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RESUMO 
 

 
Este projeto de intervenção teve a finalidade de estabelecera prevalência de 
diabetes e hipertensão arterial sistêmica na comunidade Branca II no 
município de Atalaia, em Alagoas. São de vital importância o diagnóstico 
precoce e ênfase no tratamento, pois são doenças que têm, na maioria das 
vezes, boa resposta terapêutica. O controle adequado permite aumento da 
qualidade de vida, diminuição de hospitalizações, diminuição das 
agudizações e comorbidades tais como acidentes vasculares cerebrais, 
infartos agudos do miocárdio, doenças renais, oftalmológicos, entre outras.O 
acolhimento desses pacientes transformou a visão do cuidar pela equipe de 
saúde da família, pois resgatamos o compromisso com o reconhecimento do 
outro, das suas limitações, das suas dores, alegrias. Diluímos também a 
responsabilidade do cuidar com todos os profissionais da equipe, ressaltando 
a importância de suas contribuições para o bem-estar dos pacientes. 
Os frutos do acolhimento puderam ser visto a curto e médio prazo, pois 
conseguimos aumentar o mapeamento dos hipertensos e diabéticos e 
facilitar sua adesão aos tratamentos baseados nas diretrizes brasileiras de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus. 
 
 
Palavras-chave: Acolhimento. Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes 

Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This intervention project aimed to established prevalence of diabetes and 
hypertension in Branca II community in the county of Atalaia in Alagoas. Early 
diagnosis and emphasis on treatment are very important because they are 
diseases that have , mostly, a good therapeutic response. Adequate control of 
those deseases allows increasing quality of life, reducing hospitalizations, 
decreasing exacerbations and comorbidities such as stroke , acute myocardial 
infarction, renal diseases and  ophthalmic diseases. The welcoming of patients 
transformed the vision of caring for the team , it brings us the idea that we are 
also dealing with feelings like joy, sorrow and pain. the commitment to the 
recognition of the other , their limitations , their pains, joys . Also dilute the 
responsibility of caring with all professional team, emphasizing the importance 
of their contributions to the well- being of patients . 
The results of the welcoming in a short and medium term could be realized, 
bacause we have increased the mapping of hypertensive and diabetic and 
facilitate their adherence to treatments based on Brazilian guidelines on 
hypertension and diabetes mellitus . 
 
Key-words: Welcoming. Hypertension. Diabetes Mellitus 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A realidade das queixas dos pacientes da Unidade Básica de Saúde da Família de 

Branca de Atalaia é um retrato do embaraço e da desorganização comunitária em 

que vivem as pessoas. O caos da falta de infraestrutura sanitária, da pobreza, do 

desemprego e da baixa escolaridade repercute diretamente na saúde dos sujeitos. A 

sensação que fica para quem quer corroborar para uma boa assistência à saúde é 

de paliativo e remendo, uma vez que mesmo que se controle ou se trate 

determinada doença, as pessoas vãoadoecer novamente, os crônicos vãoagudizar e 

os mesmos problemas irão reaparecer. Propor intervenção duradoura e concreta 

diante dessa realidade é um desafio, pois não há como promover saúde sem que 

toda a comunidade sofra uma transformação cultural, eleve o nível socioeconômico 

etenhaapoio permanente do gestor de saúde. 

Inúmeros são os problemas na comunidade. No entanto, quatro deles chamam a 

atenção: doenças cardiovasculares, baixo controle da natalidade, falta de 

saneamento básico e desemprego. Elegemos o controle das doenças 

cardiovasculares como prioridade, com ênfase na hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus, uma vez que estão dentro do alcance de atuação da equipe da 

saúde da família. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentementea alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. 

De forma geral, as doenças cardiovasculares são as responsáveis por grande parte 

dos custos em saúde no Brasil, segundo dados do DATASUS (2009). Como 

exemplo, em 2007, foram registradas 1.157.509 internações por DCV no SUS. Em 

relação aos custos, em novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV, 

resultando em um custo de R$165.461.644,33. Fica evidente o grande ônus aos 

cofres públicos para corrigir e reabilitar as complicações dessas doenças.  
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Os fatores de risco estão muito bem definidos para as doenças cardiovasculares. 

Podemos citar idade, gênero/etnia, sobrepeso/obesidade, ingestão de sal e álcool, 

sedentarismo, fatores socioeconômicos, etc. O que nos chamou a atenção para 

priorizarmos esse tema é a clara associação que existe entre esses fatores de risco 

e a comunidade abrangida pela unidade de saúde Branca II. Inúmeros pacientes 

sofrem influencia da idade, gênero/etnia, sedentarismo, consumo de álcool e fatores 

socioeconômicos. Cesariano et al. (2009), por exemplo, constataram, porém não 

definiram que há relação entre baixa escolaridade,nível socioeconômico e doenças 

cardiovasculares. São de vital importância o diagnóstico precoce e a ênfase no 

tratamento, pois são doenças que têm, na maioria das vezes, boa resposta 

terapêutica. O controle adequado permite aumento da qualidade de vida, diminuição 

de hospitalizações, diminuição das agudizações e das comorbidades tais como 

acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos do miocárdio, doenças renais, 

problemas oftalmológicos, entre outros. 
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2. JUSTIFICATIVA 

As doenças cardiovasculares são atualmente o principal problema de saúde pública, 

pois são as grandes responsáveis pelas mortes no Brasil e no mundo. Dados do 

Ministério da Saúde (2008) apontam que, no Brasil, 29,5% das causas de 

mortesadvieram de complicações diretas dessas doenças,perfazendo um total de 

314 mil mortes.  

Dada a relevância do tema, a sua prevalênciana população e por estar ao alcance 

da equipe de saúde da família para algum tipo de intervenção, faz-se necessária 

umaabordagem direcionada à melhoria da qualidade de vida dos pacientes 

portadores de doenças crônicas cardiovasculares na comunidade Branca de Atalaia.  
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3 OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo geral 

Mobilizar hipertensos e diabéticos a uma melhor conscientização do controle 
adequado das doenças cardiovasculares. 
 

 3.2 Objetivos específicos 

 Mapear completamente os pacientes hipertensos e diabéticos da área 
adscrita; 

 Garantir continuidade no tratamento adequado desses pacientes; 

 Dar ênfase em campanhas com palestras, promoção de dias específicos para 
o atendimento de hipertensos e diabéticos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

O presente estudo tem caráter epidemiológico e também descritivo onde 

elaboraremos um projeto de intervenção na Estratégia de Saúde da Família de 

Branca II, no município de Atalaia, Estado de Alagoas. Será utilizada para 

fundamentação teórica a revisão bibliográfica de artigos científicos oriundos das 

bases eletrônicas de dados como Literatura latino-americana e do Caribe (LILACS), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico, Plataforma Ágora.  Além de 

dados do Ministério da Saúde e da própria Unidade Básica de Saúde.  

O estudo tem como finalidade três etapas principais: 

1ª etapa 

Reunir toda a equipe e explanar sobre os objetivos desse plano de intervenção. 

Conscientizar e capacitar toda a equipe sobre a importância do acolhimento desses 

pacientes. Utilizar recursos audiovisuais para esclarecer os riscos das doenças 

cardiovasculares, como cartazes e vídeos educativos. Cafés da manhã com 

alimentos que simulem uma mesa balanceada com alimentos de baixo custo, 

acessíveis à comunidade. 

2ª etapa 

Os agentes de saúde serão os responsáveis por atualizar o número de hipertensos e 

diabéticos de suas áreas de atuação e agendar as consultas desses pacientes 

segundo cronograma da unidade básica de saúde, dando prioridade para o público 

alvo do plano de intervenção. Serão revisados junto com a(o) técnica(o) de 

enfermagem e enfermeira(o) o protocolo de aferição correta da pressão arterial,  

segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Serão prioritários os exames 

de glicemia de jejum, hemoglobina glicada e teste oral de tolerância à glicose para 

todos esses pacientes. Tudo com o intuito de uma boa estratificação de risco e 

monitoramento adequado de todos os hipertensos e diabéticos adscritos na 

comunidade. 
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3ª etapa 

Garantir o acompanhamento e monitoramento desses pacientes, dando-lhes 

agilidade na realização de exames e consultas com especialistas, assegurando-lhes 

as referências e contra-referências. Estimulara prática de exercícios como 

caminhadas, a participação no programa Academia na Praça, bem como consumo 

de alimentos saudáveis segundo orientação profissional. 
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5 ACOLHIMENTO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS NA UNIDADE BRANCA DE 

ATALAIA II  

5.1 Política nacional de humanização 

Os problemas no âmbito do PSF são agravados pelo modelo de formação, quando 

não instiga nos futuros profissionais um novo olhar, condizente e apropriado para a 

atuação no sistema público de saúde. Assim, para o cuidado integral, é patente 

compreender as necessidades coletivas e individuais no campo biológico, 

econômico, educacional, social e ambiental, com propósito de contemplar os 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Percebe-se, dentro 

dessa lógica, um modelo de atenção que amplia os cenários de atuação para 

distintos pontos do contexto social, não restringindo o cuidado à unidade de saúde e 

à intervenção clínica. 

O acolhimento é uma diretriz operacional que parte dos seguintes princípios: 

 1. Atender todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a 

acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função precípua, a 

de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os problemas de 

saúde da população; 

 2. Reorganizar o processo de trabalho a fim de que este desloque seu eixo central, 

do médico para uma equipe multiprofissional - equipe de acolhimento-, que se 

encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de 

saúde; 

 3. Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve se dar por parâmetros 

humanitários, de solidariedade e cidadania. 

Para MOTA, 2009: 

A prática do acolhimento constitui uma diretriz relevante para o 
Ministério da Saúde. Para a estratégia de saúde da família 
representa uma ferramenta fundamental para o processo de 
construção do trabalho, pois possibilita a promoção de um 
serviço afetivo com otimização das atividades, humanização do 
atendimento e viabiliza a resolutividade das ações 
desenvolvidas, ao passo em que proporciona aos usuários uma 
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resposta imediata à sua demanda no momento em que procura 
o serviço de saúde. 

 
Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, 

atender, admitir (FERREIRA,1975). O acolhimento como ato ou efeito de acolher 

expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, "um estar com" e um 

"estar perto de", ou seja, uma atitude de inclusão. 

Essa atitude implica, por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É 

exatamente nesse sentido, de ação de "estar com" ou "estar perto de", que queremos 

afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância 

ética/estética/política da Política Nacional de Humanização do SUS: 

 Ética - no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, 

naatitude  de acolhê-lo em suas  diferenças, suas  dores, suas alegrias, seus 

modos de viver, sentir e estar na vida; 

 Estética - por que traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção 

de estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a 

construção de nossa própria humanidade; 

 Política- porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste estar com, 

potencializando protagonismosde vida nos diferentes encontros (MS, 2006). 

Nesse novo contexto de um olhar diferente para a atenção primária, em 2006 o 

ministério da saúde lança a política nacional de atenção básica para o programa de 

saúde da família, sendo o acolhimento incluído como uma das práticas da equipe da 

atenção primária. 

Segundo Trindade (2009, p. 35) 

 
Acolhimento não é um espaço, nem local, nem uma postura 
ética, não exige hora ou profissional, implica saberes, escutar 
angústias e procurar solucioná-las, tomando para si a 
responsabilidade de "abraçar" o usuário [...] 

O acolhimento então passa a ser uma ferramenta da estratégia da saúde da 

família, colocando a ação como diretriz operacional, solicitando assim uma nova 

atitude de mudança com o usuário ou comunidade; observa a problematização dos 
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processos de trabalho, de modo a responsabilizar a equipe multiprofissional na 

escuta e resolução das necessidades; procura humanizar o cuidado e estabelece 

vínculos e também compromissos ao dar respostas às necessidades de saúde 

trazidas pelo usuário, família ou comunidade. 

Culturalmente, esta prática muitas vezes é restrita, ora a uma dimensão espacial, 

como lugar confortável, onde é feita a recepção dos indivíduos, ora à noção de 

triagem que seleciona quem passará por atendimento, numa lógica de exclusão 

daqueles não selecionados. Estas noções não devem ser tomadas isoladamente 

para não restringir o acolhimento. Quando isso acontece, as unidades permanecem 

convivendo com as famosas filas que priorizam o atendimento por ordem de 

chegada, atendem sem critérios de classificação de risco e reproduzem um modelo 

preocupado com a produção de procedimentos e atividade em detrimento dos 

resultados e efeitos para os sujeitos. Nesta concepção, o foco da atenção é a 

doença e não o sujeito e suas necessidades (BRASIL,2006). 

O acolhimento promove maior organização dos serviços de saúde, uma vez que 

permite a classificação dos indivíduos conforme o risco e viabiliza a utilização da 

agenda, com consequente organização de demanda espontânea e programada. 

Contudo, a implantação do acolhimento não é tarefa fácil, pois requermudança 

organizacional dos serviços e quebra cultural das formas de acesso aos mesmos. 

Exige da equipe o desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, para a 

instrumentalização dos profissionais e o estabelecimento de um novo processo de 

trabalho. Além disso, faz-se necessária a mobilização e participação popular em 

todas as etapas desta mudança. Portanto, é imprescindível a articulação entre 

gestor, equipe, e conselho municipal de saúde, para que haja consolidação de um 

serviço equânime, voltado para as necessidades da população (CASTRO E 

SHIMAZAKI, 2006). 
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5.2 Hipertensão Arterial no Brasil 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um dos 

principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas 

de saúde pública. A mortalidade por Doença Cardiovascular (DCV) aumenta 

progressivamente com elevação da PA de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e 

independente. Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas 

à elevação da PA, (54%) por Acidente Vascular Encefálico (AVE) e 47% por 

Doenças Isquêmicas do Coração (DIC), sendo a maioria em países de baixo e 

médio desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 

anos. Em 2007 acorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório. 

Entre 1990 e 2006, observou-se tendência lenta e constante de redução das taxas 

de mortalidade cardiovascular. 

As DCV são ainda responsáveis por alta frequência de internações, ocasionando 

custos médicos e socioeconômicos elevados. Em 2007 foram registrados 1.157.509 

internações por DCV no SUS. Em relação aos custos, em novembro de 2009, houve 

91.970 internações por DCV, resultando em um custo de R$ 165.461.644,33 de 

acordo com o DATASUS. A doença renal terminal, outra condição frequente na HAS, 

ocasionou a inclusão de 95.282 indivíduos em programa de diálise no SUS, 

registrando-se 9.486 óbitos em 2007.  

Em nossa população os dados apontam prevalência acima de 30%. Entre os 

gêneros, a prevalência foi de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres. 

No tocante aos fatores de risco como idade acima de 65 anos, etnia,sobretudo em 

negros e em pacientes do gênero masculino, sabe-se a HAS se faz mais prevalente, 

nada podendo ser feito para modificar esses fatores de risco. Já para os fatores 

modificáveis como ingestão de sal, sedentarismo, ingestão de álcool, tabagismo, 

obesidade e adesão correta ao tratamento medicamentoso é possível que se faça 

intervenção para que se altere o curso natural da doença.   

 A sociedade brasileira de cardiologia em sua VI diretriz sobre HAS adverte sobre 

mudanças no estilo de vida e cita que são entusiasticamente recomendadas na 

prevenção primária de HAS, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe. 

Mudanças de estilo de vida reduzem a PA bem como a mortalidade cardiovascular. 
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Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância e a adolescência, 

respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos 

indivíduos. As principais recomendações não-medicamentosas para prevenção 

primária da HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, 

aumento na ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao tabagismo. 

Para o tratamento dos pacientes hipertensos diversas modalidades terapêuticas 

podem ser empregadas, sejam elas de origem farmacológicas, como já citadas 

anteriormente, ou não. Em nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) Branca II de 

Atalaia, seguindo recomendações da VI Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial,fazemos monoterapia ou associações de anti-hipertensivos com boa 

aceitação pela população. No entanto, a adesão ao tratamento medicamentoso 

constitui um dos desafios enfrentados por nossa equipe de saúde da Atenção 

Básica. 

De forma geral, essa falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, no Brasil, pode 

ser mensurada pela quantidade de acidentes vasculares encefálicos como causa de 

morte, isso poderia ser evitado com o adequado controle da hipertensão (BLOCH et 

al., 2008. apud FONTES, 2011). 

Como em boa parte do Brasil é realidade também presente na Unidade Básica de 

Saúde Branca II de Atalaia a má distribuição e o armazenamento de medicamentos 

de forma incorreta, aumentando os custos com saúde de forma desnecessária e 

diminuindo a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, os esclarecimentos 

fornecidos pelo médico são frequentemente insuficientes. É na consulta médica que 

o paciente prioriza os dados a respeito da doença e do diagnóstico, acabando assim 

por não prestar atençãoàs informações sobre o medicamento prescrito. O tempo 

curto das consultas, a grande demanda de pacientes e o costume dos próprios 

pacientes na busca apenas da medicação, gera a má adesão ao tratamento 

(ISHITANI et al., 2006). 

Outro fator cultural e relevante na má adesão é a cronicidade da doença e a falta de 

sintomas ou desconfortos patognomônicos da HAS. Muitos pacientes apresentam 

baixa adesão e até param o tratamento medicamentoso por relatarem ausência de 

desconfortos. Observa-se assim maior prevalência da hipertensão arterial e dos 
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fatores de risco para aumento da pressão arterial e de lesão em órgãos-alvo, nas 

classes socioeconômicas mais baixas que se associam à baixa escolaridade, tendo 

menor acesso as informações de saúde e pouco esclarecimento referente ao 

autocuidado. O papel dos membros da Equipe de Saúde da Família deve ser de 

transmitir cuidado, tempo, confiança e, sobretudo, promover o engajamento de todos 

os hipertensos e diabéticospara tornarem-se sujeitos ativos no controle dos agravos 

que são portadores.  

5.3 Diabetes mellitus no Brasil 

O Diabetes Mellitus (DM) corresponde a um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, na 

ação da insulina ou em ambas. Tal hiperglicemia crônica está associada ao dano de 

longo prazo, disfunção e insuficiência de vários órgãos, especialmente dos olhos, 

rins, nervos, coração e vasos sanguíneos (Diretrizes SBD, 2006). 

O Diabetes Mellitus (DM) apresenta-se como tema relevante por estar entre os 

maiores problemas de saúde pública, afetando em torno de 246 milhões de pessoas 

em todo o mundo. Até 2025, a previsão é de que esse número chegue a 380 

milhões. A sociedade brasileira faz parte dessa alarmante realidade. Em 2006, 

contávamos com cerca de seis milhões de portadores, e as estimativas indicavam o 

alcance de dez milhões de pessoas em 2010 (BRASIL, 2006;2007). 

Para fazer frente a esta situação, as políticas em saúde no Brasil vêm dando cada 

vez maior atenção às pessoas com DM, especialmente a legislação mais atual. 

Como exemplo, podemos citar o provimento gratuito de medicamentos e 

equipamentos para aplicação de insulina e auto monitoramento da glicemia capilar 

de portadores de DM inscritos em programas de educação para pessoas com DM e 

o SISHIPERDIA – programa informatizado de âmbito nacional para o cadastro e 

acompanhamento das pessoas com DM(BRASIL, 2006; BRASIL. Lei n.° 11.347 de 

27 de setembro 2006) 

Aliado a esses programas específicos, o sistema de saúde brasileiro propõe de 

maneira global, a assistência integral e humanizada, voltada não somente para o 

controle das doenças, mas também para a promoção da saúde e da cidadania das 
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pessoas. Contudo, pouco se sabe a respeito de quanto ou de como esses avanços 

na legislação e nas políticas públicas vêm se efetivando na prática de modo a 

desenvolver a atenção em saúde de qualidade, que considere a pessoa em sua 

integralidade e em contextos específicos(ARRUDA e SILVA, 2012). 

A realidade mostra-nos números desfavoráveis. São quatro milhões de mortes por 

ano relativas ao DM e suas complicações. Ocorre grande impacto econômico nos 

serviços de saúde como consequência dos custos para tratamento da doença e 

suas complicações, como doença cardiovascular, diálise por insuficiência renal 

crônica e cirurgias para amputação de membros inferiores. No Brasil, o DM 

associado à hipertensão arterial sistêmica representa 62,1 % dos diagnósticos 

primários em pessoas com insuficiência renal crônica submetidasà diálise. Ocorre 

também considerável impacto social com a redução da expectativa e da qualidade 

de vida dessas pessoas (BRASIL, 2006; ARRUDA e SILVA, 2012). 

Para o alcance de um bom controle metabólico, a pessoa com DM necessita 

introduzir mudanças nos hábitos de vida. Essa é uma tarefa difícil e deve levar em 

consideração alguns fatores que se encontram intimamente entrelaçados com as 

questões instrumentais e comportamentais. Tais fatores reportam-se a um conjunto 

de influências interpessoais familiares e de pares, e que se encontram alicerçados 

em crenças e valores que interferem na motivação e na capacidade da pessoa 

enfrentar a sua doença e buscar soluções para controlá-la. Assim, é importante 

entender os padrões individuais de resposta da pessoa com diabetes, bem como de 

sua família em relação aos seus sentimentos, angústias, ansiedades, conflitos e 

necessidades(ARAUZ, 2001; SANTOS, 2005). 

No entanto, as dificuldades do usuário em utilizar a medicação prescrita, seguir 

rigorosamente o planejamento alimentar recomendado ou modificar seu estilo de 

vida, de acordo com as orientações da equipe multiprofissional, é um problema 

sempre presente na prática clínica(FARIA, 2009). 
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5.4 Características da Unidade Básicade Saúde Branca II de Atalaia 

A Atenção Básica tem causado grande impacto pela sua simplicidade de ações e 

pelo seu alto poder resolutivo. A equipe da Unidade BásicaBranca II de Atalaia, no 

município de Atalaia em Alagoas é composta por: 1 médico, 1 enfermeira, 2 técnicos 

de enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde, 1 dentista, 1 auxiliar dentária, 

que prestam atendimento a uma população adscrita de 2.300 pessoas. Todos têm 

desempenhado suas funções de forma adequada e o trabalho em equipe tem sido 

harmônico. As consultas são, sobretudo, agendadas e distribuídas igualmente para 

cadaACS. As visitas são realizadas em um dia da semana, ficando o restante dos 

dias com consultas realizadas na própria Unidade Básica. Também são 

desenvolvidas atividades educativas,com a participação da equipe de saúde dos 

pacientes, onde diversos temas são abordados. 

 

Anteriormente a chegada do programa de valorização da atenção básica (PROVAB) 

a unidade estava descoberta de profissional médico porque o município passava por 

reformulação no cenário político. Sendo assim, os profissionais contratados foram 

afastados do cargo. Com a inserção do PROVAB no município, o primeiro contato foi 

de maneira caótica, devido àalta demanda reprimida pela ausência médica. Com 

algumas semanas as consultas foram organizadas e a população passou a ficar 

mais satisfeita. A entrada é ampla, com adaptações de acessibilidade para 

cadeirantes. Quanto ao tempo das consultas, variam de acordo com o público, por 

exemplo, se gestantes, hipertensos, diabéticos e crianças as consultas são mais 

demoradas. As acomodações para espera sãoainda são precárias, pois não 

dispomos de bancos para acomodar as pessoas de maneira confortável. 

 

No quesito longitudinalidade, sempre há um pequeno déficit pela dificuldade que se 

tem de manter um profissional médico fixo por muito tempo, devido às condições 

salariais. No entanto, os pacientes com comorbidades crônicas vinham sendo bem 

assistidos pelos profissionais concursados da enfermagem. 

A integralidade tomou forma a cada semana que se passava. A comunidade tem 

sido assistida tanto na zona mais urbanizada quanto na rural. Os problemas mais 

comuns como verminoses, diarreias, pneumonias, hipertensão, diabetes têm sido 

solucionados com agilidade. 
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A coordenação tem sido falha, não dispomos de sistema de prontuário eletrônico, o 

que dificulta o seguimento dos pacientes quando encaminhados ou quando têm 

seus quadros crônicos agudizados. Os prontuários são razoavelmente organizados, 

porém há constantes perdas.  

 

A centralidade na família tem sido bem vista pela equipe que faço parte. Presta-se 

assistência aos parentes com problemas semelhantes, buscando qual etiologia mais 

provável. Os agentes comunitários de saúde (ACS) estão sempre atentos à 

imigração e emigração de pessoas na comunidade e registram qualquer mudança 

de área dos pacientes. 

 

Atalaia apresenta um Conselho Municipal de Saúde bem constituído, com reuniões 

periódicas mensais e empenhadojunto àSecretaria de Saúde para priorizar um bom 

atendimento à população. 

 

 

5.4.1 Acolhimentos dos hipertensos e diabéticos na UBS Branca II de Atalaia e 

Plano de Intervenção 

Em reunião com a equipe de saúde da unidade elegemos o controle das doenças 

cardiovasculares como nó crítico principal e passível de resolubilidade. Demos 

ênfase aos dois principais fatores de risco para doenças cardiovasculares: 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus(DM) (BRASIL, 2009).  

Sabíamos que enfrentaríamos grandes desafios abordando esse nó crítico, uma vez 

que a realidade que cerca a comunidade Branca II de Atalaia é de baixa 

escolaridade e de baixo nível socioeconômico. Para termos uma idéia, mais da 

metade dos habitantes do município tem escolaridade inferior ao ensino fundamental 

e a força econômica se dá através da agricultura de subsistência e corte da cana-de-

açúcar (IBGE, 2010).  

Constatamos na prática, durante os atendimentos aos hipertensos e diabéticos, que 

estes em sua maioria são idosos, com pouca ou nenhuma instrução alfabética e 

acostumados a procurar o serviço de saúde quando apresentam algum sinal ou 

sintoma de doença e, muitas vezes, já com sequelas de DCV. Diversos estudos 
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mostram que o principal entrave ao controle de complicações vasculares é o baixo 

grau de escolaridade de uma comunidade (ISHITANI, et al., 2006). 

Especificamente no povoado de Branca II de Atalaia habitam aproximadamente 37 

diabéticos e 119 pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Esses 

dadosmantiveram-serelativamente estáveis ao longo de todo ano de 2013.Antes da 

reestruturação do quadro de profissionais da equipe de Saúde da Família, os dados 

eram escassos e o acompanhamento era precário. Em virtude desta necessidade de 

organização, a equipe decidiu em reunião separar os atendimentos por programas, 

com a seguinte distribuição na agenda semanal: segunda-feira saúde do adulto, 

terça-feira, prioridade para hipertensos e diabéticos, quarta-feira ficou reservada 

para o pré-natal e saúde da mulher e a quinta-feira para a saúde da criança. Essa 

nova organização da demanda propiciou um melhor acompanhamento e 

atendimento aos grupos de pacientes.  

Às terças-feiras priorizamos atender hipertensos e diabéticos. Neste dia 

promovemos alguns exercícios de alongamento e respiração e fazemos uma 

preleção com grupos de 15 a 20 pacientes de cada agente de saúde, expondo 

dados sobre HAS e DM, assim como suas complicações. Estimulamos a 

participação dos pacientes e sempre franqueamos a palavra para dúvidas e 

observações. Em seguida,sob orientação nutricional especializada, celebramos um 

café da manhã coletivo. Cada paciente tem sua glicemia capilar e a pressão arterial 

aferidas, sendo depois encaminhados para a consulta médica.Essa abordagem 

melhorou muito a adesão dos pacientes ao tratamento. 

Se observarmos os gráficos I e II (APÊNDICE 1 e 2), veremos que o número de 

hipertensos e diabéticos saltou de 101 para 136e de 31 para 40 em agosto, 

respectivamente. Com isso podemos concluir que o rastreio tem sido mais eficaz e 

consequentemente, mais diagnósticos foram realizados. 

Durante a implantação do projeto, queremos garantir seguimento ambulatorial 

desses pacientes com mais zelo por parte da equipe. Programaremos para todos os 

pacientes hipertensos e diabéticos pelo menos uma consulta anual com o 

oftalmologista. Os pacientes diabéticos em uso de insulina serão avaliados pelo 
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menos uma vez ao ano com o endocrinologista, visando garantir um adequado 

controle glicêmico. 
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6 PLANO DE AÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nó critico 
 

Operação/ 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos 
necessários 

Responsável Prazo 

Capacitação 
da equipe 

para 
acolhimento 

Reunião com 
agentes de 

saúde 
Reunião com 

equipe de 
enfermagem 

Melhora no 
acolhimento 
de diabéticos 
e hipertensos 

 
 

Priorização nos 
casos de 
urgência 

 
Satisfação de 
hipertensos e 
diabéticos em 

procurar 
assistência em 

saúde 
 

Organizacional 

Espaço físico 
(própria unidade de 

saúde) 
Cognitivo 

Explanação sobre a 
política nacional de 

acolhimento 
Grupo operativo 

Enf
a
. Edja 

Maria e Dr. 
Joab Nicácio 

Dois 
meses 
com 

reuniõe
s 

quinze 
nais 

padronizaçã
o na 

aferição da 
pressão 
arterial 

Trabalho de 
educação 
em saúde 

com a 
população 

Eu sou 12x8, 
eu sou 

normoglicêmic
o: 

Orientar a 
comunidade 

sobre a 
importância de 

controle 
glicêmico e 
pressórico 
adequado 

Conscientizaç
ão coletiva 

sobre HAS e 
DM e suas 

complicações. 
Mapeamento 

dos 
hipertensos e 
diabéticos da 
comunidade 

Aumento na 
adesão ao 
tratamento 

Participação dos 
familiares no 
processo de 

conscientização 

Político 

mobilização social 
através da mídia 

falada 
Cognitivo 

enfrentamento 
multiprofissional 
com educador 

físico, nutricionista 
e toda equipe da 

unidade 

Enf
a
. Edja 

Maria e Dr. 
Joab Nicácio 
em conjunto 

com a 
Secretaria de 

Saúde do 
Município 

5 
meses: 
início 
das 

ativida 
des 

após a 
capacit
ação 
da 

equipe 

Acompanha
mento 

ambulatorial 
regular 

Firmar 
consultas 
regulares 
mensais 

 

Regularidade 
às consultas 
Mudança no 

estilo no estilo 
de vida 

Adesão ao 
tratamento 

medicamentoso 
Prática de 

atividade física 
Hábitos 

alimentares 
saudáveis 

Organizacional 

adequação no 
fluxograma de 
atendimento 

Político 

Compromisso em 
priorizar exames 

laboratoriais e 
consultas com 
especialistas 

Enf
a
. Edja 

Maria e Dr. 
Joab Nicácio 

6 
meses: 
Início 

concom
itante 

com 2ª 
etapa 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto de intervenção torna-se completamente viável de aplicação dentro da 

ESF, pois promoverá um diagnóstico situacional da saúde de hipertensos e 

diabéticos, proporcionando aumento da qualidade de vida da população. Essa 

proposta fundamenta-se no pilares da Atenção Básica em Saúde, porta de entrada 

do Sistema Única de Saúde (SUS), que tem como princípios norteadores a 

longitudinalidade na assistência, a integralidade no atendimento e a coordenação de 

cuidados desses pacientes. 

 

Traçamos metas e objetivos de execução simples, com uso de baixa tecnologia, 

porém de grande importância para uma assistência à saúde de boa qualidade, 

reduzindo agudizações, minimizando sequelas e aumentando a longevidade da 

população. Tal proposta, pela sua magnitude e simplicidade de execução, pode 

perfeitamente ser adotada por outras equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

com boa aceitação pela população. 

 

Outro grande impacto deste trabalho é a articulação entre a equipe de saúde da 

família, a população e o gestor público. Muitas vezes perdidas e fragilizadas em 

gestões anteriores, essas relações são carregadas de desconfianças e críticas 

destrutivas. Esta proposta de intervenção reaproxima tais relações, reafirmando a 

responsabilidade de cada ator social para a elevação do nível de saúde da 

comunidade. 
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APÊNDICE 

 

Fonte: Banco de dados da ESF de Branca II de Atalaia, 2013 

   

 

Fonte: Banco de dados da ESF de Branca II de Atalaia, 2013 
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