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RESUMO

No meu portfólio exponho na introdução a Territorialização da região onde desenvolvo
minhas atividades como medico de família no estudo de caso clinico abordo um tema
prevalente na comunidade que e a síndrome metabólica ali utilizo o método SOAP e o
genograma para expor o caso. Em seguida exponho o que aprendi sobre promoção de
saúde e prevenção de doenças, argumento sobre a importância da visita domiciliar
termino com minha reflexão conclusiva. Em anexo estão meu projeto de intervenção o
qual aborda um tema de muita relevância na comunidade Riozinho das arraias, a
síndrome metabólica, tema escolhido para ser apresentado a banca.
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Dieta Saudável, Exercício, Promoção da
Saúde, Síndrome metabólica.
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1. INTRODUÇÃO

Sou médico do Programa Mais Médicos (PMM) trabalho no município de Novo
Progresso obtive meu diploma de medico em cuba na escola latino americana de
medicina(ELAM) minha formatura foi em julho de 2014, atualmente lotado na Unidade de
Saúde Dr Henrique de lima Menezes localizada no bairro jardim planalto, comecei atuar
nessa UBS em maio de 2017, porem minhas atividades no(PMM) iniciaram na UBS da
comunidade riozinho das arraias em julho de 2015 por isso decide criar meu portfolio com
as experiências vividas ali.
Novo Progresso, localizado na região do tapajós situado numa área territorial de
38 162,317 km², tem uma população estimada em 25.124 habitantes no último Censo
IBGE/2016. Isso coloca o município na posição 84 dentre 144 do mesmo estado.
Encontra-se divido em segmentos, cada segmento concentra as Unidades de Saúde da
Família e as Unidades Básicas de Saúde, nem todas está com o quadro de profissionais
completos e dizer formada por uma equipe de saúde, com médico, enfermeiro, técnico
de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Porem apesar das dificuldades existentes na região atualmente o município está
dando um passo importante rumo a globalização, a Secretária Municipal de Saúde está
em processo de implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão na Atenção Básica –
PEC-AB, isso significa que todas as Unidades Básicas de Saúde do município em breve
estarão informatizadas, a implementação desses processos nas UBS pode trazer
benefícios importantes como: acesso rápido às informações de saúde e intervenções
realizadas; melhoria na efetividade do cuidado e possível redução de custos com
otimização dos recursos, além de aprimorar e automatizar o processo de envio de
informações da Atenção Básica para o Ministério da Saúde, impactando na qualificação
dos sistemas de informações. Ou seja, a implantação do prontuário eletrônico traz
benefícios, para gestores, profissionais de saúde e cidadãos.
Agora de volta a comunidade Riozinho das Arraias. A comunidade conta com uma
população de 550 habitantes na cede da comunidade, apesar de próxima a área dos
garimpos de Itaituba, apresenta características relacionadas à dinâmica de ocupação e

uso de Novo Progresso, município a que pertence cuja sede está a 100 km de distância.
A comunidade não conta com rede de esgoto nem saneamento básico as ruas não
têm pavimentação, o nível educacional e muito baixo, 49% da população tem menos de
cinco anos de estudo, 15% concluiu o ensino médio, 36% não sabem ler (fonte de
informação prontuários da UBS). As atividades econômicas realizadas na comunidade
estão relacionadas com a pesca, garimpo de ouro, extração de madeira, açaí e pecuária,
(anexo gráfico com as descrições) porém, além das atividades econômicas mencionadas,
também as obras de pavimentação da BR 163 têm gerado emprego para a população da
comunidade. Atualmente o posto de saúde além de atender a comunidade também
atende a outras 12 comunidades, inclusive Moraes Almeida e jardim do ouro aumentando
o território de abrangência.
Quando comecei a desenvolver minhas atividades o prédio da UBS ainda não
estava terminado trabalhava em uma velha casinha de madeira, a Unidade de Saúde
estava em obras pelo Programa Requalifica no componente Construção, as redes de
atenção todas centralizadas na cede do município sendo eles: CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial, SAMU Serviço Móvel de Urgência e Emergência, NASF núcleo de apoio a
saúde da família e Hospital Municipal. As doenças mais prevalentes nos atendimentos
eram: hipertensão arterial sistêmica (HAS), Diabetes mellitus tipo 2 (DM), lombalgia,
infecções de vias aéreas superiores micoses cutâneas, parasitoses intestinais, e
infecções do trato urinário baixo (gráfico número 5).
Agora vendo pela epidemiologia as doenças de maior incidência são: Doenças de
veiculação hídrica e por contaminação alimentar (helmintíases, amebíase,) doenças
transmitidas por vetores (chagas, malária, leishmaniose tegumentar, acidentes ofídicos e
escorpionicos, não podemos esquecer a hantavírose), e doenças transmitidas por
agentes biológicos (hanseníase tuberculose hepatites virais DSTs/AIDS) causas externas
(acidentes com atividades relacionadas a extração de madeira, acidentes de transito,
violência ) o alcoolismo e o uso de psicotrópicos a polifarmacia e algo frequente na região
(gráfico 4).
As condições mencionadas acima são endêmicas no estado e município de novo
progresso. A comunidade riozinho das arraias não está imunes a essas condições, (em
anexo gráfico ilustrativo com casos atendidos na comunidade). O Projeto de Intervenção

na UBS foi sobre síndrome metabólica com o título Implementação de atividade física E
ALIMENTAÇÃO para redução de PESO Colesterol, níveis pressóricos E GLICEMICOS
em pacientes COM SINDROME METABOLICA OU RISCO PARA ela. Este projeto foi
direcionado para pacientes do território adscrito a UBS do povoado riozinho das arraias,
com a proposta de fornecer informações relevantes quanto à importância da prevenção
e tratamento continuo.
A escolha desta temática foi relevante devido à alta prevalência de pacientes
obesos, hipertensos e diabéticos. A metodologia foi através da identificação deste público
e convite pessoal feito pelos agentes comunitários de saúde (ACS) aos pacientes de suas
respectivas áreas, seguindo o cronograma determinado.
GRÁFICOS ILUSTRATIVOS
Figura 1 -

Figura 2 -

Figura 3 –

Figura 4 –

Figura 5 -

1. ESTUDO DE CASO CLÍNICO

Cleonice uma senhora de 52 anos cozinheira trabalha no garimpo para ajudar em
casa. Casada duas vezes sendo viúva do primeiro casamento, mãe de três filhos,
Luciano fuchs filho do primeiro casamento, Júlio Cesar e Cristina são filhos do segundo
casamento. Abaixo segui o genograma da família.
Figura 6 - Genograma

Se trata de uma senhora com problemas de saúde obesa portadora de DM
II e HTA. Agora está passando por uma crise na família devido os
desentendimentos com Luciano filho do primeiro casamento. Relata que Luciano
tem consumido muita bebida alcoólica e ultimamente tem tido muitas desavenças
com o padrasto que também e alcoólatra, agora ficou sabendo de uma notícia
pior, a vizinha lhe disse que a filha menor se prostitui no garimpo e tem medo que
ela contraia uma doença ou que seja assassinada já que os garimpos aqui são
muito perigosos.
Júlio Cesar filho do meio tem um relacionamento muito próximo com o
irmão e o apoia muito e o único que resolveu estudar, trabalha administrando uma
fazenda aqui em novo progresso, nem um dos filhos casaram ainda. Cleonice
uma senhora de 52 vem à consulta médica no dia 23/02/2017.

Subjetivo: Relata falta de ar, dores nas pernas e tontura. Refere também trabalhar
no garimpo como cozinheira e a três anos não vem a unidade devido a distância, afirma
ter diagnostico confirmado de HTA mas que abandono o tratamento devido à falta de
acesso ao medicamento prescrito naquela ocasião. Questionada sobre o nome da
medicação diz não saber, sobre os antecedentes familiares refere desconhecer devido
ter sido adotada na infância refere fumar uma carteira de cigarros ao dia nega alcoolismo.
Objetivo:


PA: 140/90mmHg



Peso: 110 k g.



Altura:1,60 Exame físico. Cintura 122



IMC:44



Pele: quadro cutâneo a nível do dorso cervical e em axilas compatível com
acantose nigricans

Avaliação:


Pressão arterial elevada



Obesidade

Após a avaliação despertou a suspeita de síndrome metabólica. A primeira diretriz
brasileira para síndrome metabólica (I DBSM) e o national cholesterol education
progam’s adults treatment painel (NOCEPATP-III) para confirmar síndrome metabólica o
paciente deve ter três dos cinco critérios seguintes.
1. Circunferência abdominal
Mulher superior a 88cm
Homem superior a 102 cm
2. Pressão arterial superior a 130/85mmhg
3. Glicemia de jejum maior o igual a 100mg/dl
4. Colesterol HDL

Mulher menor que 50mg/dl
Homem menor que 40mg/dl
5. Triglicérides superior a150mg/dl

Após a anamnese e o exame físico elaboro o seguinte plano:
Solicito:


Colesterol total e frações



Triglicérides



Glicemia de jejum



EAS



Creatinina



Hemograma



Marcamos uma data para ela parar de fumar 01/03/17



Incentivo a paciente a fazer caminhadas três vezes por semana durante30
minutos



Oriento a paciente ficar três dias sem se alimentar de comidas gordurosas e
jejum de 8 horas minuto antes de realizar os exames



Retorno

No dia três de março retorna à consulta agendada.

Subjetivo: Cleonice retorna para avaliação dos exames solicitados e relata estar
muito nervosa depois que deixo o cigarro.

Objetivo:


PA:160-/90mmhg



Colesterol total em 305 mg/dl



HDL 38mg/dl



Glicemia em 250mg/dl



Creatinina:0,9 mg/dl



EAS com glicosuria bacteriuria(+++) assintomática
Avaliação: Na avaliação dos exames temos hipercolesterolêmica HDL inferior ao

valor esperado hiperglicemia de jejum no sumario de urina temos glicosuria e bacteriuria
assintomática. Com os dados que temos já e suficientes para declarar a paciente
portadora de síndrome metabólica com risco cardiovascular aumentado.

Plano


Encaminho a paciente para nutricionista



Prescrevo nicotina 4mg em gomas de mascar (usar sempre que tiver vontade
fumar máximo 8 gomas ao dia)



Prescrevo losartana 50mg 1 comprimido de 12/12 horas (uso continuo)



Metiformina 500mg 1cp no almoço



AAS100mg 1cp pela manhã



Sinvastatina10mg 1cp antes de dormir ((por três meses)



Nitrofurantoina 100mg de8/8h durante 7 dias



Retorno em 30 dias



Oriento sobre a importância do cuidado continuado



Agendo retorno em três meses.
Durante uma de nossas reuniões compartilhei com a enfermeira de nossa equipe

e dona Julia, acs responsável pela família de Cleonice. Discutimos alguns pontos
pendentes com relação a essa família, no prontuário de Cleonice e de sua filha seus
exames papa Nicolau estava atrasado conforme o recomendado. Combinamos com Julia
para convidar elas a comparecerem a unidade para coletar os exames.
Outra preocupação era com seu Geraldo que a dois anos não comparecia a
unidade para consulta, dona Julia agendaria uma visita para irmos a casa de Cleonice
para fazer uma abordagem familiar já que nos preocupava muito também o fato de seu
Geraldo e Luciano consumir muita bebida alcoólica e se desentenderem com frequência,
isso estava afetando muito a família em especial Cleonice que estava desmotivada e com

um profundo desgosto. Convidamos Gislaine a psicóloga de CAPS para nos acompanhar
nessa visita, ela ficou muito animada.

2. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS
UBS Riozinho das Arraias /Novo progresso-PA

Promoção de saúde e prevenção de doenças e um conjunto de intervenções de
saúde no âmbito individual e coletivo que envolve promoção, prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação, e desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e
sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios bem delimitados, pelas quais essas equipes assumem
Responsabilidade (CONASS,2004).
Para desenvolver atividades de promoção de saúde, prevenção de doenças,
conhecer a comunidade foi fundamental. No começo não foi nada fácil a comunidade
não tinha acesso aos serviços de saúde devido está localizada a 100km da cidade de
novo progresso. As mulheres não tinham acesso ao pré-natal, as crianças não tinham
acesso a puericultura, a população não tinha acesso a programas de saúde mental nem
programas direcionados a atenção as doenças crônicas como DPOC, HTA, DM. A
obesidade o sedentarismo estava presente na comunidade, acidentes com arraias
cobras, acidentes no ambiente de trabalho em espacial com as atividades relacionadas
com a extração de madeira. Por se tratar de uma comunidade distante do mundo
moderno os moradores se sentem esquecidos pelas autoridades. Aqui conheci pacientes
que vivem em comunidades garimpeiras a mais de 30 anos, muitos não vão a cidade a
anos.
As condições geográficas o nível de escolaridade baixo o modo em que estas
pessoas têm que lutar a vida aumenta a prevalência de alcoolismo, depressão e
ansiedade na comunidade. Quando se trata de atenção integral a um indivíduo, a uma
família não podemos excluir sua saúde psicológica dado que o ser humano e um ser
biopsicossocial. Já há estudos consistente que comprova relação entre transtorno mental
(depressão, ansiedade) e sua relação com outras doenças seja como fator de risco ou

piorando o prognostico conforme mostra o quadro na página 13 tirado do CAB 34, ano
2013. O primeiro desafio na comunidade foi identificar pacientes em uso de psicotrópicos
e em uso abusivo de álcool, de fato o que me chamou mais a atenção e que a prevalência
de depressão e ansiedade e maior entre os sulistas, portanto o uso de psicotrópicos de
forma indiscriminada e maior entre eles, já o abuso de álcool e mais prevalente entre as
pessoas oriundas do Nordeste.
Para enfrentar esses desafios tivemos que almentar a rede de apoio,
conseguimos que a psicóloga do CAPS viesse nos ajudar com palestra e consulta em
casos selecionados, com a implantação do telesaude na nova ubs ouve muitos avanços
no atendimento dos pacientes. Agrego aqui que o estudo dos casos complexo me está
ajudando muito a enfrentar os desafios do dia a dia. O pré-natal e a base de tudo
relacionado a saúde da gestante, agora imaginem uma comunidade onde as mulheres
não tinha acesso a esse direito. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem
impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as
atividades educativas e preventivas. Talvez o principal indicador do prognóstico ao
nascimento seja o acesso à assistência pré-natal. Grau de recomendação B - CAB 32.
Aqui vemos a importância de desenvolver atividades que promovem a saúde e ao
mesmo tempo previnem desfechos desfavoráveis a uma gestante, aprendi que o prénatal e base perfeita para a puericultura já que no pré-natal estamos apoiando a família
a se preparar para a chegada de um novo membro. Tenho sempre presente que o ser
humano e um ser biopsicossocial vejo a puericultura e o pré-natal como trechos de uma
mesma rodovia partindo do km 0 ao 100, e dizer não tem como nos vermos o pré-natal
isolado da puericultura.
Dados interessantes resultaram de um estudo que acompanhou
crianças desde o pré-natal até a adolescência e que reviu as influências
ambientais na saúde mental das crianças. Os fatores encontrados como
determinantes da saúde mental de crianças referem-se, em sua maioria,
a fatores familiares: história de doença mental materna, níveis elevados
de ansiedade materna, perspectivas parentais limitadas, interação
limitada entre a criança e a mãe, chefe de família sem ocupação
qualificada, baixa escolaridade materna, famílias de grupos étnicos
minoritários, famílias monoparentais, presença de eventos estressantes
e famílias com quatro ou mais filhos(SAMEROFF et al. apud HALPERN,
R.; FIGUEIRAS, 2004) [B].

Durante nosso curso aprendi que a USF deve estar sempre pronta para atender
as demandas das famílias de uma forma integral, exemplo, e dizer não olhar para a mãe
no caso do pré-natal como se ela fosse um indivíduo isolado do contesto familiar, já que
a chegada de um bebe gera muitos fenômenos novos que exige adaptação por parte dos
membros da família e nem sempre a família estar preparada para enfrenta-los sendo
assim a equipe deve estar preparada para apoiar de uma forma integral com equidade
buscando ajuda nas redes de apoio quando necessário.
Sempre que os pais desejarem, os profissionais de saúde devem lhes
disponibilizar grupos de apoio que promovam a aquisição de habilidades na
formação da parentalidade (DEMOTT, 2006) [A].CAB33).

A comunicação com a equipe e a educação continua de nossa equipe foi
fundamental para enfrentar os desafios, tivemos que fazer uma lista de problemas para
criar uma estratégia de ação para implantar os programas de saúde que por sinal ainda
não estava sendo executados na UBS por falta de medico e enfermeiro. O primeiro passo
foi incentivar a participação da comunidade e desenvolver atividades educativas para
abordagem dos pacientes com doenças crônicas, para o pré-natal e puericultura em
especial, criamos na ubs um grupo de gestantes e outro grupo para mães com crianças
de 0 a 6 meses. Começamos a fazer dinâmica de grupos, atividades de sala de espera;
palestras nas igrejas e nas escolas nas serrarias com os pescadores.
Tomamos as seguintes medidas mencionadas a seguir para melhorar a
assistência, exemplo:
COM O PRÉ-NATAL
Orientar as gestantes sobre a importância da assistência e periodicidade das
consultas com o objetivo de que a captação das gestantes não ultrapassasse o primeiro
trimestre sabemos que a captação precoce de uma gestante e um indicador de qualidade.
(Os cuidados assistenciais no primeiro trimestre são utilizados como um indicador maior
da qualidade dos cuidados maternos. grau de recomendação B CAB 32). para alcançar
nossos objetivos começamos fazer busca ativa das gestantes faltosas, garantir o
princípio da longitudinalidade acompanhando desde o pré-natal ao local em que será

realizado o parto garantindo durante o pré-natal o cadastramento da gestante no
SisPreNatal , fornecer o cartão da gestante devidamente preenchido e atualizado a cada
consulta, Ter disponível testes rápidos na unidade e apoio ao deslocamento para as
consultas, para a realização de exames na cidade, também para a maternidade. Para as
gestantes que moram em lugares mais afastados da comunidade, (com relação ao
transporte a prefeitura disponibilizou uma camionete 4por4 para nossa unidade isso
ajudou muito.
Muitas gestantes moram a vinte o mais km de distância do povoado. Vale lembrar
que o modelo de acompanhamento do pré -natal de baixo risco por médicos generalistas
deve ser oferecido para todas gestantes O acompanhamento periódico e rotineiro por
obstetras

durante

o

pré -natal

não

traz melhoria aos desfechos perinatais em

comparação com o encaminhamento destas pacientes em casos de complicações
durante o acompanhamento (grau de recomendação A – nível de evidência I) (Cochrane,
2003).

Quadro 1 – Associação entre problemas de saúde mental e outros agravos à saúde.
T. Mental piora
Aderência

T. Mental é
fator d risco

T. Mental piora
prognóstico
a

o
tratamento
Doenças

nã
o infecciosas
Depressão/ansied
4
ade e doença
Coronariana
Depressão e AVC 3
Depressão/ansied 1
ade e diabetes
Doenças
infecciosas
Dependência
2
química e HIV/aids
Alcoolismo
2

2

3

0
3

3
3

3

3

3

3

e tuberculose
Depressão/ansied 0
3
0
ade e tuberculose
Saúde
matern
o- infantil
Depressão
3
0
0
puerperal e déficit
no
Desenvolvimento
d
o bebê
Psicose puerperal
4
ND
ND
e mortalidade
Infantil
Legenda: 4= associação forte confirmada por meta-análise ou revisão sistemática;3=
associação Consistente confirmada por diversos estudos; 2= associação confirmada por
um estudo; 1= associação
inconsistente; 0= nenhuma associação confirmada; ND= dados inexistentes
Fonte: Adaptado a partir de Prince et al, 2007.

“Devemos lembrar sempre que um sistema de saúde com uma forte base na Atenção
Primária é mais efetivo, mais satisfatório à população, é mais barato e mais equitativo”
(Starfield, 1996).

3. VISITA DOMICILIAR
A visita domiciliar e mais uma oportunidade que temos de conhecer o indivíduo
na sua integralidade este modelo de intervenção se aplica ao pré-natal a puericultura
saúde mental e nos permite ter uma visão mais ampla das reais condições de vida do
paciente e sua família, de fato e uma importante ferramenta em que podemos
materializar os princípios do SUS (universalização, integralidade, equidade). Ao longo de
nosso curso aprendi a ver essa ferramenta como uma oportunidade para um atendimento
integral com a possibilidade de se ter um olhar voltado aos valores, às crenças, e aos
costumes dos pacientes e suas famílias.
Esse modelo de intervenção nos permite obter muitas informações importantes
sobre o paciente e nos abre um leque de oportunidades para intervenção, durante uma
visita podemos conhecer o domicílio e suas características ambientais, avaliar a
realidade econômica, cultural, identificar fatores de risco individuais e familiares,
especialmente em caso de acamados, podemos também auxiliar no controle e
prevenção de doenças transmissíveis, agravos e doenças não transmissíveis, estimular
a adesão ao tratamento, medicamentoso ou não, promover ações de promoção à saúde,
incentivando mudança de estilo de vida, propiciando ao indivíduo e à família, uma
participação ativa no processo saúde-doença, intervir precocemente na evolução para
complicações e internações hospitalares, adequar o atendimento às necessidades e
expectativas do indivíduo e de seus familiares cumprindo com o princípio da equidade,
buscando sempre estimular a independência e a autonomia do indivíduo e de sua família,
incentivando práticas para o autocuidado.
Na unidade onde estou atuando atualmente as visitas são programadas seguindo
critérios de seleção por conta de especificidades individuais ou familiares, sendo pautada
em critérios definidores de prioridades. Para garantir a priorização das situações de
maior risco utilizamos a escala de risco familiar, pautada nas informações presentes na
ficha de cadastro da família (tabela 4.1) do Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB), implantado em 2008.10.
Elegem-se informações da Ficha A como sentinelas para avaliação das situações
a que as famílias possam estar expostas, pontuando-se o Risco Familiar e

estabelecendo estratégias para priorizar a visita às famílias que tenham maiores
escores.
Tabela 4.1. Dados da Ficha A do SIAB e escores de risco
Sentinelas do risco

Escores do risco

Acamado

3

Deficiência física

3

Deficiência mental

3

Baixas condições de saneamento

3

Desnutrição (grave)

3

Drogadicção

2

Desemprego

2

Analfabetismo

1

Menor de 6 meses

1

Maior de 70 anos

1

Hipertensão arterial sistêmica

1

Diabetes milito

1

Relação morador/cômodo Se maior que 1

3

Se igual 1

2

Se menor que 1 0

Risco menor

Até 6 pontos

Risco médio

De 7 a 9 pontos

Risco máximo

Maior que 9 pontos

Fonte: adaptada de Oliveira et al., 2004.

Exemplo de prioridades comuns aqui em minha unidade:


Problemas

de

imobilidade

e/ou

incapacidade

que

impedem

o

deslocamento até a unidade de saúde. Temos um paciente vitima de
violência por arma de fogo ficou paraplégico com depressão a família e
disfuncional, os cuidados está a cargo de sua mãe uma senhora de 50
anos que está muito triste e sobre carregada com os cuidados, os irmãos
e não colaboram com ela. Agora o rapaz está com úlceras por pressão
estamos realizando visitas quinzenais a família juntamente com a
psicóloga, orientamos a mãe com os cuidados com as feridas e reunimos
a família para buscar uma forma de compartilhar os cuidados com a mãe.


Dos hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase que
não estão aderindo ao tratamento algo muito comum já que temos muitos
pacientes crônicos com TB e hanseníase.



Adolescentes gestantes também e uma prioridade já que são mais
vulneráveis devido ao extremo da idade e as condições psicossociais
inerente a faze em que estão vivendo quero compartilhar aqui um caso
interessante que estou acompanhando se trata de uma jovem de 15 anos
mãe de um bebe de 7 meses agora gravida de gêmeos configurando um
pré-natal de alto risco em que visitas domiciliares por nos tem assegurado
boa assistência as consultas programadas.



Problemas de acesso à unidade (condições da estrada, ausência de meios
de transporte, etc.) aqui e uma região garimpeira muitos garimpos estão
localizados em regiões de difícil acesso ali a população e muito carente e
necessitada de atendimento no momento a secretaria de saúde
infelizmente não está disponibilizando transporte para nos prestar
atendimento a esses locais.



Dos portadores de doenças transmissíveis de notificação obrigatória em
novo progresso infelizmente a prostituição tem feito muitas vítimas de
DSTs. Temos muitos pacientes soropositivos aqui compartilho outro caso
se trata de uma gestante portadora do HIV estou acompanhado nós em

conjunto com o atendimento especializado em Santarém então aqui na
UBS estamos atentos para garantir que ela assista as consultas
programadas em Santarém e na unidade.
Para mim e muito gratificante poder participar da melhoria da qualidade de vida
dos usuários do SUS agregando que a visita domiciliar e uma ferramenta poderosa e de
baixo custo para poder atendê-los de uma forma integral e garantindo a equidade no
atendi-me
4. REFLEXÃO CONCLUSIVA

O curso de especialização me ajudou muito no desenvolvimento de minhas
atividades como médico de família. Em minha trajetória no curso de especialização posso
dizer que tive muitas dificuldades em especial as relacionadas com o acesso a internet já
que no início eu trabalhava em uma comunidade rural localizada a 100 km do centro
urbano localizada as margens da Br 163 SANTAREM-CUIBA mas apesar de todas as
dificuldades pude aprender muito com as atividades desenvolvidas nos casos complexos.
E muito gratificante ver os resultados refletidos na minha pratica clinica com a melhoria
da qualidade de vida dos usuários, algo marcante para mim foi quando coloquei em
pratica algo simples que foi criar minha agenda medica para planejar as ações a serem
realizadas.
Durante o primeiro ano nessa comunidade as gestantes não tinham acesso ao
pré-natal e as crianças a puericultura esse foi o primeiro desafio conseguir 100%de
assistência ao pré-natal e puericultura, os prontuários tinham pouquíssima informação
sobre os usuários, por si tratar de uma comunidade que nunca teve uma UBS então os
poucos médicos que ali passavam só registravam as queixas principais e a conduta de
modo que muita informação se perdia. Passei a coletar mais dados nas consultas e a
seguir o modelo SOAP para registro das informações. Posso dizer com segurança que
através das aulas, artigos e atividades dos módulos pude aperfeiçoar minhas habilidades,
me atualizar sobre protocolos e colocar em prática o conhecimento adquirido.
O mais marcante foi em relação à mudança na minha postura profissional nas
questões de organização e planejamento de ações, aprendi a escutar as opiniões dos

colegas muitas vezes eles conseguem ver situações que não temos experiência, as
vezes o orgulho nos cega exemplo eu não tinha experiência clínica com atendimento a
leishmaniose hanseníase e malária porem aprendi muito sobre questões clinicas e
práticas com a técnica de enfermagem e a microscopista de minha unidade, aprendi ser
uma pessoa humilde e que interatua com os colegas trocando informações e buscando
sempre segunda opinião .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Atenção Primária: Equilíbrio Entre Necessidades De Saúde, Serviços E
Tecnologia (Barbara Starfield) Série A. Normas E Manuais Técnicos (Cadernos
De Atenção Primária, N. 29) Brasília-Df 2010
2. V Diretriz Brasileira De Dislipidemias E Prevenção Da Aterosclerose Saúde Da
Criança Crescimento E Desenvolvimento (Caderno De Atenção Básica 32)
3. Primeira Diretriz Brasileira Para Síndrome Metabólica (I Dbsm)
4. National Cholesterol Education Progam’s Adults Treatment Painel(Nocepatp-Iii)
5. Visita Domiciliar Como Objeto De Reflexão (Revista Interdisciplinar Novafapi,
Teresina. V.4, N.3, P.44-47, Jul-Ago-Set. 2011)
6. A Visita Domiciliar No Âmbito Da Atenção Primaria Em Saúde (Cunha C L F &
Gama M E A)
7. Território No Programa De Saúde Da Família (Hygeia, 2(2):47-55, Jun 2006)
8. Cadernos De Atenção Básica 32(Atenção Ao Pre Natal De Baixo Risco)
9. Cadernos De
Atenção
Básica
Crescimento E Desenvolvimento)

33 (Saúde

10. Caderno De Atenção Básica 34(Saúde Mental)

Da

Criança:

ANEXO - PROJETO DE INTERVENÇÃO

DIVINO VITOR DOS SANTOS

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PARA
REDUÇÃO DO PESO, NÍVEIS PRESSÓRICOS GLICEMICOS E NIVEIS ALTO DE
COLESTEROL EM PACIENTES PORTADO DA SINDROME METABOLICA OU
COM COMPONENTES ISOLADOS DA SINDROME.

NOVO PROGRESSO – PA
2006

RESUMO

Contextualiza-se a síndrome metabólica (SM) como sendo uma condição endócrina
metabólica que eleva em 2,5 vezes, o risco de eventos cardiovascular que contribui
como um fator de risco para muitas doenças graves. Sendo uma das primeiras causas
de acidente cerebrovascular e infarto agudo do miocárdio. Tornou-se uma
preocupação constante para todos os profissionais da saúde, os quais tendem a
implantar sua prevenção e controle. Sob essa perspectiva de enxergar a Síndrome
Metabólica como um problema cada vez mais incidente e prevalente na sociedade e
sua influência nas afecções fatais, se decide um tema relacionado à mudança desse
quadro por meio de algo acessível e eficaz. Assim se propõe como objetivo principal
um roteiro de alimentação e atividade física para os pacientes da comunidade do
Riozinho das arraias, através da promoção e educação em saúde, avaliação clínica
e capacitação do profissional em saúde. Para isso é necessário trabalhar com o
aconselhamento da equipe de saúde, realizando a aferição de pressão arterial,
rastreando glicemia de jejum medindo a circunferência abdominal solicitando exames
para avaliar o perfil glicêmico dos pacientes. Além disso, se procura realizar visitas à
comunidade palestra sobre o tema e se almeja implantar uma série de cuidados que
promove o vínculo da prática de atividade física e alimentação saudável com os
hipertensos, diabéticos e obesos. Ao final se espera uma redução do peso, níveis
pressóricos e glicêmicos dos pacientes, geração de um conhecimento integral sobre
o assunto, com a sensibilização da população sobre sua importância.

Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Alimentação e Atividade física. Pacientes.

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

A implementação de atividade física e alimentação saudavel para redução do
peso, níveis pressóricos glicemicos e niveis alto de colesterol em pacientes portado
da sindrome metabolica ou com componentes isolados da sindrome.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é sobre a implementação da alimentação saudável e
atividade física em pacientes portadores da síndrome metabólica (SM), ou um de
seus componentes (obesidade, HTA, DM, dislipidemias) também conhecido como
síndrome x, síndrome de resistência à insulina ou quarteto da morte. O principal e
perceber que mais que, um simples diagnostico, a SM e uma ideia. Inclusive na
apostila de SM 2014 preparação para residência medica do medgrupo, eles afirmam
há alguns autores que questiona a existência de uma verdadeira síndrome alegando
que não se pode afirma com certeza que há uma base fisiopatológica comum, e que
o termo poderia ser nada mais que a reunião de fatores de risco... Mas isso não
importa. O que a síndrome metabólica trás de mais importante, e a reflexão:- de que
vale tratar a HTA se não reconhecermos também que o paciente e dislipidêmico? Ou
então, tratar o diabetes, ignorando que seja obeso mórbido e dislipidêmico.
A NHANES (National Health end Nutrition Examination Survey) enfatiza a
Síndrome Metabólica como grande mal moderno, pois a prevalência mundial varia de
acordo com a etnia e a idade dos pacientes estimado em torno de 28 % para homens
e 30% para mulheres aumentando conforme a idade. No Brasil as estatísticas são
similares em torno de 18 a 30%. Tornando assim uma problemática global a ser
considerada. É objetivo de este trabalho propor um roteiro de alimentação e atividade
física, estás medidas esta associada a um menor risco de doença cardiovascular,
doença coronária, acidente vascular cerebral e mortalidade cardiovascular, exemplo:
a atividade física algo subestimado por muitos pacientes, sua prática de forma
sistemática e regular deve ser tomado, como descreve Román e Roessler (2008, p 2)
sendo “um elemento significativo na prevenção, desenvolvimento e reabilitação da
saúde, a melhoria da posição do corpo, fortalecendo os músculos das costas, a
prevenção de doenças como a diabetes, a hipertensão, entre outros”.
De acordo com Lima et al (2007) “a nível cardíaco os benefícios da atividade
física estão relacionados a um aumento na resistência orgânica, melhorando a
circulação, a regulação do pulso e diminuição da pressão arterial”. Com isso percebese que os exercícios sugeridos devem ser predominantemente aeróbios como,
caminhar, correr, nadar, pedalar e dançar, “com intensidade de leve a moderada e
entre 40 a 60% da captação máxima de oxigênio, com frequência cardíaca entre 60
a 80% da máxima, com duração de 30 a 60 minutos por dia e no mínimo três vezes

por semana. Se seguidos esses exercícios há uma diminuição de 10 a 20 mmHg
(milímetros de mercúrio) na pressão arterial sistólica e entre 5 a 15 mmHg para a
pressão diastólica e pode até levar a uma normalização da pressão aos hipertensos
leves e moderados”- que explica estudo argentino de esportes (FERREIRA D. 2011).
Outros estudos também comprovam que o treinamento físico, mantido, é capaz de
reduzir persistentemente a pressão arterial em hipertensos leves e moderados, em
cifras de 20-24 mmHg” (ROMÁN O e ROESSLER E, 2008, p 2)
A alimentação. Não existe um consenso sobre estratégia nutricional mais
adequada para tratar a SM. Numa revisão sistema tica sobre o tema a busca virtual
foi realizada nas bases dedados (Medline, Cochrane Library e PubMed), de ensaios
clínicos randomizados publicados no período entre 1999 a 2009 Foram identificados
131 artigos, os quais após critérios de elegibilidade resultaram em 15 estudos. Estes
foram separados em quatro grupos, dieta normocalorica isolada, dieta normocalorica
associada a exercício físico, dieta hipocalórica isolada, e dieta hipocalórica associada
a exercício físico.
Os ensaios com dieta hipocalórica associada à prática de exercícios
apresentaram valores mais elevados de eficácia, colaborando para ressaltar os
aspectos globais da mudança do estilo de vida no tratamento da SM, onde a
alimentação saudável e reduzida em calorias deve ser complementada com a prática
de atividade física.

JUSTIFICATIVA

Considerando a parte da comunidade que são atendidos na Unidade de Saúde
da Família Riozinho das Arraias, pela equipe, somando um total de “1850 habitantes
no município de Novo Progresso localizado na BR 163 especificadamente a 85 km da
cidade, 53 pacientes são diagnosticados como portadores da SM 273 com fator de
risco para a síndrome,”(lembrando que a I diretriz brasileira para síndrome metabólica
I DBSM e o NOCEP-ATPIII, national cholesterol education program’s adult treatment
panel, para confirma a SM e preciso três dos cincos critérios, 1 circunferência
abdominal, 2 PA sistólica 3 triglicerídeos 4HDL-colesterol, 5glicemia de jejum maior o
igual a100mg/dl ) e segundo análise observacional aproximadamente 90 % não
realizam atividade física.
Diante desse quadro problemático e incidente de forma crescente na

comunidade, se visa uma estratégia de saúde que possibilite participação ampla, de
baixo custo e de fácil aquisição, por isso se escolhe a implementação de educação
higienodietética e pratica de atividade física a esses pacientes.
Tendo em vista que a alimentação saudável hipocalórica aliada à prática de
atividade física é uma ferramenta efetiva de baixo custo, declarada por muitos
autores, como essencial, na redução do peso e da pressão arterial diminuindo a
resistência periférica a insulina e reduzindo o HDL- colesterol. Realiza-se a seguinte
pergunta: A alimentação saudável e atividade física regular contribuem para a
redução do peso, níveis pressóricos, níveis glicêmicos e dislipidemia dos pacientes
com SM ou com componentes isolados da síndrome?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Propor um plano de alimentação e roteiro de atividades físicas para pacientes
com SM o com um de sues componentes isolados (HTA descompensada, diabéticos
descompensados, obesos e hipercolesterolêmicos) participantes da equipe
loteamento da Unidade de Saúde de riozinho das arraias a fim de reduzir o peso
níveis de pressão arterial níveis glicêmicos e colesterol.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover educação em saúde na comunidade com SM já instalada ou
com fatores de risco para ela



Agendar dias para aferição da pressão arterial, aferição do perfil
glicêmico e medir circunferência abdominal dos pacientes para verificar
se a dieta proposta aliada a prática dos exercícios físicos melhora níveis
glicêmicos, níveis da pressão arterial e redução do peso



Implementar programa de avaliação clínica para analisar diminuição de
risco cardiovascular pela dieta e prática de atividade física;



Capacitar agentes comunitários de saúde para auxiliar na captação dos
pacientes descompensados na comunidade a fim de executar o plano
com totalidade dos casos e agendar consultas com nutricionista.

3. METAS


Redução do IMC nos obesos em 5% do valor inicial, redução

da

glicemia de jejum valor desejado 100mg/dl e níveis pressóricos de 20 a
14 mmhg em 50 % dos pacientes hipertensos na comunidade riozinho
das arraias.


Gerar conhecimentos gerais sobre a SM e seus componentes (HTA,
DM, obesidade, alterações do colesterol) e suas consequências em
caso de transgreções dietéticas e inatividade física.



Sensibilizar o grupo sobre importância da alimentação, prática de
atividade física para qualidade de vida.



Estimular inclusão da prática de exercício físico na rotina de pacientes
obesos diabéticos hipertensos na comunidade Riozinho das Arraias.

4. METODOLOGIA

Este plano de ação foi elaborado com usuários durante o atendimento de
famílias na Unidade de Saúde do Riozinho das Arraias, da equipe Loteamento, onde
se identifica um número elevado de pacientes obesos, diabéticos dislipidêmicos e
hipertensos descompensados 53 deles com a SM já instalada. O plano de ação será
desenvolvido com base nas seguintes ações e estratégias:


Aconselhamento da equipe de saúde – Será feita uma capacitação da equipe
de Saúde da Família com conhecimentos específicos sobre obesidade
diabetes dislipidemias e hipertensão arterial e suas consequências,
especificando os objetivos do plano de ação a serem alcançados em relação
aos pacientes descompensados identificados em suas áreas que não seguem
uma dieta saudável e não praticam atividade física.



Realizações de aferição da pressão arterial, pesagem, aferição da glicemia de
jejum e lipidograma em pacientes obesos, diabéticos, hipertensos identificados
pelos agentes comunitários - Para este fim procede-se a dosificar a glicemia
de jejum mensalmente, colesterol total e frações hemoglobina glicada

trimestralmente e verificação da pressão arterial em dias alternados,
explicando a importância dos mesmos, no período de seis meses.


Visitas à comunidade – nesta etapa, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
realizarão visitas às famílias da comunidade, visando à construção do vínculo
com a equipe profissional. Eles são as pessoas mais próximas da comunidade,
atuando junto à prevenção de doenças e agravos, tornando-se assim elos
importantes das ligações entre as necessidades de saúde da população e as
políticas públicas, sendo, portanto, um mensageiro da saúde de sua
comunidade, de forma sistemática.



Realização de palestras sobre SM e seus componentes e como combater suas
consequências através de uma alimentação saudável e atividade física regular
na USF – Educação em saúde com medidas de apresentação de alguns
exercícios aeróbicos, com linguagem acessível e de fácil compreensão para a
população, terão duração média de 45 minutos, sendo 15 minutos para
explicação oral, deixando-se 30 minutos para participação conjunta com os
pacientes direcionados a essa atividade, serão realizadas na sala de espera
da UBS, com duração de três meses e consultas agendadas com a
nutricionista local.



Séries de cuidado para pacientes com SM ou com seus componentes isolados
(hipertensão arterial descompensada diabetes obesos dislipidêmicos)–
garantindo controle e monitoramento da glicemia de jejum pressão arteriais e
peso assim como permanência nas atividades educativas, práticas de
atividade física, com uma duração em longo prazo.

5.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

Mês

08/201 09/201 10/201 11/201 12/201 01/201 02/201 03/201
6
Definição do

6

6

x

x

x

x

6

6

6

7

7

problema e
levantamento
bibliográfico
Aconselhamento
da equipe de
saúde
Realização de

x

palestras sobre a
síndrome
metabólica e
importância da
alimentação
Início de

x

x

x

x

x

x

atividades físicas
com pacientes e
palestra com
nutricionista
Realização de
aferição da
glicemia capilar,
cintura, IMC
pressão arterial.
Visitas à
comunidade

x

x

x

Série de cuidado

x

x

x

para pacientes
com diabetes,
obesos,
Preção arterial
descompensada
com consulta
clínica

6. IMPACTOS GERADOS

A elaboração de um plano de ação com objetivo de promover, prevenir e
reduzir o risco cardiovascular nos pacientes portadores da SM o um de seus
componentes, e pacientes com risco. Estabelecer um vinculo entre o tratamento não
medicamentoso

(alimentação

saudável

e

atividade

física),e

o

tratamento

medicamentoso com o objetivo de atingir as seguintes metas:
 IMC menor que 25kg/m2
 Cintura. Homem menor que 102 e mulher menor que 88.
 Colesterol. LDL menor que100mg/dl, HDL maior que 40mg/dl homem e maior
que 50mg/dl mulher e triglicerídeos menor que 150mg/dl.
 PA menor que140/90mmhg
 Glicemia de jejum menor que 100mg/dl hemoglobina glicada menor que 7%

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se o tratamento da síndrome metabólica, a alimentação
hipocalórica e o treinamento aeróbico, é o de escolha para os portadores da
síndrome, ou com risco para a mesma. A alimentação não pode ultrapassar
as1800kcal ao dia dividido em seis refeições, a atividade física será realizada pelo
menos duas a três vezes por semana por um período de tempo não menos que 30
minutos, de intensidade leve a moderada (40% a 60% do consumo pico de oxigênio
ou da frequência cardíaca de reserva.
Tendo em vista que no caso de pacientes com HTA alguns pacientes
apresentarão níveis pressóricos não totalmente controlados em repouso ou ainda em
atividade, se sugere a medida da PA durante o exercício aeróbico, a fim de evitar
complicações e interpretações equivocadas. Na prática, com o seguimento dos
pacientes com (sobrepeso, diabetes , dislipidemias hipertensos) da equipe de saúde
Loteamento da USF Riozinho das Arraias, se estima uma redução da glicemia capilar
pre-prandial menor que 110mg/dl glicemia de jejum menor que 100mg/dl e glicemia
capilar pós-prandial menor que 140mg/dl já colesterol no caso o LDL se espera
valores inferiores a 100mg/dl e HDL maior que 40mg/dl em homens e maior que
50mg/dl em mulheres já o IMC se espera uma redução de 10% do seu valor inicial e
uma redução de 30% das cifras pressóricas.
Do total de pacientes com SM ou somente com HTA, DM, obesidade o
dislipidemias de forma isolada, se espera que esses valores e porcentagens seja
atingida em pacientes que não realizavam nenhuma atividade física, passem com a
implementação da dieta e do treinamento aeróbico a alcançarem cifras
consideravelmente menores.
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ANEXOS

Figure 1: foto das mulheres reunidas durante uma festividade na comunidade

Figure2: local onde a ubs da comunidade riozinho das arraias funcionou durante um ano

Figure 3: escola municipal da comunidade

Figure 4: inauguração do prédio novo onde atualmente funciona a UBS

Figure 5: implantação do e-SUS PEC.

As fotos a seguir mostram as condiçoes da BR 163 nos trechos entre novo
progresso e riozinho das arrraias no periodo de inverno.

Figura 6

Figura 7

Figura 8 -

Figura 9 –

