
sedentarismo, alcoolismo, hipertensão arterial e diabetes melitus, existindo um 
aumento para os riscos cardiovasculares, devido na maioria das vezes à falta 
de conhecimento da população. Considerando os riscos de doenças 
cardiovasculares é importante elaborar um projeto de intervenção utilizando 
ações educativas para levar conhecimentos à população sobre os fatores de 
riscos cardiovasculares. O objetivo desse estudo é implementar um programa 
de intervenção educativa sobre as doencas cardiovasculares para os 
pacientes, familiares e equipe de saúde na Unidade Básica de Saúde Nova 
Contagem II, Municipio Contagem/ Minas Gerais. Para a elaboração do Plano 
de Intervenção foram utilizados os passos do Planejamento Estratégico 
Situacional e foi realizada em revisão sobre o tema na Biblioteca Virtual de 
Saúde. A equipe receberá capacitação para nivelar o conhecimento. Espera-se 
diminuir os riscos das doenças cardiovasculares e consequentemente haverá 
diminuição de incidência de casos novos e agravamento das patologias já 
existentes, complicações, possíveis sequelas e também mortalidade. Esta 
intervenção é importante na atenção básica, já que permite à população obter 
as ferramentas para minimizar o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares.  
 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Doenças Cardiovasculares. Estratégia 
Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nova Contagem is a neighborhood in Contagem and Team 8 seeks to serve the 

entire population in the area covered by 3360 users, 1,662 (47.7%) men and 

1,698 (52.3%) women, distributed by age group. Of the total, 2138 are over 15 

years old and have a high prevalence of smoking, physical inactivity, 

alcoholism, hypertension and diabetes mellitus, with an increase in 

cardiovascular risks, due to the lack of knowledge of the population. 

Considering the risks of cardiovascular diseases, it is important to elaborate an 

intervention project using educational actions to bring knowledge to the 

population about cardiovascular risk facetos. The aim of this study is to 

implement an educational intervention program on cardiovascular diseases for 

patients, families and health staff at the Nova Contagem II Basic Health Unit, 

Municipio Contagem / Minas Gerais. For the elaboration of the Intervention 

Plan, the steps of the Situational Strategic Planning were used and it was 

performed in review on the theme in the Virtual Health Library. The team will 

receive training to level the knowledge. The risk of cardiovascular disease is 

expected to decrease and consequently there will be a decrease in the 

incidence of new cases and worsening of existing conditions, complications, 

possible sequelae and also mortality. This intervention is important in primary 

care, as it enables the population to obtain the tools to minimize the 

development of cardiovascular disease. 

Keywords: Health Education. Cardiovascular Diseases. Family Health Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais do município 

Contagem possui boa infraestrutura, além de universidades, escolas municipais 

e estaduais, e hospitais, entre outros serviços públicos, como turismo e lazer, 

para a população (IBGE, 2010). 

O crescimento de Contagem é bem planejado, sem esquecer a sua 

comunidade, valorizando a dignidade dos cidadãos. Conforme dados 

fornecidos pela Fundação João Pinheiro, o município tem hoje um dos 

melhores índices de Desenvolvimento Humano do Estado (IDHM), que é 0,756 

(IBGE, 2010). 

Contagem é uma cidade beneficiada pela sua localização geográfica e pelo 

forte desenvolvimento industrial. Localizada a apenas a 21 km da Capital de 

Minas Gerais, Contagem está inserida em ponto privilegiado do sudeste 

brasileiro. Isso proporciona vantagens logísticas de escoamento para todas as 

regiões do país (Norte/Nordeste, Sul/Sudeste), Mercosul e os portos (IBGE, 

2010). 

A história do município de Contagem apresenta versões diversificadas sobre 

sua origem. A mais aceita é que em 1701, a Coroa Portuguesa mandou instalar 

um posto fiscal às margens do Ribeirão das Abóboras, nas terras da sesmaria 

do capitão João de Souza Souto Maior, para fazer a contagem do gado que 

vinha da região do Rio São Francisco em direção à região das minas de Ouro 

Preto e Mariana (IBGE, 2010). 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída de 

quatro distritos: Contagem, Campanha, Vargem da Pantana e Vera Cruz. Em 

1923, o distrito de Vera Cruz tornou o novo município de Pedro Leopoldo. 

Neves, com terras desmembradas do distrito de Vera Cruz, o distrito de 

Vargem da Pantana tomou o nome Ibirité (IBGE, 2010). 
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Em divisão territorial datada de 1/07/1960, o município é constituído de dois 

distritos: Contagem e Parque Industrial, permanecendo em divisão territorial 

datada de 2007 (IBGE, 2010). 

1.2 Aspectos da comunidade 

Abordando os aspectos socioeconômicos, os resíduos sólidos urbanos, 

domésticos e comerciais são coletados pela prefeitura, atendendo 100% da 

população urbana (CONTAGEM, 2017).   

O abastecimento de água, de excelente qualidade e a coleta de esgoto na área 

urbana é realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA). A captação para abastecimento da rede municipal é feita na 

Represa Várzea das Flores, atendendo a necessidade do município 

(CONTAGEM, 2017). 

O serviço de energia elétrica no município é prestado pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). A Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (EBCT) possui 12 agências no município, sendo 05 próprias e 07 

franqueadas (CONTAGEM, 2017).  

Relatando os aspectos geográficos, Contagem tem uma área total de 195 268 

km2 e 3 090,33 habitantes por km2, segundo dados estatísticos de 2010. Conta 

com uma população de 603 442 (IBGE, 2010). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

A saúde no município é estruturada em quatro unidades de saúde mental; 170 

unidades básicas de saúde (UBS), dois centros de consultas especializadas 

(Ressaca e Iria Diniz); tres Unidades de Pronto Atendimento (Ressaca, 

Petrolândia, Nova Contagem); um Centro de Referência de Saúde do 

Trabalhador; um Centro de Especialidades Odontológica; Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU); Pronto Socorro GPV; Maternidade 

Municipal; Hospital Municipal; farmácias distritais; exames laboratoriais 

terceirizados (CONTAGEM, 2017). 
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A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem divide a cidade em sete 

Distritos Sanitários (DS), sendo eles: Eldorado, Industrial, Petrolândia, 

Ressaca, Nacional, Vargem das Flores e Sede. Cada DS tem uma sede própria 

e um corpo administrativo gerenciado por um Diretor Distrital (CONTAGEM, 

2017). 

O controle social é exercido pelos Conselhos Locais de Saúde e pelo Conselho 

Municipal de Saúde. O Conselho está composto por 24 membros efetivos e 24 

suplentes, divididos entre os trabalhadores de saúde (25%), os usuários dos 

serviços de saúde (50%) e representantes do governo e prestadores de 

serviços (25%) (CONTAGEM, 2017). 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Nova Contagem II Equipe 8 

A UBS Nova Contagem II situa-se no bairro Nova Contagem, na rua VL35 e 

pertence ao Distrito Regional Vargem das Flores, sendo inaugurada há 20 

anos. Os recursos humanos disponíveis são: um Médico, um Enfermeiro, uma 

Técnica de Enfermagem, quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma 

Servidora Administrativa e uma Auxiliar Geral. A população adstrita é de 3.360 

pessoas, segundo os dados colhidos no território pelas ACS em 2017. 

A população da UBS é 100% servida de energia elétrica e de água encanada. 

A coleta de lixo ocorre segunda, quarta e sexta feira, na maioria da população 

exceto onde as ruas não são asfaltadas. 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 8 

Nossa UBS encontra-se inserida na própria comunidade que atende, na Rua 

VL 35, em Nova Contagem II, com acesso disponível para a população. Seu 

horário de atendimento é de segunda a sexta feira, de 8.00 horas às 17.00 

horas, com uma hora de descanso para almoço, de 12.00 horas às 13.00. A 

área destinada à recepção é pequena. O consultório do médico encontra-se em 

frente à área de recepção e por isso dificulta sobremaneira o atendimento e é 

motivo de insatisfação de usuários e profissionais de saúde.  
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A equipe tem dificuldades com a referência para os demais níveis assistenciais, 

já que os pacientes tem que aguardar na fila de um, dois e até quatro anos 

para serem atendidos por alguma especialidade especifica, sem ter em conta 

que quando conseguem a consulta demoram outros anos mais para fazer 

exames solicitados e aguardar retorno. A contra referência não é feita como 

desejável, a equipe não conhece o que acontece com os pacientes nessas 

consultas.  

 

1.6 O dia a dia da equipe 8 Nova Contagem II 

O meu horário de trabalho é compartilhado com outra equipe, todas segundas 

e quartas feiras no período de manhã e às tardes apoio outra equipe de saúde 

orientada pelo DS. Terças e quintas feiras eu faço acolhimento e às tardes de 

terça gestantes  e crianças na quinta feira. Às sextas feiras tenho o dia livre 

para estudo. Faço as visitas domiciliarias a cada 15 dias, nas quintas feiras 

pela manhã. 

1.7 Estimativa Rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

A partir do diagnóstico situacional realizado na UBS Vila Nova Contagem II, 

foram identificados como os principais problemas da comunidade: alcoolismo, 

prevalência elevada de Diabete Mellitus (DM), elevado índice de parasitismo e 

elevado índice de dermatoses, através da estimativa rápida, obtendo-se 

informações que permitiram conhecer as causas e consequências deles. 

1.8 Priorizações dos problemas - a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Após a identificação dos problemas e necessidades de saúde da população 

local, eles foram priorizados de acordo com importância, urgência, e 

capacidade de enfrentamento: 
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 atribuindo valor "alto, médio ou baixo" para a importância do 

problema; 

 distribuindo pontos de 0 a 10 conforme sua urgência; 

 definindo se a solução do problema está dentro, fora ou 

parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da 

equipe;  

 numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do 

resultado da aplicação dos critérios. 

 A priorização dos problemas identificados ocorreu depois de uma discussão na 

equipe. No quadro 1 demostra-se a ordem de prioridade. 

Quadro 1. Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da equipe 8 de Saúde da Família da UBS Nova Contagem, bairro 

Nova Contagem II, Município Contagem/Minas Gerais, 2018. 

Principais Problemas.  Importância* 

Urgência** 

(de 1 a 10) 

Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção**** 

Incremento de fatores 

de risco cardiovascular. 

Alta 9 Parcial 1 

Sedentarismo Alta 6 Parcial 2 

 Hipertensão Arterial Alta 6 Parcial 3 

 Diabetes Mellitus Alta 4 Parcial 4 

  Alcoolismo Alta 5 Parcial 5 

Fonte: O autor (2019). 

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

 
 

A equipe considerou reunir os problemas identificados em um problema único, 

Incremento de fatores de risco cardiovascular, tendo em conta sua inter-
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relação: número elevado de fatores de risco cardiovascular, existindo somente 

uma prioridade. 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

As doenças circulatórias são responsáveis por impacto expressivo na 

mortalidade da população brasileira, correspondendo a 32% dos óbitos em 

2002, o equivalente a 267.496 mortes (BRASIL, 2001). 

As doenças cardiovasculares  compreendem um espectro amplo de síndromes 

clínicas, mas têm nas doenças relacionadas à aterosclerose a sua principal 

contribuição, manifesta por doença arterial coronariana, doença 

cerebrovascular e de vasos periféricos, incluindo patologias da aorta, dos rins e 

dos membros, com expressiva morbidade e impacto na qualidade de vida e 

produtividade da população adulta (BRASIL, 2001). 

Em adição às doenças com comprometimento vascular, as doenças renais 

crônicas têm também um ônus importante na saúde da população, sendo 

estimado que 1.628.025 indivíduos sejam portadores de doença renal crônica 

(DRC) no Brasil, e 65.121 estão em diálise. São inúmeros os fatos que podem 

estar relacionados com a importância cada vez maior destas doenças (BRASIL, 

2001). 

Acredita-se que o resultado desse trabalho possa servir de suporte para os 

enfermeiros e os demais profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), pois a ausência de conhecimento acerca do problema pode se tornar 

um obstáculo para o sucesso de ações desenvolvidas para contemplar grandes 

grupos. As ações educativas podem ser mais bem trabalhadas pelos 

profissionais de saúde tanto na modalidade de grupos, como na atenção 

individualizada, na expectativa de que haja uma melhor compreensão e 

sensibilização para a importância da prevenção.  
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A sensibilização da população para a importância da mudança de hábitos de 

vida e autocuidado poderá contribuir para a redução da morbimortalidade, 

sendo factível por meio da promoção da saúde. 

A característica fundamental da amostra é que são pacientes com importantes 

fatores de riscos associados para o desenvolvimento de complicações futuras e 

outras comorbidades, assim como pouco ou nenhum conhecimento sobre a 

mesma, o que originou a definição da situaçao problema para a presente 

proposta. 

Por isso o projeto irá a trabalhar de maneira a elucidar para os pacientes de 

nossa UBS, na perspectiva da educaçao em saude, sobre a doença que o 

acomete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

Implementar um programa de intervenção educativa sobre as doencas 

cardiovasculares para os pacientes, familiares e equipe de saúde na Unidade 

Básica de Saúde Nova Contagem II, Municipio Contagem, Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos:  

Identificar o nível de conhecimento dos pacientes sobre as principais causas, 

critérios, diagnósticos e consequências para a saúde do paciente cardiopata. 

 

Discutir e explicar o plano de cuidado do paciente com os seus familiares, com 

a concordância prévia do paciente. 

 

Determinar o efeito do programa de intervenção educativa para melhorar os 

estilos de vida e de enfrentamento dos pacientes. 
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4. METODOLOGIA.  

Para a construção deste plano de intervenção foram utilizados trabalhos 

científicos encontrados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e 

Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais. Os descritores 

utilizados para a busca foram: educação em saúde, estratégia de saúde da 

família e doenças cardiovasculares. 

  

Os artigos que se encontram nessas bases de dados, bem como publicações 

em livros e revistas médicas foram selecionados conforme sua relevância e 

coerência com o assunto proposto. Outros dados importantes que foram 

utilizados são os que se encontram disponíveis na Secretaria Municipal de 

Saúde e arquivos da equipe de nossa UBS, dados referentes à saúde da 

população e condições socioeconômicas. 

 

Para desenvolver o projeto de intervenção foram utilizados os dados obtidos no 

diagnóstico situacional. Adotou-se o método de Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) autoria de Campos; Faria e Santos (2010), que possui os 

seguintes passos: 1) Primeiro passo: definição dos problemas (o que causou 

os problemas e suas consequências); 2) Segundo passo: priorizar os 

problemas (avaliar a importância do problema, sua urgência, capacidade de 

enfrentamento da equipe, numerar os problemas  a partir do resultado da 

aplicação dos critérios); 3) Terceiro passo: descrição do problema selecionado 

(caracterização e à dimensão do problema e quantificação); 4) Quarto passo: 

explicação do problema (causas do problema e qual é sua relação); 5) Quinto 
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passo: selecionar os “nós críticos” (causam mais importantes a serem 

enfrentadas); 6) Sexto passo: desenho das operações (concretização das 

operações); 7) Sétimo passo: identificação dos nós críticos (identificar recursos 

que devem ser consumidos em cada operação); 8) Oitavo passo: análise de 

viabilidade do plano (estratégias que busquem mobilizar, convencer, cooptar ou 

mesmo pressionar estes, para mudar sua posição); 9) Nono passo: designação 

dos responsáveis por cada operação e definição dos prazos para a execução 

das operações). Plano operativo 

10) Décimo passo: modelo de gestão do plano de ação; definir o processo de 

acompanhamento e seus instrumentos. 

5. REVISÃO DA LITERATURA  

5.1 Estratégia de saúde da família 

O modelo de desenvolvimento econômico e social estabelecido determina tanto 

o ambiente político, cultural, ambiental e socioeconômico (as pessoas pensam 

como vivem), assim como as políticas públicas, que por sua vez influenciam: 

hábitos e estilos de vida inadequados como sedentarismo, hábitos alimentares 

impróprios, tabagismo e alcoolismo; incremento do nível de pressão social 

dado por incremento de desemprego, violência e baixos salários; e baixo nível 

de informação da população sobre os riscos, agravos e direitos sociais 

(OLIVEIRA, 2014). 

 

As políticas públicas influenciam o modelo assistencial da ESF que não é 

desenvolvida adequadamente e, assim, interfere no processo de trabalho, 

dificultando no uso de protocolos, apoio diagnóstico, referência e contra 

referência. Ao não existir um funcionamento adequado, não se consegue 

modificar adequadamente o desenvolvimento de riscos ou agravos, pelos quais 

hábitos e estilos de vida inadequados unidos a fatores hereditários estão 

associados com a ocorrência de Hipertensão arterial e DM e ao incremento de 

risco cardiovascular, podendo causar Infarto Agudo de Miocárdio, Acidente 

Vascular Encefálico e DRC, assim como invalidez, aposentadoria precoce, 
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incremento de desemprego e  da mortalidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO / SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. 2010). 

Portanto, nosso plano de intervenção buscará minimizar e ou resolver esse 

problema considerado prioritário pela equipe de saúde da família, tal, seja, 

riscos cardiovasculares. 

5.2 Doenças cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares incluem um grupo muito vasto de patologias que 

afetam o coração e também os grandes vasos, como infarto, arritmias 

cardíacas, isquemias ou anginas A principal característica das doenças 

cardiovasculares é a presença da aterosclerose (SIMÃO et al., 2002). 

As mortes prematuras são causadas por doenças cardiovasculares em todo o 

mundo, sendo responsáveis por cerca de 17,3 milhões de óbitos anual, 31,3% 

de todos os casos, sendo que 40% das mortes precoces ocorrem durante os 

anos mais produtivos de uma pessoa, antes dos 60 anos de idade (BRASIL, 

2011). 

No Brasil, trezentas mil pessoas, entre homens e mulheres, morrem por ano 

devido às doenças cardiovasculares (BRASIL, 2011). O número equivale a 820 

pessoas por dia, 34 por hora e uma a cada dois minutos. Os dados alertam 

ainda que, de acordo com a Universidade Columbia, dos Estados Unidos, a 

taxa de mortalidade entre brasileiros deverá crescer 250% do ano 2000 até 

2040 (AVEZUM; WAJNGARTEN, 2013). 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes 

registradas no País em um ano (BRASIL, 2011). Estudos do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo mostram que 60% dessas vítimas 

são homens, com média de idade de 56 anos. A alta frequência do problema 

coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de mortes por doenças 

cardiovasculares (AVEZUM; WAJNGARTEN, 2013). 
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A doença cardiovascular é a principal causa de hospitalização no país, gerando 

o maior custo para o sistema nacional de saúde. Segundo levantamento feito 

em 2010 pela (Global Burden off Disease Study) sobre a Carga Mundial de 

Doenças (CMD), a doença isquêmica do coração e o derrame foram, 

respectivamente, a segunda e a terceira causas mais comuns de mortes 

prematuras no Brasil naquele ano. A doença isquêmica do coração representou 

9,9% da mortalidade prematura, enquanto o derrame, 7,3% (AVEZUM, 

WAJNGARTEN, 2013). 

As doenças cardiovasculares também estão entre os principais causadores de 

ônus econômico para as famílias e a sociedade brasileira. De acordo com um 

estudo do Ministério da Saúde realizado em 2007, a perda de produtividade e 

queda da renda familiar devido a DM, doenças do coração e acidente vascular 

cerebral no Brasil deverá causar prejuízos estimados em US$ 4,18 bilhões para 

a economia brasileira entre 2006 e 2015 (BRASIL, 2011). 

Os fatores de risco são condições que se associam a uma probabilidade 

aumentada de desenvolver doença cardiovascular. Eles são imutáveis e 

mutáveis (SANTOS FILHO; MARTINEZ, 2002).  

 

No que diz respeito aos fatores mutáveis das doenças cardiovasculares, isto é, 

aqueles que são alterados adquirindo novos estilos de vida e podem 

interromper de fato prematuramente ou minimizar em casos mais avançados, a 

possibilidade de ocorrência de um evento cardiovascular e suas consequentes 

complicações, garantindo assim, melhor qualidade de vida da população 

envolvida (SANTOS FILHO; MARTINEZ, 2002).  

 

Dentro dos fatores de risco mutáveis podemos mencionar em primeiro lugar o 

tabagismo, que de acordo com Araújo et al. (2004, sp), é considerado pela 

Organização Mundial de Saúde “como uma doença tendo em vista que a 

nicotina contida no cigarro causa dependência, gerando alterações físicas, 

emocionais e comportamentais na pessoa que fuma”. Essa dependência tende 
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a aumentar, sendo proporcional à intensidade e à duração do hábito de fumar e 

pode ser diminuída com a interrupção do vício. 

 

Para Araújo et al. (2004) ser tabagista implica em uma maior probabilidade de 

desenvolver doenças cardiovasculares, pulmonares e vários tipos de câncer, 

aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, além da elevação dos 

níveis de colesterol e na coagubilidade sanguínea. Destaca-se, que o tabaco 

pode anular a atuação de alguns medicamentos para doenças 

cardiovasculares. Pacientes hipertensos e fumantes apresentam maior risco de 

morte por hipertensão e cardiopatia isquêmica.  

 

Outro importante fator de risco constitui a hipertensão arterial, muito comum na 

população, sendo que o perigo é ainda maior quando estão associados outros 

fatores de risco, tais como o fumo e ou colesterol elevado (ALVAREZ, 2008). 

 

Sua presença pode provocar problemas bastante sérios como cardiopatias, 

infarto, perda de visão, DRC, acidente vascular cerebral. O controle do 

tabagismo é indispensável principalmente em pacientes da raça negra, ou 

portadores de doenças hipertensivas, não responsivas ou de mal prognóstico 

(ALVAREZ, 2008). 

 

Segundo Alvarez (2008) o DM é considerado um dos maiores problemas de 

saúde pública das sociedades modernas.  É também um dos principais fatores 

de risco que leva ao aparecimento ou agravamento de outros fatores de risco 

para doenças cardiovasculares: ocorrência da angina ou do infarto, dos 

acidentes vasculares cerebrais, de insuficiência renal crônica e cegueira. Nos 

pacientes diabéticos, a maior causa de morte é por doença coronariana.  

A obesidade é dos maiores fatores de risco para o aparecimento do diabetes 

tipo II, sendo também um fator de risco independente para a doença 

cardiovascular. O índice de doença associada à obesidade é proporcional ao 

aumento de índice de massa corporal (IMC). Os indivíduos com "Obesidade 
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Mórbida" tem mais chance de desenvolver doenças como diabetes melitus tipo 

2, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, elevação do colesterol e 

triglicérides (ALVAREZ, 2008).  

Os confortos da vida moderna levam a um comportamento sedentário, os 

indivíduos gastam poucas calorias por semana com atividades ocupacionais 

podendo ser um fator de causa do aumento da incidência de várias doenças. O 

indivíduo sedentário fica exposto a desenvolver hipertensão arterial, DM, 

obesidade, ansiedade, aumento do colesterol, infarto do miocárdio. “O 

sedentarismo é considerado o principal fator de risco para a morte súbita, 

estando na maioria das vezes associado direta ou indiretamente às causas ou 

ao agravamento da grande maioria das doenças” (ALVAREZ, 2008, sp).    

 

O alcoolismo é uma doença relacionada ao consumo excessivo e prolongado 

do álcool, caracterizada por existência de vários diagnósticos como a 

dependência, a abstinência, o abuso (uso excessivo, porém não continuado), a 

intoxicação por álcool (embriaguez). O consumo prolongado de bebida 

alcoólica causa diversos problemas como arritmias, tromboses, acidente 

vascular cerebral, entre outros (ALVAREZ, 2008).    

. 

Os riscos de doença do coração aumentam à medida que os níveis de 

colesterol estão mais elevados no sangue. Junto a outros fatores de risco como 

pressão arterial elevada e fumo, esse risco é ainda maior. Esse fator de risco é 

agravado pela idade, sexo e dieta inadequada (ALVAREZ, 2008).    

 

Os fatores de risco de doenças cardiovasculares imutáveis são aqueles que 

não podem ser mudados, assim temos: idade, hereditariedade, sexo e raça 

(ALVAREZ, 2008).  

 

Os números revelam que 90% dos problemas de saúde que afetam ao sistema 

cardiovascular, estão relacionados ao estilo de vida, baixo consumo de frutas e 

vegetais, exagero na ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, peso e 

medida da cintura acima do ideal e falta de controle da pressão e do colesterol 
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(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

Segundo o estudo sobre os “Fatores de Risco Associados com o Infarto do 

Miocárdio no Brasil”, o maior já realizado no País, pelo Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, em 2002, homem fumante tem cinco vezes mais 

chance de ter um infarto que o não fumante. Os riscos provocados pelo 

comportamento superam inclusive histórico familiar de doença cardiovascular. 

Estudo recente do Hospital do Coração (HCor), de São Paulo, apontou que 

também jovens entre 20 e 40 anos estão tendo mais problemas 

cardiovasculares, como infartos. Segundo Ricardo Pavanello, supervisor de 

cardiologia do HCor e autor do estudo, os casos nesta faixa etária já 

representam, em média, 12% do total. Há dez anos, esse número não passava 

de 6%. As razões, segundo o médico, são estresse associado ao fumo e a 

outros fatores de risco, como peso acima do ideal (SANTOS FILHO; 

MARTINEZ, 2005). 

5.3 Educação em saúde 

A prevenção desses fatores de riscos será abordada utilizando ações 

educativas. Assim sendo, as atitudes efetivas de prevenção devem ser 

incentivadas pela equipe de saúde no sentido de elevar a qualidade de vida 

das pessoas e diminuir tanto o adoecimento quanto as suas consequências 

(BRASIL, 2006). Embora na ESF, priorize estratégias preventivas, o que se 

observa no dia a dia nos serviços de saúde são ações ainda muito centradas 

na doença e não no trabalho educativo do paciente, mudanças de hábitos e 

estilo de vida. 

A educação em saúde (ES) é muito necessária, pois se acredita que possa 

haver redução das patologias e prevenção das mesmas, uma vez que, o ato de 

educar produz a aproximação entre as pessoas, abre espaço para a confiança, 

a interação e fortalece os vínculos. A (ES) pode ser considerada uma 

abordagem diferenciada de prevenção primária, cuja principal finalidade é a de 
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fornecer subsídios sobre o que causa os problemas de saúde (SMELTZER; 

BARE, 2002). 

O indivíduo é capacitado com metodologias adequadas de acordo com as suas 

necessidades, com o perfil do município e da região. Também oferece 

informações de qualidade sobre a saúde, condições de vida de sua 

comunidade, de modo a motivar sua utilização (BRASIL 2001). 

 

A ação educativa nem sempre produz transformações imediatas no 

comportamento porque é impossível perceber em que momento acontece o 

despertar crítico durante o processo educativo, que deve ser o repasse do 

conhecimento do profissional para ser um novo saber construído (ALVIM; 

FERREIRA, 2007). 

 

No modelo proposto para a UBS na implantação de ações educativas pode 

acarretar muitas dificuldades pela falta de informações corretas. Este fato 

possibilita o “desenvolvimento de concepções erradas, os valores culturais sem 

correspondência com a realidade podem representar uma grande barreira para 

os profissionais que atuam na promoção da saúde e na prevenção de doenças” 

(OLIVEIRA, 2014).  

A implantação de ações educativas na ESF inicialmente poderá acarretar 

muitas dificuldades pela falta de informações da equipe que necessita de uma 

capacitação.  

Pesquisas recentes realizados no mundo e o Brasil comprovam a eficácia dos 

projetos de intervenção para obter importantes mudanças nas atitudes dos 

pacientes. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2010). 

O estudo da percepção dos profissionais de saúde sobre o trabalho 

interdisciplinar nas estratégias educativas em cardiopatias realizadas na 

atenção primária mostra a importância de se planejar e avaliar as práticas 
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educativas, a inserção do trabalho interdisciplinar nas intervenções como forma 

a estabelecer estratégias de promoção, prevenção e controle da doença 

(SMELTZER; BARE, 2002). 

Outro estudo que demostra a eficácia das estratégias de intervenção nas 

cardiopatias foi realizado por Alvarez (2008), em que a presença do DM é o 

fator de risco importante para o desenvolvimento da doença isquêmica 

coronariana. O DM provoca danos nos pequenos vasos sanguíneos de modo 

difuso e, além disso, afeta outros órgãos como rins, responsável pelas 

insuficiências renais. Daí a importância de manter o controle estrito dos níveis 

de glicemia para poder diminuir consideravelmente esses riscos. 

As atividades educativas aos indivíduos que utilizam os serviços oferecidos 

pelo SUS devem ser adequadas às caraterísticas da população atendida, 

contemplando as representações sociais e aspectos da formação e educação 

de adultos, na medida em que podem contribuir para a elaboração de novos 

entendimentos acerca da realidade da pessoa e para um melhor enfrentamento 

das cardiopatias. (OLIVEIRA, 2014, p.19) 
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6-PLANO DE INTERVENÇÃO. 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo)  

Uma vez selecionado o problema priorizado, “Incremento de fatores de risco 

cardiovascular” cardiopatias, passamos a descrevê-lo, ou seja, caracterizá-lo 

para ter a ideia da sua dimensão e de como ele se apresenta na realidade. 

Na UBS de Nova Contagem II perteneciente à região de Nova Contagem, 

encontra-se um dos problemas fundamentais, que é a alta prevalência da 

doencas cardiovasculares. Verificou-se que, na maioria dos casos, a doença 

não estava controlada e o paciente não tinha um acompanhamento regular, os 

mesmos compareciam à unidade ficando muitas vezes sem atendimento e sem 

a medicação, apesar da gravidade da doença. Além disso, sobrecarregavam 

muitas vezes a instituição com elevado número de consultas principalmente 

para obter a medicação.  

 A equipe de trabalho, durante as consultas médicas e visitas domiciliares 

efetuadas aos pacientes cardiopatas identificou o baixo conhecimento sobre a 

doença, assim como a crônicidade da mesma, que causa muitas deficiências e 

complicações. Além disso, não sabiam quais são os sintomas de 

descompensação e porque é importante manter um regime terapêutico 
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apropriado, fazer dieta e atividade física adequada para ajudar a manter o 

controle das cifras de pressão arterial. 

 A ES é a pedra angular da gestão clínica de muitas doencas crônicas e em 

cardiopatias pode melhorar o comportamento do paciente em relação às 

doenças cardiovasculares, assim como o controle de tensão arterial e a 

observação de certos componentes de outros cuidados. É bem sabido que as 

mudanças no estilo de vida em pacientes com uma doença crónica - 

cardiopatia, hipertensão, DM, é de grande importância para a melhoria e 

controle da doença, assim como a prevenção das complicações e melhoras na 

qualidade de vida. Essas mudanças devem ser consideradas não apenas para 

pacientes cardiopatas , mais para todo o núcleo familiar (ALVIM; FERREIRA, 

2007). 

Assim, com base nesses dados, podemos concluir que mais da metade dos 

pacientes cardiopatas em nosso meio convive com hiperlipidemias, que, 

reconhecidamente, aumentam o risco de complicações vasculares, renais, 

cardíacas, com redução acentuada em sua sobrevida. Daí o nosso interesse 

em realizar uma intervenção em pacientes que já têm a doença, assim como 

conseguir impactos positivos e preventivos naqueles pacientes que têm 

associados fatores de risco genéticos da doença. 

 A ES é uma das estratégias que pode contribuir para reduzir a elevada 

incidência das complicações em pessoas com doenças cardiovasculares e 

estas ações educativas podem ter um papel fundamental no incentivo e apoio 

para assumir a responsabilidade no controle da condição do dia-a-dia. 

A Equipe 8 de Nova Contagem II procura atender toda população da área de 

abrangência composta por 3360 usuários sendo 1.662 (47,7%) homens e 1.698 

(52,3%) mulheres, distribuídos por faixa etária, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1. População segundo a faixa etária e sexo na área de abrangência da 

Equipe 8 de Saúde da Família Nova Contagem II, Contagem, Minas Gerais, 

2018. 
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Faixa etária Sexo Total 

M % F % No % 

< 1 ano 2 33,3 4 66,6 6 0,4 

1 - 4 anos 13 41,9 18 58,1 31 2,3 

5 - 9 anos 39 48,7 41 51,3 80 5,9 

10 - 14 anos 53 50,5 52 49,5 105 7,7 

15 - 19 anos 74 47,1 83 52,9 157 11,5 

20 - 24 anos 93 46,0 109 54,0 202 14,9 

25 - 29 anos 89 53,6 77 46,4 166 12,2 

30 - 34 anos 53 46,5 61 53,5 114 8,4 

35 - 39 anos 44 48,4 47 51,6 91 6,7 

40 - 44 anos 29 45,3 35 54,7 64 4,7 

45 - 49 anos 31 49,2 32 50,8 63 4,6 

50 - 54 anos 49 47,1 55 52,0 104 7,6 

55 - 59 anos 34 47,9 37 52,1 71 5,2 

60 - 64 anos 17 39,5 26 60,5 43 3,2 

65 - 69 anos 18 48,6 19 51,4 37 2,7 

70 e mais 11 42,3 15 57,7 26 1,9 

Total 1.662 47,7 1.698 52,3 3.360 100 

Fonte: Registro da equipe.    

A maior porcentagem da população está na faixa etária entre 20 a 24 anos, em 

seguida são as pessoas maiores de 60 anos que representam 47,9%. 

 

Após discussão com a equipe foi consenso que seria necessário a elaboração 

de um projeto de intervenção para diminuir fatores de riscos cardiovasculares 

por meio de ações educativas, levando a população conhecimentos sobre a 

importância da prevenção.  



30 

 

 

Assim vemos na Tabela 2 que o tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão 

arterial sistêmica, e o alcoolismo ocupam os índices percentuais mais altos das 

morbidades, os quais são considerados fatores de risco cardiovasculares da 

população maior de 15 anos. 

 

Tabela 2. Morbidade em pacientes maiores de 15 anos de idade, da Equipe 8 

de Saúde da Família, bairro Nova Contagem II, 2018, Contagem, Minas Gerais  

Morbidades Quantidade  % 

Tabagismo 414  24,59 

Sedentarismo 456 40,07 

Alcoolismo 256 14,48 

Hipertensão Arterial 498 38,61 

Diabetes Melitus 81 7,12 

Câncer 3 0,26 

Cardiopatia 241 3,60 

Total 1.754 64,57 

Maiores de 15 anos 1138 100 

Fonte: Registro da equipe-(2018)   

 

6.2. Explicação do problema (Quarto passo) 

Neste passo explicamos o problema com o objetivo de entender a sua gênese. 

Os dados apresentados neste trabalho foram resultados do diagnóstico 

situacional realizado na área de abrangência da Equipe 8 de Saúde da Família 

Nova Contagem II. 

Foram constatados 498 hipertensos, 241 pacientes cardiopatas e considerados 

vários fatores de risco, dentre eles o tabagismo, alcoolismo, obesidade, 

hipertensão arterial e DM. 

 

 6.3 Seleção dos “nós críticos” (Quinto passo) 
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A identificação das causas é fundamental porque, para enfrentar um problema, 

devem-se atacar suas causas. É por isso que foi importante selecionar os "nós 

críticos", que são as causas de um problema que, quando “atacadas”, são 

capazes de impactar o problema principal e efetivamente transformá-lo.  

Identificamos como "nós críticos" do problema escolhido os seguintes: 

 hábitos e estilos de vida inadequados; 

 baixo nível de informação;  

 desorganização do processo de trabalho da equipe de saúde. 

Para o nó critico, a desorganização do processo de trabalho da equipe de 

saúde necessita de uma equipe cooperativa para assumir a organização e 

estruturação do trabalho que é um fator impeditivo para realizar as atividades 

com eficiência. Serão realizadas reuniões semanais e depois quinzenais para o 

acompanhamento das mudanças necessárias.  

6.4. Desenho das operações (sexto passo) 

 

As operações são um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas durante 

a execução do plano e neste passo deve-se descrevê-las, identificar os 

produtos e resultados para cada operação definida e identificar os recursos 

necessários para a concretização das operações.  

 

Nossa equipe propôs, a partir dos “nós críticos” identificados, as operações e 

os projetos necessários para a sua solução, os produtos e os resultados 

esperados dessas operações e os recursos necessários à sua execução 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2. Desenho das operações para os "nós críticos" para o 

controle/diminuição dos fatores de risco cardiovascular. UBS Nova Contagem 

II. Município Contagem/Minas Gerais. 

Nó crítico Operação/ 

Projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

necessários 
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Hábitos e 

estilos de 

vida 

inadequados. 

 Mais 

saúde/  

Conscientiz

ar a 

população 

para 

mudanças 

nos hábitos 

e estilos de 

vida 

inadequada.  

População 

consciente e 

responsável.  

Adesão da 

população as 

mudanças 

propostas. 

Diminuição 

do número 

de 

tabagistas, 

obesos e 

sedentários. 

Níveis 

glicêmicos e 

pressão 

arterial 

controlados, 

Programa 

de 

caminhada. 

Organizacional: para 

organizar as 

caminhadas, 

exercícios. 

Cognitivo: 

informação sobre o 

tema e estratégias 

de comunicação. 

Político: conseguir o 

espaço na rádio 

local, mobilização 

social e articulação 

intersetorial com a 

rede de ensino. 

Financeiro: para 

aquisição de 

recursos 

audiovisuais, 

folhetos educativos, 

etc.  

Baixo nível 

de 

conheciment

o sobre os 

fatores de 

risco 

cardiovascul

ar. 

 

Saber 

mais/ 

Implantar 

um 

programa 

educativo 

para 

população. 

Agendar as 

atividades 

com a 

população.  

População mais 

informada sobre 

riscos 

cardiovasculare

s. 

População mais 

comprometida. 

Atividades 

agendadas.  

Programa 

educativo 

para manter a 

população 

informada. 

Maior número 

de familiares 

participando e 

acompanhand

o o paciente. 

Cognitivos: 

Conhecimento sobre 

o tema. 

Políticos: parceria, 

mobilização social, 

disponibilização de 

materiais.  

Organizacionais: 

auxiliar nas 

divulgações dos 

grupos. 

Desorganiza

ção do 

processo de 

trabalho da 

equipe de 

saúde. 

A pronta 

organizaçã

o/ 

-Discutir 

com a 

equipe e 

Cobertura de 

95% da 

população com 

risco 

cardiovascular 

aumentado. 

Protocolo 

de cuidado 

para risco 

cardiovascul

ar 

implantado.  

Cognitivo: 

conhecimento sobre 

o tema e sobre 

estratégias de 

comunicação e 
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organizar o 

processo de 

trabalho. 

Estabelecer 

o protocolo 

de cuidado 

para risco 

cardio 

vascular 

aumentado. 

Conscientização 

da equipe 

acerca da 

importância da 

orientação e 

monitoramento 

do processo de 

trabalho. 

Equipe 

consciente e 

comprometida 

com a 

comunidade. 

Cooperação de 

toda equipe. 

Recursos 

humanos 

capacitados

, regulação 

implantada. 

pedagógicas. 

Organizacional: 

organização da 

Agenda. 

Político: articulação 

intersetorial (parceria 

com o setor 

educação) e 

mobilização social. 

Fonte: Dados do autor (2019) 

6.5 Identificação dos recursos críticos (sétimo passo) 

Identificamos os recursos críticos a serem consumidos para a execução das 

operações, ou seja, aqueles recursos indispensáveis e que não estão 

disponíveis.  

No momento estratégico, buscou-se analisar e construir viabilidade para as 

propostas de solução elaboradas, formulando estratégias para alcançar o 

objetivo desenhado, desenvolvendo os seguintes passos. No quadro 3 

encontram-se descritos os recursos críticos identificados pela equipe. 

Quadro 3. Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas 

para o enfrentamento dos “nós críticos" para o controle/diminuição dos fatores 

de risco cardiovascular. UBS Nova Contagem II. Município Contagem/Minas 

Gerais. 

 

Operação/ Projeto 

  
Mais saúde/  
Conscientizar a população 
para mudanças nos hábitos e 
estilos de vida inadequada. 

Organizacional: para organizar as 
caminhadas, exercícios. 

Cognitivo; informação sobre o tema e 
estratégias de comunicação. 



34 

 

 

Político: conseguir o espaço na rádio local, 
mobilização social e articulação intersetorial 
com a rede de ensino; 

Financeiro: para aquisição de recursos 
audiovisuais, folhetos educativos, etc. 

Saber mais/ 

Implantar um programa 

educativo para a população. 

-Agendar as atividades com a 

população. 

Cognitivos: Conhecimento sobre o tema. 

Políticos: parceria, mobilização social, 

disponibilização de materiais. 

 Organizacionais: auxiliar nas divulgações dos 

grupos. 

 A pronta organização 

-Discutir com a equipe e 

organizar o processo de 

trabalho. 

- Estabelecer o sistema de 

cuidado para risco 

cardiovascular aumentado. 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre 

estratégias de comunicação e pedagógicas. 

Organizacional: organização da Agenda. 

Político: articulação intersetorial (parceria com 

o setor educação) e mobilização social. 

Fonte: Dados do autor (2019). 

 

6.6 Análise de viabilidade do plano (oitavo passo) 

 

Neste momento foi preciso identificar os atores que controlam os recursos 

críticos, analisando seu provável posicionamento em relação ao problema para 

motivar o ator que controla os recursos críticos, como sintetizado no quadro 4. 

 

Quadro 4. Propostas de ações para a motivação dos atores envolvidos no 

controle/diminuição dos fatores de risco cardiovascular. UBS Nova Contagem 

II. Município Contagem/Minas Gerais. 

 

Operações/ 
Projetos 

Recursos 
críticos 

Controle dos recursos 
críticos 

Ações 
estratégicas  

Ator que 

controla 

Motivação 

Mais saúde/  

Conscientizar a 

Organizacional: 

para organizar 

Secretaria de 

Educação 

Favorável Realizar 
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população para 

mudanças nos 

hábitos e 

estilos de vida 

inadequado. 

as caminhadas, 

exercícios. 

Cognitivo: 

informação 

sobre o tema e 

estratégias de 

comunicação. 

Político: 

conseguir o 

espaço na rádio 

local, 

mobilização 

social e 

articulação 

intersetorial com 

a rede de 

ensino. 

Financeiro: para 

aquisição de 

recursos 

audiovisuais, 

folhetos 

educativos, etc. 

Secretaria de 

Saúde. 

 

 atividades na 

comunidade, 

nas escolas 

sobre 

alimentação 

saudável e 

pratica regular 

de exercícios 

físicos. 

  

Saber mais/ 

Implantar um 

programa 

educativo para 

população. 

Agendar as 

atividades com 

a população. 

Cognitivos: 

Conhecimento 

sobre o tema. 

Políticos: 

parceria, 

mobilização 

social, 

disponibilização 

de materiais. 

Organizacionais: 

auxiliar nas 

divulgações dos 

grupos. 

Secretaria de 

Educação e 

Assessoria 

de 

comunicação 

do município. 

Favorável. Apresentar o 

projeto 

educativo para 

os órgãos 

gestores. 
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Fonte: Dados do autor (2019). 

6.7 Elaboração do plano operativo (nono passo)  

Aqui foram designados os responsáveis por cada operação e definidos os 

prazos para a execução das operações, conforme apresentado no quadro 5.  

Quadro 5. Plano operativo para controle/diminuição dos fatores de risco 

cardiovascular. UBS Nova Contagem II. Município Contagem/Minas Gerais. 

 

A pronta 

organização 

Discutir com a 

equipe e 

organizar o 

processo de 

trabalho. 

Estabelecer o 

protocolo de 

cuidado para 

risco 

cardiovascular 

aumentado.  

Cognitivo: 

conhecimento 

sobre o tema e 

sobre 

estratégias de 

comunicação e 

pedagógicas. 

Organizacional: 

organização da 

agenda; 

Político: 

articulação 

intersetorial 

(parceria com o 

setor educação) 

e mobilização 

social. 

Secretaria de 

Saúde. 

Favorável. Capacitação 

da equipe para 

realizar um 

trabalho 

compartilhado 

no cuidado 

aos usuários 

com risco 

cardiovascular. 

Operações

/ Projetos 

Resultados  Produtos Ações 

estratégic

as  

Responsáv

el  

Prazo  

Mais 

saúde/  

Conscienti

zar a 

população 

para 

mudanças 

População 

consciente e 

responsável.  

Adesão da 

população às 

mudanças 

propostas. 

Diminuição do 

número de 

tabagistas, 

obesos e 

sedentários. 

Níveis 

glicêmicos e 

Apresent

ar o 

projeto 

para 

Secretari

a 

Municipal 

Equipe de 

saúde 

Três 

meses 

para o 

início das 

atividade

s. 
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Fonte: Dados do autor (2019). 

 

nos 

hábitos e 

estilos de 

vida 

inadequad

a. 

pressão arterial 

controlados, 

Programa de 

caminhada. 

de saúde. 

Saber 

mais/ 

Implantar 

um 

programa 

educativo 

para a 

população. 

-Agendar 

as 

atividades 

com a 

população. 

População mais 

informada sobre 

riscos 

cardiovasculare

s. 

-População 

mais 

comprometida. 

-Atividades 

agendadas.  

 .  Programa 

educativo para 

manter a 

população 

informada.  

Maior número 

de familiares 

participando e 

acompanhando 

o paciente.  

Apresent

ar o 

projeto 

para a 

Secretari

a 

Municipal 

de 

Saúde. 

Enfermeira 

e ACS. 

Avaliaçã

o de 

cada 

atividade 

sobre o 

conheci

mento da 

doença 

pelos 

usuários. 

  A pronta 

organizaç

ão 

Discutir 

com a 

equipe e 

organizar o 

processo 

de 

trabalho. 

 

Estabelece

r o 

protocolo 

de cuidado 

para risco 

cardiovasc

ular 

aumentado

.  

Cobertura de 

95% da 

população com 

risco 

cardiovascular 

aumentado. 

Conscientizaçã

o da equipe 

acerca da 

importância da 

orientação e 

monitoramento 

do processo de 

trabalho. 

 Equipe 

consciente e 

comprometida 

com a 

comunidade. 

Cooperação de 

toda equipe. 

Protocolo de 

cuidado para 

risco 

cardiovascular 

implantado;  

Recursos 

humanos 

capacitados; 

Regulação 

implantada. 

Apresent

ar o 

projeto 

para 

Secretari

a 

Municipal 

de 

Saúde. 

Médica e 

Enfermeira

. 

Avaliaçã

o em 

cada 

consulta 

médica e 

de 

enfermag

em. 
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Neste momento foi preciso identificar os atores que controlam recursos críticos, 

analisando seu provável posicionamento em relação ao problema para motivar 

o ator que controla os recursos críticos, como sintetizados no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Propostas de ações para a motivação dos atores envolvidos no 

controle/diminuição dos fatores de risco cardiovascular. UBS Nova Contagem 

II. Município Contagem/Minas Gerais. 

 

Operações/ 
Projetos 

Recursos 
críticos 

Controle dos recursos 
críticos 

Ações 
estratégicas  

Ator que 

controla 

Motivação 

Mais saúde/  

Conscientizar a 

população para 

mudanças nos 

hábitos e 

estilos de vida 

inadequado. 

Organizacional: 

para organizar 

as caminhadas, 

exercícios. 

Cognitivo: 

informação 

sobre o tema e 

estratégias de 

comunicação. 

Político: 

conseguir o 

espaço na rádio 

local, 

mobilização 

social e 

articulação 

intersetorial com 

a rede de 

ensino. 

Financeiro: para 

aquisição de 

recursos 

audiovisuais, 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria de 

Saúde. 

 

Favorável 

 

Realizar 

atividades na 

comunidade, 

nas escolas 

sobre 

alimentação 

saudável e 

pratica regular 

de exercícios 

físicos. 
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Fonte: Dados do autor (2019). 

 

 

 

folhetos 

educativos, etc. 

  

Saber mais/ 

Implantar um 

programa 

educativo para 

população. 

Agendar as 

atividades com 

a população. 

Cognitivos: 

Conhecimento 

sobre o tema. 

Políticos: 

parceria, 

mobilização 

social, 

disponibilização 

de materiais. 

Organizacionais: 

auxiliar nas 

divulgações dos 

grupos. 

Secretaria de 

Educação e 

Assessoria 

de 

comunicação 

do município. 

Favorável. Apresentar o 

projeto 

educativo para 

os órgãos 

gestores. 

A pronta 

organização 

Discutir com a 

equipe e 

organizar o 

processo de 

trabalho. 

Estabelecer o 

protocolo de 

cuidado para 

risco 

cardiovascular 

aumentado.  

Cognitivo: 

conhecimento 

sobre o tema e 

sobre 

estratégias de 

comunicação e 

pedagógicas. 

Organizacional: 

organização da 

agenda; 

Político: 

articulação 

intersetorial 

(parceria com o 

setor educação) 

e mobilização 

social. 

Secretaria de 

Saúde. 

Favorável. Capacitação 

da equipe para 

realizar um 

trabalho 

compartilhado 

no cuidado 

aos usuários 

com risco 

cardiovascular. 
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6.8 Modelo de gestão do plano de ação (Décimo passo)  

O décimo passo é muito importante, é o momento em que a equipe discute e 

define o processo de acompanhamento do plano e seus respectivos 

instrumentos, devendo garantir a eficiente utilização dos recursos, promovendo 

a comunicação entre os planejadores e os executores. Inicialmente serão 

realizadas reuniões mensais e depois quinzenais para fazer o monitoramento e 

as adequações necessárias. 

 

Será feita uma pesquisa de opinião por meio de um questionário ou teste inicial 

(Apêndices 2 e 3) para definir o nível de conhecimento sobre a doença no 

paciente cardiopata e família, para identificar as principais necessidades de 

aprendizagem. Para definir o grau de conhecimento é considerado como: 1. 

Suficiente: se acertaram mais de 70% das subseções do questionário ou teste; 

2. Insuficiente: se respondem menos do que 70%. 

 

Posteriormente, nos meses de Junho e Julho, serão realizadas as capacitações 

semanais mediante a realização, de rodas de conversa, conferências, vídeos, e 

jogos educativos, divididas em seções de trabalho, de duas horas nas  

semanas para os pacientes e familiares sobre a doença e sobre o plano de 

cuidados necessários com os pacientes, com o intercâmbio de conhecimentos 

entre todos os membros da equipe de saúde. Dessa maneira possam ser 

observadas juntamente com a equipe as principais dificuldades dos pacientes e 

da família em relação à doença, e desta forma fazer uma avaliação sobre o 

conhecimento que os pacientes têm das doencas cardiovasculares, quais são 

os sintomas de descompensação, suas complicações e porque é importante ter 

uma dieta adequada e estabilidade em seu tratamento, assim como, o grau de 

apoio familiar para conseguir uma melhor qualidade de vida no paciente e a 

integração social do mesmo. 

Os temas das intervenções abordaram os seguintes temas, conforme descrito 

no quadro 7.  
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- Cardiopatias: Conceito, sintomas gerais e consequências da doença de não 

ter o controle adequado e complicações a curto e longo prazo.  

- Cuidados alimentares.  

- Atividade física. 

-Prevenção de complicações.  

 

Quadro 7. Intervenções realizadas com a família e pacientes cardiopatas para 

um estilo de vida adequado. UBS Nova Contagem II. Município 

Contagem/Minas Gerais. 

Tema Desenvolvimento Data Responsável Metodologia 

Identificação 
das 
necessidade
s de 
aprendizage
m  

Aplicação do 
questionário inicial 
a os pacientes e 

familiares  

01/06/18 Medico e 
enfermeira  

Questionário 
escrito  

Conceito das 
cardiopatias  
e Sintomas 
gerais 

Esclarecimento 
sobre a condição 
fisiopatológica da 
doença, o que 
origina os 
sintomas 
presentes nos 
pacientes. 

02/06/18 
 

Médico  
 

Roda de 
conversa 
 

Cuidados 
alimentares 

Esclarecimento 
sobre que é uma 
dieta saudável. 
Importância 

09/06/18 Médico e 
Especialista 
em nutrição. 

Dinâmica de 
grupo, roda 
de conversa, 
vídeo, 
cartazes. 

Cuidados 
alimentares 

Que alimentos 
podem ser 
consumidos pelos 
cardiopatas ? 

11/06/18 Médico e 
Especialista 
em nutrição. 

Dinâmica de 
grupo, roda 
de conversa, 
vídeo, 
cartazes. 

Atividade 
física 

Esclarecimentos 
sobre que tipo de 
exercício físico 
pode ser realizado 
pelo cardiopata. 

15/06/18 Médico e 
Especialista 
em 
reabilitação e 
fisioterapia 
 

Meios 
audiovisuais. 
Roda de 
conversa 

Atividade 
física 

Esclarecimentos 
sobre que tipo de 
exercício físico 

18/06/18 Médico e 
Especialista 
em 

Dinâmica de 
grupo, 
técnicas 
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pode ser realizado 
pelo cardiopata. 

reabilitação e 
fisioterapia 

participativas. 

Cumprimento 
com 
tratamento 
médico. 

Educação sobre a 
importância de 
evitar agravos que 
levem a 
complicações. 

22/06/18 Médico e 
enfermeira 

Dinâmica de 
grupo, roda 
de conversa, 
apresentação 
em 
PowerPoint, 
técnica 
participativa. 

Estilo de vida Dicas para melhor 
estilo de vida 

25/06/18 Médico e 
enfermeira 

Dinâmica de 
grupo, roda 
de conversa, 
apresentação 
em 
PowerPoint, 
técnica 
participativa. 

Complicaçõe
s mais 
frequentes e 
sua 
Prevenção  

Esclarecimento 
das complicações, 
mas frequentes a 
curto, mediano e 
longo prazo.  

02/07/18 Médico e 
enfermeira 

Dinâmica de 
grupo, 
técnicas 
participativas. 

Complicaçõe
s mais 
frequentes e 
sua 
Prevenção 

Sintomas mais 
frequentes nesta 
situação 

O7/07/18 Médico e 
enfermeira 

Dinâmica de 
grupo, roda 
de conversa, 
apresentação 
em 
PowerPoint, 
técnica 
participativa. 

Complicaçõe
s mais 
frequentes e 
sua 
Prevenção 

Dicas para evitar 
as complicações  

13/07/18 Médico e 
enfermeira, 
Psicologista. 
(NASF)  

 

Como a 
família apoia 
ao paciente 
cardiopata 
no estilo de 
vida 
adequado 

Dicas para o 
ambiente 
psicológico familiar 
adequado que 
incida 
positivamente no 
paciente 
cardiopata  

20/07/18 Psicologista 
do NASF 

Dinâmica de 
grupo, 
técnicas 
participativas. 

Como a 
família apoia 
ao paciente 
cardiopata  

Como ajudar ao 
paciente ao 
complemento do 
tratamento. 

23/07/18 Médico, 
Enfermeira e 
Psicologista 
do NASF. 

Dinâmica de 
grupo, 
técnicas 
participativas. 
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ao controle 
da doença. 

Fonte: Dados do autor (2019) 

 As atividades educativas propostas para os pacientes têm o objetivo de 

oferecer aos usuários alvos de nosso estudo as informações essenciais sobre 

as cardiopatias, objetivando explicar a condição fisiopatológica da doença e 

conscientizar na adoção de padrões de vida mais saudáveis. Além disso, 

durante o tempo de desenvolvimento da presente proposta, os pacientes serão 

avaliados em consulta médica mensal e participaram de ações educativas para 

conhecer mais sobre as complicações, os cuidados que devem ser tomados e 

os controles de autocuidado necessários para estabilizar a doença. Pretende-

se o desenvolvimento da proposta em parceria com a equipe de trabalho, 

especialistas em nutrição e fisioterapeutas da UBS, profissionais do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) para alcançar de esta forma, maior 

qualidade nas ações multidisciplinar a desenvolver e com a integralidade 

necessária (Apêndice 1).   

A apresentação dos temas será mediante recursos audiovisuais de forma 

interativa, com apresentações no formato Power point, ilustrações, 

transparências, cartazes informativos, painéis com fotos ilustrativas, vídeos 

educativos, modelos artificiais de estruturas anatômicas, etc. Sempre com a  

disponibilização de papel para todos os participantes, onde poderão escrever 

ou falar as possíveis dúvidas relacionadas ao tema, que serão respondidas 

após as atividades, além de entregar folhetos explicativos, e um resumo de 

todo nosso conteúdo. Posteriormente se iniciaram as discussões através de 

dinâmicas e debates para avaliar o grau de conhecimento adquirido pelos 

pacientes e a família durante este tempo. 

 

Durante a colocação em prática do projeto realizamos com frequência semanal 

a monitoração das ações planejadas, que permitiu identificar e corrigir 

oportunamente os possíveis erros e omissões nas ações realizadas. Ao 

terminar todas as intervenções foi aplicado um questionário desenhado para 

avaliar os conhecimentos adquiridos. O acompanhamento de indicadores 
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disponíveis no Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). A 

observação direta da equipe de saúde, da participação ativa dos pacientes 

cardiopatas nas diferentes atividades organizadas para os mesmos pela equipe 

de saúde permitirá avaliar as mudanças dos comportamentos e atitudes dos 

pacientes em relação a uma conduta com sua doença responsável assim como 

o impacto da intervenção (Apêndice 2). 

Os resultados serão acompanhados através das fichas de produção mensal e 

do atendimento clínico individual e coletivo na UBS Nova Contagem II, onde 

será realizada a análise comparativa dos dados futuros em relação aos 

colhidos no presente projeto. 

Todos os procedimentos realizados na equipe serão avaliados, analisando a 

resposta do público-alvo, observando as possíveis complicações e a adesão às 

medidas preventivas dos pacientes que serão o resultado final proposto no 

estudo. 

 

Para proceder a avaliar se os pacientes e familiares alvos do projeto de 

intervenção gostaram ou não dos encontros educativos efetuados, será 

aplicado um modelo de avaliação usando carinhas, nas quais os pacientes 

terão a possibilidade de expressar seu critério segundo a ótica deles (Apêndice 

3). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não existe dúvida de que as doenças cardiovasculares, merecem uma especial 

atenção a respeito de tudo que está relacionado com os altos indicativos de 

incidência, prevalência, morbimortalidade, impacto para a família, e pelos altos 

custos que implicam para a economia de qualquer sociedade.  

 

São muitas as ocorrências de episódios cardiovasculares decorrentes dos 

hábitos e estilos de vidas inadequados, cada vez mais comuns nas 

comunidades, os quais, são gerados pelo ritmo da vida atual e pelo 

consumismo, ganhando espaço também nas populações jovens virando num 

problema geral.  

    

Muitos cientistas afirmam que embora existam os avanços científicos técnicos, 

e programas de saúde em desenvolvimento para o tratamento destas doenças, 

não é possível modificar a realidade à curto prazo. Para alterá-la, é necessário 

a participação conjunta com o nível primário de saúde, que possui a 

capacidade de promover estilos de vida adequados, da prevenção do 

aparecimento de fatores de risco e do conhecimento mais aprimorado (por 

meio do trabalho de nossa equipe de saúde) sobre as realidades ambientais e 

sociais de nossas comunidades. É preciso também, realizar ações que 

integrem funcionários do governo e líderes comunitários, com o objetivo de 

conquistar uma melhor qualidade de vida para as grandes massas populares 

simultaneamente. 

 

Certamente, a implantação desse projeto de intervenção vai nos permitir 

modificar por meio das mudanças dos fatores de riscos, o curso destas e 

outras doenças que tanto prejudicam nossa sociedade de fato. Através deste 

trabalho nossa equipe poderá comprovar uma ampla receptividade ao tema por 

parte da população, com significativos progressos no controle do peso corporal, 

da hipertensão arterial, mudança de outros fatores de riscos como, o 
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tabagismo, o etilismo que ainda representam um consumo excessivo, 

principalmente nas populações jovens, em lugares de lazer, recreação, entre 

outros. 

Pelo exposto, considero conveniente socializar a aplicação desta proposta de 

trabalho, pelas equipes com comunidades identificadas com os mesmos 

problemas de saúde, realizar trabalhos futuros de intervenções mais 

direcionados às populações jovens pela importância no processo de mudança 

dentro do caráter preventivo e para promoção da saúde como também a 

população de alto risco na busca de alternativas que promovam padrões de 

vida saudáveis dentro da comunidade.   

 

Acredita-se que as ações educativas poderão contribuir para prevenir as 

doenças cardiovasculares e assim para a melhoria da assistência a saúde. 

Com a aplicação deste plano de intervenção esperamos reduzir o risco 

cardiovascular na população atendida, trabalhando com os diferentes grupos 

de risco e evitando a incidência e a prevalência de doenças cardiovasculares, 

lembrando sempre a importância de nossa razão de ser em nossa comunidade 

- promoção e prevenção.  
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APÊNDICE 1 Termo de esclarecimento. 

Caro paciente, membro da família ou da Equipe de Saúde: 

Você foi selecionado para participar de uma pesquisa sobre a Doenças 

Cardiovasculares, em relação ao nível de conhecimento sobre o assunto, 

desejamos perguntar o seu consentimento para a inclusão em nosso estudo. 

Por favor,note que:] 

1-Os dados são anônimos e confidenciais e não serão utilizados para outros 

fins. 

2-Se você decidir sobre um determinado momento não continuar a trabalhar 

com o estúdo pode sair. 

3-Sua participação irá permitir-lhe obter uma melhor compreensão do tema que 

será favorável para enfrentar a dimensão do Diabetes mellitus de uma forma 

saudável e feliz. 

Assinatura de consentimento: 

Paciente___________________ 
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APÊNDICE 2. Questionário  

Este questionário é para determinar o seu grau de conhecimento sobre riscos 

em doencas cardiovasculares. 

          Idade: ____             Sexo: ____      

 

1. Coloque um X nas maneiras que você recebeu informações sobre  doencas 

cardiovasculares. 

 

____ Mãe           ____ Pai      ____ Professores      ____ Amigos 

____ Rádio / TV     _____Consultório médico            ___ Outras 

2. Conheçe o que é a doença? Sim ____ Não ____ 

3. Conheçe os sintomas da doença? (marque com um X os sintomas) 

Urina  abundante___          falta de ar-------------- 

fatiga ___ 

Valores normais de pressão arterial_________ 

Pressão arterial alta a partir e qual do valor?    ___ 

4. Conheçe sobre as complicações do paciente cardiopata? 

Sim_______ Não _____ 

Descrição das complicações 

  

_______________________________________________________________ 

5. Você conhece alguma maneira de prevenir complicações em pacientes 

cardiopatas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Coloque uma X nos aspectos que servem para evitar complicações em 

pacientes cardiopatas. 

Dieta _____ 
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Tratamento médico  ______ 

 Exercícios     _______ 

Autocuidado  _______ 

Apoio familiar_______  

Lazer            ________ 

7. Quem você acha que tem responsabilidade no controle da sua doença? 

Marque com X 

Você__________ 

A familia_______  

O médico_______  

A enfermeira______ 

O agente comunitario de sáude _____ 

Outros ________ 

Todos os anteriores_________ 
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APÊNDICE 3. Avaliação do evento em equipe 

 
Este instrumento tem por finalidade levantar dados para avaliar e aperfeiçoar 
os próximos encontros. Sua identificação é opcional. A sua opinião é muito 
importante para nós. Indique para cada quesito avaliado o grau de satisfação 
atingido. Favor marcar com um “x” em cada um dos itens conforme legenda 
abaixo: 

 

Legenda:  Bom                       ®  Regular                Insuficiente 

 

Obrigado por sua participação. 

 

 

Item:  ®  Comentários: 

1)Organização geral:     

2)Carga horária prevista para a 

atividade: 

    

3) Condições ambientais do local 

(mobiliário, iluminação, 

temperatura, limpeza e acústica): 

    

4)  Quanto à metodologia 

utilizada? 

    

5)  O encontro atendeu às suas 

expectativas? 

    

Observações/ sugestões para os próximos eventos  
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