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RESUMO 

 

No diagnóstico situacional da área de abrangência da Estratégia Saúde da Família 
Branca II foi detectada uma elevada taxa de usuários com risco cardiovascular 
aumentado. O presente estudo buscou elaborar um projeto interventivo, onde a 
Estratégia de Saúde da Família Branca II poderá ofertar para seus usuários ações 
que contribuam com as transformações no estilo de vida desses indivíduos e assim 
favorecer a diminuição dos riscos relacionados às doenças cardiovasculares. Para 
tanto, a materialização do trabalho reúne recursos metodológicos que versam: a 
realização do diagnóstico situacional; revisão narrativa da literatura e elaboração de 
um plano de ação. Como nós críticos a serem desenvolvidos, foram priorizados: 
alimentação desequilibrada; tabagismo, sedentarismo e níveis elevados de glicemia 
sanguínea. Então, de acordo com os problemas elencados, puderam ser formuladas 
as seguintes propostas de intervenção: “Eu me alimento bem” para estimular a 
adesão de uma alimentação saudável na prevenção das doenças cardiovasculares; 
“Sou livre, não fumante”, diminuir a aceitação do tabagismo; “Circuito de exercícios 
físicos monitorados”, incentivar a prática de atividades físicas e projeto “Conhecer 
para Saber” para conscientização dos usuários sobre os distúrbios metabólicos e 
autocuidado. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico da Situação em Saúde. Estratégia de Saúde da 
Família. Atenção Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
In the situational diagnosis of the area covered by the White Family Health Strategy 
II, a high rate of users with increased cardiovascular risk was detected. The present 
study sought to develop an intervention project, where the White Family Health 
Strategy II can offer its users actions that contribute to the changes in the lifestyle of 
these individuals and thus favor the reduction of risks related to cardiovascular 
diseases. For that, the materialization of the work brings together methodological 
resources that deal with: the realization of the situational diagnosis; narrative review 
of the literature and development of an action plan. As critical nodes to be developed, 
priority was given to: unbalanced food; smoking, physical inactivity and high blood 
glucose levels. Then, according to the problems listed, the following intervention 
proposals could be formulated: “I eat well” to encourage the adherence to a healthy 
diet in the prevention of cardiovascular diseases; “I am free, not a smoker”, to 
decrease the acceptance of smoking; “Circuit of monitored physical exercises”, 
encourage the practice of physical activities and the project “Knowing to Know” to 
raise users' awareness of metabolic disorders and self-care. 
 

Keywords: Diagnosis of the Health Situatio. Family Health strategy. Basic Attention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Atalaia é um município com estimativa de 47.185 habitantes (IBGE, 2019). 

Segundo informações dispostas pela Prefeitura da cidade:  

 

Atalaia é um município brasileiro localizado no estado de Alagoas. 
Pertencente à Mesorregião do Leste Alagoano e à Microrregião da Mata 
Alagoana, localiza-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca 
de 48 quilômetros. Considerado um dos municípios mais populosos do 
estado de Alagoas e o primeiro de sua microrregião. Está a 1 466 
quilômetros de Brasília, a capital federal. Sua área é de 534,2 km², sendo 
que 1,7041 km² estão em perímetro urbano. De economia 
predominantemente agrícola (cana-de-açúcar. A cidade fica a 48 km da 
capital do estado, Maceió. Tradicional cidade alagoana, Atalaia tem sua 
história marcada não somente pelo episódio da destruição do Quilombo dos 
Palmares, mas também pelo fato de, em suas terras, ter surgido a primeira 
usina de açúcar de Alagoas, uma das maiores do Brasil, em sua época: A 
Usina Brasileiro. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA, 2020) 
 

É bom ressaltar que, Atalaia é detentora de um acervo histórico bastante 

significativo para a cultura do estado de Alagoas, visto que,  

 

[...] por ter sido um dos primeiros núcleos populacionais de Alagoas, possui 
importante acervo histórico, como a Capela de São José (antiga Capela de 
Nossa Senhora das Brotas), primeira edificação construída em Atalaia por 
Domingos Jorge Velho em 1697, a imponente Igreja Matriz de Nossa 
Senhora das Brotas, construída por Domingos Jorge Velho em 1701 com 
suas imagens antigas e seu altar-mor belíssimo, a Casa Grande da 
Fazenda Jardim das Lajes, a Praça do Bi-Centenário, as ruínas da Usina 
Brasileiro - primeira usina de Alagoas -, da Usina Ouricuri, Vitória do Cacaú, 
e o casario histórico da Avenida Barão José Miguel, no centro da cidade, e 
na Rua de Cima, no bairro da Cidade Alta. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ATALAIA, 2020). 
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Figura 1 - Localização de Atalaia em Alagoas 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Atalaia (2020) 
 
 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) no município de Atalaia é coordenada 

pela atenção primária, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A atenção 

básica é composta pela ESF, vale ressaltar que, todas as unidades possuem equipe 

de Saúde Bucal. A atenção básica conta também com Hospital; Casa de Parto; 

Maternidade; Centro de Apoio Psicossocial (CAPS); Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família (NASF); Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e domicílios. 

O sistema de saúde está organizado em rede de forma integrada para a 

existência de um trabalho conjunto, todavia, na prática, ainda predomina o modelo 

assistencial hegemônico, com ações pouco articuladas. Buscando transcender tais 

lacunas e ofertar uma assistência à saúde pautada nos princípios e diretrizes do 

SUS, a ESF Branca II segue o modelo alternativo, humanizado, além de, estimular o 

vínculo entre trabalhadores e usuários, bem como interligar as ações de demanda 

espontânea e programada. 

Também, é comum na unidade a realização de consultas compartilhadas, 

quando há necessidade de atuação interdisciplinar para efetivar um atendimento 
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holístico e integral ao usuário, fortalecendo assim o SUS e promovendo a 

participação social. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

O Distrito Branca de Atalaia é um bairro do município de Atalaia – AL. No 

presente distrito trabalham duas Equipes de Saúde da Família: A ESF Branca I e a 

ESF Branca II, atuantes na atenção primária à saúde. É importante destacar que, a 

maior porção territorial desse bairro é composta por fazendas, inclusive, estas fazem 

parte da área de abrangência da ESF Branca II. 

 

1.4 A Unidade básica de saúde Estratégia de Saúde da Família Branca II 

 

A ESF Branca II está localizada na Rua 15 de Novembro - Distrito Branca de 

Atalaia, Atalaia - AL. Foi inaugurada há oito anos. O Prédio é sede própria e, suas 

instalações contam com sala para o gerente da unidade (como essa é locada na 

área externa, atualmente foi destinada para atender os casos suspeitos de 

síndromes gripais); sala do enfermeiro; sala do médico; sala do dentista; farmácia; 

sala para procedimentos; sala para imunização; sala para triagem; banheiro para 

uso profissional e de uso para a comunidade; copa; almoxarifado; sala para 

esterilização; recepção. 

A unidade possui ar condicionado nos consultórios. A maioria dos usuários 

atendidos é da zona rural e moram distantes, não tendo acesso fácil a transporte 

para se locomoverem até a UBS, então, chegam bastante cedo à unidade, assim, 

mediante tais especificidades, pensando em um atendimento humanizado, foi 

estabelecido acordo entre os usuários que moram perto da unidade para que, ao 

marcarem suas consultas diárias, retornem as suas casas e só regressem a UBS 

próximo ao horário do seu atendimento, possibilitando dessa forma, atendimento 

prioritário aqueles que residem distantes. 

Além do mais, como a unidade não tem climatização em todos os seus 

ambientes e nem mobília para acomodar a todos, a iniciativa também contribui para 

que não haja tumulto no local e esperas longas para os atendimentos. É bom 
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salientar que, a unidade conta com o sistema de classificação de risco, beneficiando 

ainda mais a população. 

 

1.5 A equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família Branca II 

 

Fazem parte da equipe ESF Branca II: médico; enfermeira; odontóloga, 

técnica de enfermagem; técnico de serviço Bucal; atendente de enfermagem; 

Assistente Administrativo (AA) farmácia; AA recepção para retirar prontuários; 

gerente de saúde; serviços gerais; agentes comunitários de saúde. 

 

1.6  O funcionamento da Estratégia de Saúde da Família Branca II e equipe de 

saúde Branca II 

 

A ESF Branca II funciona das 08h00min às 16h00min, sem fechar para 

almoço, de segunda a sexta-feira. A unidade não desenvolve trabalho aos finais de 

semana, salvo os dias solicitados pela secretaria municipal de saúde. Já foram 

realizados atendimentos noturnos mensalmente, todavia, desde o ano 2017 as 

atividades em turno não convencional foram suspensas devido diversos fatores, 

entre eles: recursos humanos insuficientes, financeiros e materiais. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Branca II 

 

A unidade possui uma escala de acolhimento para detecção das síndromes 

gripais; demanda espontânea e programada. Convém ressaltar que, apesar de, 

serem programados os atendimentos, caso o usuário não possa comparecer 

naquele dia, ele tem sim plena liberdade para ir à unidade no dia que melhor se 

adequar a sua rotina pessoal.  

Dessa maneira, o acesso da demanda espontânea e a realização de 

procedimentos como os de testes rápidos, por exemplo, foram ampliados, acolhendo 

o paciente no dia que ele pode comparecer a unidade, não adiando essa captação 

porque não estava previamente agendada, pois muitas vezes, o usuário pode não 

retornar mais a unidade por não coincidir seu tempo disponível com a rotina 

planejada da instituição. 
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A equipe de trabalho materializa diversas ações de promoção à saúde, 

baseadas no calendário da saúde de acordo com seus temas pertinentes. O 

“Circuito Eu Sou SUS Adolescente” é exemplo de uma dessas ações que, objetiva 

levar para o ambiente escolar uma abordagem multi e interdisciplinar da atenção 

básica, avaliando esse grupo especifico integralmente. São realizados 

encaminhamentos para outras especialidades, quando necessário, além de, 

promover educação em saúde com base na temática do dia escolhida, enfatizando 

interações coletivas entre os discentes e destes com os profissionais de saúde.  

Também, são desenvolvidas outras práticas extramuros como a “Blitz da 

saúde na comunidade”, onde é promovida a realização de testes rápidos para 

detecção de hepatites B e C, sífilis e HIV em pedestres que transitam nas 

localidades de abrangência da ESF Branca II, para disponibilizar serviços de 

prevenção, promoção da saúde, bem como intervenção terapêutica. Entre outras 

inúmeras atividades que são efetivadas dentro e fora da UBS.  

O processo de educação permanente da equipe de trabalho se concretiza na 

atividade intitulada “Café com Ciência”, cujo momento incentiva o trabalho coletivo e 

respeito mútuo, promovendo escuta qualificada das demandas trazidas por cada 

profissional. Tais momentos contribuem não apenas com a aprendizagem teórico-

científica da equipe, mas também para o desenvolvimento interpessoal, crítico e 

participativo dos indivíduos. A proposta interdisciplinar tem ajudado os profissionais 

na execução adequada dos programas disponibilizados pelo SUS para levar a 

população assistência humanizada e integral. 

 

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

(primeiro passo)  

 

1.8.1 Aspectos socioeconômicos 

 

A área de abrangência da Branca II possui uma comunidade de 1636 

habitantes. Atualmente, a população empregada vive em sua maioria do trabalho 

agrícola nas propriedades rurais; outra parcela menor, da prestação de serviços e 

economia informal. A comunidade da ESF Branca II é predominantemente rural. 

Possui 2 escolas. O maior quantitativo de residências é de posse própria. Como a 
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área rural é vasta, a pavimentação das ruas não é extensa, praticamente todo o 

percurso é de chão batido.  

As casas são revestidas de alvenaria, apenas uma minoria é construída de 

taipas com ou sem revestimento. Para escoamento do banheiro predomina a fossa 

séptica, outras poucas unidades, mas ainda significativas pluviais e de rede 

rudimentar. As moradias possuem energia elétrica e tem rede de abastecimento de 

água encanada, poucas residências possuem poço ou nascente. 

A renda familiar dessa população, geralmente, não ultrapassa um salário 

mínimo. O Baixo nível de escolaridade é expressivo, muitos dos habitantes não 

concluíram o ensino fundamental, além daqueles que nem ao menos tiveram acesso 

ao ensino escolar. A população ainda preserva hábitos culturais próprios da 

população rural brasileira como festas juninas, Quaresma e outras tradições 

religiosas e regionais. 

 

1.8.2 Aspectos Demográficos 

 

Tabela 1 - Cadastro da população da área de abrangência da ESF BRANCA II. 

FAIXA     

ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 5 9 14 

1-4 61 60 121 

5-14 171 177 348 

15-19 94 94 187 

20-29 96 143 239 

30-39 94 134 228 

40-49 92 99 191 

50-59 56 81 137 

60-69 39 52 91 

70-79 23 32 55 

≥ 80 10 14 24 

TOTAL   1636 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência da ESF BRANCA II. 

1.8.3 Aspectos epidemiológicos da área de abrangência da ESF BRANCA II 

 

Tabela 2 – Aspectos epidemiológicos da área de abrangência da ESF BRANCA 
II 
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Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 08 

Hipertensos 98 

Diabéticos 28 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 09 

Pessoas que tiveram AVC 02 

Pessoas que tiveram infarto 02 

Pessoas com doença cardíaca 13 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 01 

Pessoas com hanseníase 00 

Pessoas com tuberculose 00 

Pessoas com câncer 02 

Pessoas com sofrimento mental 18 

Acamados 07 

Fumantes 39 

Pessoas que fazem uso de álcool 30 

Usuários de drogas 04 

Fonte: Cadastro individual da população da área de abrangência da ESF BRANCA II. 

 

1.8.4 Principais causas de óbitos, causas de internação e doenças de notificação 

referentes à sua área de abrangência. 

As Principais causas de óbitos da área de abrangência são: infarto agudo do 

miocárdio; falência múltipla dos órgãos; hipertensão e diabetes. As notificações mais 

frequentes são relacionadas a Sífilis e atendimento antirrábico. 

 

1.8.5 Principais problemas relacionados à situação de saúde da população adscrita. 

 

De acordo com as informações elencadas, os principais problemas 

relacionados à situação de saúde da população adscrita versam um número elevado 

de pessoas acometidas por problemas que envolvem o sistema cardiovascular, a 

saber, os registros sobre AVC; doenças crônicas, hipertensão e diabetes; bem como 

fatores agravantes, tabagismo e álcool, explicitam a vulnerabilidade da população 

em desenvolver doenças cardiovasculares. 
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1.8.6 Organização dos pontos de atenção à saúde de Atalaia – AL. 

 

O modelo de saúde predominante no município, apesar de está regido com 

os princípios e diretrizes do SUS, ainda na prática é movido pelo modelo assistencial 

biomédico em muitas unidades de saúde, dificultando a comunicação e integração 

dos sistemas de saúde.  

A ESF está inserida na atenção primária a saúde ofertando serviços de 

acompanhamento para grupos, como: gestantes, hipertensos e diabéticos, além de, 

disponibilizar vacinas, testes rápidos, entre outros. Também, realiza atendimento 

domiciliar, lembrando que, associado a este, há vinculação com a equipe de trabalho 

do NASF. 

Para assistência farmacêutica, a ESF Branca II dispõe de farmácia na 

unidade. Alguns medicamentos ficam armazenados na secretaria municipal de 

saúde. Então, quando há necessidade de sua retirada, a diretora da unidade é a 

responsável por essa ação, fazendo previamente às devidas solicitações a 

secretaria. 

É importante ressaltar que, a ESF Branca II não possui Prontuário Eletrônico 

(PEC), este tipo de sistema de informação ainda não foi instalado na unidade, 

permanece o tradicional, manual. Os usuários são direcionados a secretaria 

municipal de saúde para solicitação do cartão do SUS e/atualização. A secretaria de 

saúde disponibiliza transportes de saúde, todavia, para um número restrito de 

usuários, visto que, há poucos veículos à disposição, assim são destinados com 

prioridade para transportar pacientes que estão realizando tratamento em outro 

município. 

Atalaia tem o Hospital João Lyra Filho (HJLF), como referência para atenção 

secundária a saúde em seu próprio município, prestando assistência de urgência e 

emergência, maternidade e realizando procedimentos de menor complexibilidade 

como pequenas cirurgias. O HJLF também possui uma casa de parto, cujas 

enfermarias contam com profissionais especializados em obstetrícia. Nas situações 

que exigem intervenções de alta complexibilidade, os pacientes são referenciados 

para o Hospital Geral do Estado (HGE), localizado na capital, Maceió. 

 

1.8.7 Listar os principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de Saúde 
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Levando-se em consideração tudo o que foi descrito, há diversas lacunas 

que precisam ainda serem preenchidas no sistema de saúde público do munícipio 

de Atalaia, pois, pode-se observar o déficit que a região possui relacionado não 

apenas a pouca amplitude das equipes de saúde nos processos de territorialização, 

mas também sob o aspecto de responsabilidade sanitária e a falta de articulação e 

de estratégias de acesso aos demais níveis de atenção à saúde, necessitando 

constantemente de ajustes das ações e dos serviços locais de saúde para se 

concretizar, de fato, a integralidade do cuidado. 

 

1.8.8 Listar os principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde 

 

Atualmente, a unidade de saúde Branca II requer vários instrumentos para 

efetivar um trabalho pleno na comunidade, como: o recrutamento de recursos 

humanos; equipamentos; insumos para realização dos procedimentos; melhorias na 

estrutura física e qualificação dos profissionais, entre outros fatores, inclusive gestão 

e controle social mais participativos. 

 

1.8.9 Planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas à população 

 

Para planejamento e Avaliação das Ações a serem ofertadas à população, 

as reuniões efetuadas para esse fim são realizadas na recepção da UBS, visto que, 

ainda não tem disponível sala específica. Então, nos dias acordados para 

concretizar a produção, os atendimentos na unidade são suspensos para que 

possam ser avaliados os trabalhos desenvolvidos ao longo do período e elaborar as 

metas do mês subsequente.  

Nessa mesma oportunidade, é realizado o “Café com Ciência”, atividade 

mencionada no item anterior, para trabalhar as relações interpessoais, promover 

Educação permanente e traçar o planejamento estratégico, este que é constituído 

sempre através de uma abordagem construtiva e problematizadora, favorecendo a 

todos os participantes se fazerem presentes nesse processo. 

As reuniões são realizadas quinzenalmente, tanto para avaliar, como fazer 

novos planejamentos. Todos os conceitos trabalhados junto aos profissionais 

inserem a integralidade, visando primordialmente um cuidado centrado na família. 
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1.8.10 Listar os principais problemas relacionados à organização do processo de 

trabalho da sua equipe 

 

O principal problema ligado à organização do processo de trabalho da 

equipe é o déficit de recursos humanos como fator base que, traz muitas 

dificuldades nesse processo organizativo de trabalho, pois acaba sobrecarregando 

outros profissionais que efetuam, por vezes, atividades que não são de sua 

competência e nem são remunerados por esses serviços extras. Outro ponto 

relevante é a indisponibilidade de insumos para executar procedimentos; estrutura 

física inadequada; instrumentos tecnológicos para otimizar os serviços, falta de 

incentivo em todos os aspectos por parte da gestão, etc. 

Portanto, mesmo diante das limitações, com dedicação, busca-se fazer um 

trabalho eficaz dentro das possibilidades encontradas, sem deixar de avançar 

também na luta por mudanças nessa realidade, mantendo presente na equipe um 

espirito de esperança, compreendendo que o objetivo maior é servir a população, 

apesar desta ou da gestão talvez não vir a reconhecer, todavia o reconhecimento 

essencial é perceber o usuário satisfeito com os atendimentos ofertados e a 

resolução eficaz dos seus problemas. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde do Município de 

Atalaia, AL - Distrito Branca de Atalaia, ESF BRANCA II, 2020. 

Principais problemas Importância* 
 

Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 
 

Seleção 

Risco cardiovascular aumentado  Alta 08 Parcial 01 

Uso de álcool  Alta 05 Parcial 05 

Fumante Alta 05 Parcial 04 

Hipertensos Alta 06 Fora 02 
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Diabéticos  Alta 06 Fora 03 

* Alta, média ou baixa 
**Total de pontos distribuídos em “Urgência” deve totalizar 30 
*** Total, parcial ou fora 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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 2 JUSTIFICATIVA 

  

Após avaliação das informações colhidas na área de abrangência da ESF 

Branca II, a equipe de trabalho da unidade se direcionou para intervir 

especificamente no problema evidenciado “risco cardiovascular aumentado”, em 

virtude do número elevado de pessoas com indicativo para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, a saber: tabagistas; pessoas que fazem uso de álcool; 

hipertensos e diabéticos. 

As Doenças cardiovasculares (DCVs) são classificadas como enorme 

desafio no âmbito da saúde pública, porque sua prevalência aumentou nos últimos 

anos, sendo responsável principal das causas de internações hospitalares. Isso 

consequentemente tem um reflexo profundo na economia brasileira, atingindo 

adultos jovens e gerando custos altos no setor da saúde. Por sua vez, os impactos 

negativos oriundos das DCVs, requerem a existência de intensa e permanente 

avaliação dos seus riscos que permeiam a população para a partir deles, construir 

medidas efetivas de prevenção (GOMES; MOREIRA, 2014; HILGENBERG et al., 

2016). 

Então, acredita-se que, as ações intervencionistas pretendidas possam 

diminuir os riscos na comunidade, favorecendo meios educativos para que a 

população obtenha saberes amplos da realidade que a circunda, ajudando ao 

mesmo tempo para que se torne autônoma nos cuidados com a sua própria saúde e 

desenvolva corresponsabilização para com a coletividade, visto que, a formação 

humana ocorre em meio às relações comunitárias.  

Embora os hábitos sejam individuais, as repercussões refletem na 

totalidade, logo, cabe a todos, a responsabilidade de transformar o mundo a sua 

volta. Portanto, a educação deve ser base atrelada ao ato de mudança, pois, 

somente através do conhecimento é que o indivíduo pode assumir uma postura 

crítica, consciente dos seus direitos e deveres, características imprescindíveis para 

avanços nas lutas sociais sejam particularmente no âmbito da saúde ou em outras 

dimensões da sociedade, todavia, todos relevantes no processo evolutivo do ser 

humano.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano interventivo que possibilite aos usuários da ESF Branca II 

a alteração dos seus hábitos de vida para contribuir com a redução dos riscos 

associados às doenças cardiovasculares. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer atividades educativas que favoreçam o aumento do 

conhecimento dos usuários da ESF Branca II sobre as doenças 

cardiovasculares, fatores de risco, prevenção e tratamento; 

 

 Estruturar ações que oportunizem aos usuários ESF da Branca II colocarem 

em prática os conteúdos educativos adquiridos para fortalecer o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho engloba um estudo de base territorial que, aborda 

análises de informações relacionadas à situação de saúde da área de abrangência 

da ESF Branca II, localizada no Distrito da Branca de Atalaia, interior do município 

de Atalaia – AL. O Diagnóstico Situacional de Saúde (DSS) da área de abrangência 

da ESF é parte integrante das atividades do Curso de Especialização 

Multiprofissional em Gestão do Cuidado em Saúde da Família, da Universidade 

Federal de Alagoas, Maceió – AL, 2020. 

Assim, primordialmente efetuou-se o DSS na área de abrangência atendida 

pela ESF Branca II através da estimativa rápida, esta que, segundo Faria, Campos e 

Santos (2018), possibilita reunir características de determinada localidade, 

evidenciando não apenas seus problemas, mas também, meios para conduzir sua 

resolução, de forma rápida e com gastos reduzidos. 

Os dados oriundos de fonte secundária foram organizados por mediação dos 

cadastros individuais da população da área de cobertura da ESF BRANCA II, cujos 

registros ainda estavam em processo de atualização, em Junho de 2020. Por 

conseguinte, os dados parciais disponíveis pela unidade, bem como aqueles 

fornecidos pelo SINAN e E-SUS nessa fase, foram selecionados para a análise aqui 

deliberada. Como referência bibliográfica, foi efetuada uma revisão narrativa da 

literatura em plataformas como a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), bem 

como, Biblioteca Virtual em Saúde. 

Portanto, o resultado de todo esse percurso, culminou em um plano 

interventivo utilizando o Planejamento Estratégico Situacional (PES) como suporte 

para disponibilizar na ESF Branca II conhecimentos vinculados a práticas que, 

estimulem os usuários atendidos pela UBS a modificarem seus hábitos de vida em 

favor da diminuição dos riscos ligados as doenças cardiovasculares. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

Entre as principais causas de morbimortalidade no Brasil, encontram-se as 

doenças cardiovasculares (DCVs). Realidade esta que é caracterizada como 

importante desafio no âmbito da saúde pública, visto que, sua prevalência avançou 

nos últimos anos. É relevante ressaltar que, em torno de 80% das mortes que tem 

como origem as DCVs, estão relacionadas a patologias que provocam isquemia do 

coração e acidente vascular encefálico.  Diversos são os fatores que aumentam a 

probabilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, os quais se podem 

destacar: tabagismo, álcool, hipertensão e diabetes (SILVA et al, 2016).   

O acidente vascular encefálico é formado pelo surgimento repentino de 

distúrbios focais nas atividades do encéfalo. Em geral, o paciente pode ficar 

comatoso ou chegar a óbito. É importante mencionar que, ainda não há 

compreensão plausível para esses óbitos, embora relacionem ao sistema vascular 

(ROLIM; MARTINS, 2016). 

O Álcool como fator de risco para as DCVs deprime o sistema nervoso 

central. Possui na sua composição substâncias com potencialidade para lesionar 

tecidos adiposos, lembrando que, as membranas que revestem o cérebro são 

formadas por esse tipo de tecido, consequentemente deixando-os vulneráveis a 

danos severos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020).   

Assim, o consumo de álcool em longo prazo, traz vários problemas a vida do 

indivíduo, não apenas relacionadas às questões fisiológicas do organismo, mas 

também a socioafetividade e vivência socioeconômica. Entre as doenças associadas 

ao consumo crônico de álcool está a hipertensão arterial sistêmica, derrame 

cerebral, as síndromes de amnésia, entre outras (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2020). 

A hipertensão é mais um agravo das DCVs, é definida quando a pressão 

sanguínea ejetada pelo coração nas paredes das artérias promove uma força 

intensa capaz de ocasionar danos a essa estrutura. Então, entre as complicações da 

anormalidade, está o infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral e doença renal 

crônica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020). 

O tabagismo cada vez mais adquire novos adeptos. Apesar de ser uma 

causa de morte evitável, seus efeitos são profundos no sistema nervoso central, 

gerando dependência da droga. Por isso, se faz necessárias atividades preventivas 
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que conscientizem a população e também informem sobre seus tratamentos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020). 

Ao fazer um paralelo entre pessoas fumantes e não fumantes, estudos 

indicam que os fumantes têm uma tendência maior a adquirir enfermidades 

cancerígenas, problemas cardiovasculares e no sistema respiratório (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020). 

O Diabetes se situa nessa reflexão como uma doença que desencadeia a 

deficiência na produção hormonal da insulina. A Origem da doença é ocasionada por 

inúmeros fatores, desde os genéticos a hábitos de vida.  Sem o correto diagnóstico 

ou a não adesão ao tratamento, o Diabetes pode provocar consequências 

significativas no organismo do paciente, como: Perda da visão, AVC, infarto e 

infecções (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020).  

Logo, a combinação de um ou mais desses fatores, além do histórico 

familiar, caracterizam o risco cardiovascular aumentado, colocando o indivíduo em 

uma posição de maior suscetibilidade ao desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares (PRÉCOMA et al., 2019).   

A organização Pan – Americana da Saúde destaca a importância de efetuar 

ações interventivas que contemplem áreas como o meio social, priorizando sempre 

suas especificidades, uma vez que, cada região possui características singulares. 

Então, as ações de cunho preventivo necessitam serem estendidas numa hierarquia 

que reúna desde a elaboração de políticas públicas, a atividades na comunidade, 

além de ser indispensável o comprometimento dos profissionais de saúde ao 

prestarem serviços nesse setor (MATOS; FISZMAN, 2003). 

É através do estabelecimento de metas especificas da área de abrangência 

de saúde que, a atuação dos profissionais do setor poderá identificar com precisão 

os problemas existentes na comunidade e também os agentes que atuarão no 

processo interventivo (MATOS; FISZMAN, 2003).  

Portanto, os profissionais da saúde carregam a missão de dispor para a 

população, meios informativos sobre as atividades da área da saúde e, assim 

assegurar que os objetivos traçados sejam materializados favorecendo além da 

diminuição das DCVs, mas também contribuindo para a melhoria das condições de 

saúde de toda a população (MATOS; FISZMAN, 2003).
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

De acordo com o DSS realizado na área de abrangência da ESF Branca II 

foram detectados como problemas: elevado número de pessoas com risco 

cardiovascular aumentado; elevado número de tabagistas; elevado número de 

pessoas que fazem uso de álcool e elevado número de hipertensos e diabéticos. 

Embora sejam problemas singulares, todos estão interconectados e fazem parte do 

mesmo universo de fatores que aumentam o risco para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Quadro 2. Descrição do problema “Risco cardiovascular aumentado”. 

Município de Atalaia, AL - Distrito Branca de Atalaia, ESF BRANCA II, 2020 

DESCRITORES VALORES FONTE 

Hipertensos registrados 98 E-SUS cadastro individual 

Diabéticos registrados 28 E-SUS cadastro individual 

Uso de álcool em excesso 30 E-SUS cadastro individual 

Fumante 39 E-SUS cadastro individual 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

É possível identificar um número expressivo de pessoas acometidas por 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes, além daquelas com hábitos 

agravantes a saúde, como fumantes e pessoas que fazem uso de álcool, tais fatores 

estimulam o aumento de risco cardiovascular, inclusive os registros de óbitos na 

localidade indicam que a maior causa desse desfecho são problemas ligados às 

doenças cardiovasculares. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Logo, os dados epidemiológicos disponíveis da ESF BRANCA II evidenciam 

a susceptibilidade da população ao risco cardiovascular. De acordo com o World 

Health Organization (2013-2020), as doenças cardiovasculares (DCVs) constituem a 
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maior causa de óbitos mundialmente. Seus determinantes incluem o tabagismo, 

sedentarismo, níveis elevados de glicose sanguínea e hábitos alimentares 

inadequados, além daqueles ligados à genética e influências ambientais que, 

também acrescentam a essa discursão. Portanto, encontra-se nesses fatores os 

“nós críticos” que desequilibram os processos fisiológicos do sistema cardiovascular. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 
PROBLEMA: RISCO CARDIOVASCULAR AUMENTADO 

 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Branca II, do município de Atalaia, estado de Alagoas. 

Nó crítico 1 Alimentação desequilibrada 

6º passo: 
operação 
(operações ) 

Elaborar Ações educativas que contribuam com a reeducação alimentar dos 
usuários da ESF Branca II. 

6º passo: projeto “Eu me alimento bem” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Aumentar o nível de conhecimento da população sobre a importância de 
estabelecer uma alimentação saudável para prevenção das doenças 
cardiovasculares, além de, demonstrar dietas nutritivas de baixo custo para 
facilitar seu acesso e adesão.  

6º passo: 
produtos 
esperados 

Palestras educativas; Feiras demonstrativas para construção de refeições 
saudáveis de fácil composição e baixo custo; panfletos orientadores. 

6º passo: 
recursos 
necessários 

Político: Apoio da gestão para disponibilizar local adequado para as palestras e 
feiras demonstrativas; recursos financeiros para compra de materiais necessários 
nas atividades; recrutamento de recursos humanos. 

Organizacional: Reunir os grupos participantes para as ações definidas; 
mobilização social e intersetorial, trabalho interdisciplinar;  

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema; sensibilização dos participantes para 
corresponsabilização. 

 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos 

   

Político: Conseguir espaço para as palestras e feiras, recursos humanos e 
financeiros. 
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8º passo: controle 
dos recursos 
críticos  - ações 
estratégicas  

 

Prefeito Municipal (motivação favorável);  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável); 

Equipe de trabalho (motivação favorável). 

 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

 

Reuniões com a gestão municipal, equipe de saúde e membros da comunidade. 

Médico;  Enfermeira e nutricionista. 

4 meses para o início das atividades 

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

 

12 meses para o término das atividades com avaliação mensal para efetivar 
adequadamente as metas durante o processo.  
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Branca II, do município de Atalaia, estado de Alagoas. 

Nó crítico 2 Tabagismo 

6º passo: 
operação 
(operações ) 

Desenvolver estratégias de promoção, prevenção, bem como auxiliar o 
tratamento do fumante no controle do tabagismo. 

6º passo: projeto “Sou livre, não fumante” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Possibilitar a aprendizagem de novos hábitos; informar sobre a influência da 
mídia na construção de crenças e comportamentos vinculados ao tabaco; 
diminuição da aceitação do tabagismo. 

 

6º passo: 
produtos 
esperados 

Reuniões de apoio para os que estão em tratamento contra o tabagismo; Ações 
educativas; distribuição de materiais didáticos com orientações sobre parar de 
fumar e tratamentos disponíveis no SUS. 

 

6º passo: 
recursos 
necessários 

Político: Apoio da gestão para disponibilizar local adequado para as reuniões de 
grupo e ações educativas; recursos financeiros para compra de materiais 
necessários para as atividades; recrutamento de recursos humanos. 

Organizacional: Reunir os grupos participantes das atividades; mobilização 
social. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema; sensibilização dos participantes para 
corresponsabilização. 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos.  

 

Político: Conseguir espaço para as reuniões, recursos humanos e financeiros. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos  - ações 
estratégicas  

 

Prefeito Municipal (motivação favorável);  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável); 

Equipe de trabalho (motivação favorável). 

 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

 

Reuniões com a gestão municipal, equipe de saúde e membros da comunidade. 

Médico, Enfermeira e Psicóloga  

2 meses para o início das atividades 

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

 

8 meses para o término das atividades com avaliação mensal para efetivar 
adequadamente as metas durante o processo.  
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Branca II, do município de Atalaia, estado de Alagoas. 

Nó crítico 3 Sedentarismo 

6º passo: 
operação 
(operações ) 

Realizar atividades educativas sobre a importância de se tornar ativo; Orientar 
sobre as doenças cardiovasculares, fatores de risco, prevenção e autocuidado.  

6º passo: projeto “Circuito de exercícios físicos monitorados” 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Estimular a prática de atividades físicas; Contribuir com melhorias na vida dos 
usuários; 

6º passo: 
produtos 
esperados 

Programa de exercícios físicos; atividades educativas. 

6º passo: 
recursos 
necessários 

Político: Apoio da gestão para disponibilizar local adequado para as atividades 
físicas e educativas; recursos financeiros para compra de materiais necessários 
nas atividades; recrutamento de recursos humanos. 

Organizacional: Reunir os grupos participantes das atividades; mobilização social 
e inter setorial, trabalho interdisciplinar;  

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema. 

 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos  

Político: Conseguir espaço adequado para realização dos exercícios físicos e 
atividades educativas; recursos humanos e financeiros. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos  - ações 
estratégicas  

 

Prefeito Municipal (motivação favorável);  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável); 

Equipe de trabalho (motivação favorável). 

 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

 

Reuniões com a gestão municipal, equipe de saúde e membros da comunidade. 
Médico, Enfermeira, Fisioterapeuta e Educador físico. 
4 meses para o início das atividades 

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

 

12 meses para o término das atividades com avaliação mensal para efetivar 
adequadamente as metas durante o processo.  
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “risco cardiovascular 

aumentado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Branca II, do município de Atalaia, estado de Alagoas. 

Nó crítico 4 Níveis elevados de glicemia sanguínea 

6º passo: operação 
(operações ) 

Realizar ações educativas para discutir sobre as consequências dos níveis 
elevados de glicemia no sangue, bem como seus sinais e sintomas, doenças 
associadas; prevenção e tratamento; Desenvolver atividades de autocuidado que 
ajudem o usuário a se conhecer melhor para lidar com seu corpo, emoções, 
mente.  

6º passo: projeto “Conhecer para Saber”  

6º passo: 
resultados 
esperados 

Elevar o nível de conhecimento e consciência da população sobre os distúrbios 
metabólicos; estimular a construção de hábitos alimentares saudáveis, exercícios 
físicos, além de, fornecer ferramentas para que o usuário possa ter maior 
equilíbrio entre seu corpo, mente e espirito, materializando um cuidado holístico e 
integral na comunidade. 

6º passo: 
produtos 
esperados 

Palestras educativas sobre Diabetes; Oficinas de Autocuidado com práticas para 
promover relaxamento, fortalecimento da autoestima, autoaceitação e 
corresponsabilização. 

6º passo: 
recursos 
necessários 

Político: Apoio da gestão para disponibilizar local adequado para as atividades 
educativas e oficinas; recursos financeiros para compra de materiais necessários 
nas atividades; recrutamento de recursos humanos. 

Organizacional: Reunir os grupos participantes das atividades; trabalho multi e 
interdisciplinar;  

Cognitivo: Qualificação nas temáticas propostas. 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos   

Político: Conseguir espaço para atividades, recursos humanos e financeiros. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas  

 

Prefeito Municipal (motivação favorável);  

Secretário municipal de saúde (motivação favorável); 

Equipe de trabalho (motivação favorável). 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

 

Acompanhamento do plano: Reuniões com a gestão municipal e equipe de 
saúde.   

Responsáveis: Médico, Enfermeira, fisioterapeuta e psicóloga  

Prazo: 3 meses para o início das atividades 

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

 

6 meses para o término das atividades com avaliação mensal para efetivar 
adequadamente as metas durante o processo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Atenção Básica através das ações desenvolvidas pela ESF, de fato, vem 

com a perspectiva de capilaridade do SUS, chegando o mais próximo dos usuários 

para efetuar seus objetivos. Todavia, para que isso seja possível é preciso ações em 

saúde compatíveis com a realidade dos indivíduos daquela comunidade. Logo, o 

DSS é imprescindível, porque tal método subsidia o reconhecimento do território e 

das necessidades especificas da localidade. 

Após a identificação dos problemas na área de abrangência da ESF Branca 

II, foram encontrados como resultados um número expressivo de pessoas com 

doenças crônicas: hipertensão e diabetes; também aquelas com hábitos agravantes 

a saúde: fumantes e pessoas que fazem uso de álcool, indicativos esses que, 

aumentam o risco cardiovascular. Mediante analise, a equipe obteve informações 

oportunas para um planejamento sistemático das atividades interventivas, 

diminuindo a incoerência entre o que se oferta no sistema de saúde e a realidade 

vivenciada.  

As doenças cardiovasculares podem impossibilitar a atuação do indivíduo 

em várias dimensões da sua vida, então, o plano elencado trás estratégias que 

favoreçam aos usuários da ESF Branca II meios para expandir a consciência, o 

conhecimento e proatividade na adesão a hábitos saudáveis para mudanças 

positivas no cenário aqui deliberado. 

  A ESF Branca II espera materializar não apenas políticas do SUS, 

concretizando o direito a saúde, mas transcender esse âmbito e assim, mediados 

pela educação nesse processo, torna-se ponte para a corresponsabilização dos 

indivíduos, levando para a população ferramentas que os ajudem a se 

autoconhecerem como protagonistas de suas histórias e responsáveis pelas 

histórias de outras pessoas também. Portanto, muito mais do que melhorar um 

indicador de saúde, acredita-se no poder de contribuir com a emancipação humana, 

humanização e transformação social nesta comunidade.  
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