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RESUMO 

No âmbito da Atenção Básica à Saúde, buscou-se investigar a relação entre a adoção 

de um estilo de vida saudável e a diminuição dos riscos de acometimento de doenças 

cardiovasculares –DCV. Após um período de observação de campo na Unidade 

Básica de Saúde em que se identificou uma expressiva quantidade de diabéticos e 

hipertensos, e tendo em consideração o fato de que esses quadros são muito 

favoráveis a cardiopatias, estabeleceu-se como objeto de intervenção as doenças 

cardiovasculares e sua prevenção, com foco na obtenção dos indicadores Previne 

Brasil. Procedeu-se a uma revisão de literatura sobre a temática Prevenção de doença 

cardiovascular e mudança de estilo de vida. A população atendida pela UBS do 

Maiobão apresenta elevado número de pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis –DCNT, entre as quais diabetes e hipertensão, males que deixam o 

indivíduo suscetível a DCV, mas que podem ser prevenidas ou amenizadas com 

mudanças de hábitos alimentares e prática de atividades físicas. O objetivo geral é 

incentivar a adoção de um estilo de vida saudável, na prevenção de DCV para 

usuários da UBS Maiobão, a partir da elaboração de uma proposta de programa de 

ações educativas. A intervenção concretiza-se por meio de um plano operativo, que 

terá como estratégias a realização de campanhas, ações educativas, e criação de 

grupos de trabalho. A perspectiva é envolver a equipe de saúde e usuários num 
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processo de reeducação com foco nas consequências benéficas da adoção de um 

estilo de vida saudável no combate e prevenção das doenças cardiovasculares.  

Descritores: Atenção Primária à Saúde. Doenças Cardiovasculares. Adoção de estilo 

de vida saudável.  

 

PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL ACTION 

PROGRAM FOR THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN A UBS 

OF PAÇO DO LUMIAR – MA 

 

Abstract 

Research on the relationship between adopting a healthy lifestyle and decreasing the 

risk of cardiovascular disease - CVD. Field observation was carried out at the Basic 

Health Unit of Maiobão and a significant number of diabetics and hypertensive patients 

were identified, which were favorable to heart disease. Cardiovascular diseases and 

their prevention were established as the object of intervention. A literature review on 

the topic Prevention of cardiovascular disease and lifestyle change was carried out The 

population served by the Basic Health Unit of Maiobão has a high number of people 

with chronic non-communicable diseases - NCDs, including diabetes and hypertension, 

evils that leave the individual susceptible to CVD, but that can be prevented or 

mitigated with changes in eating habits and physical activity. The general objective is to 

encourage the adoption of a healthy lifestyle for users of UBS Maiobão, based on the 

elaboration of a proposal for a program of educational actions for the prevention of 

cardiovascular diseases. The intervention materializes with the Operative Plan based 

on campaigns, lectures, and the creation of working groups. The perspective is to 

involve the health team and users in a re-education process with a focus on the 

beneficial consequences of adopting a healthy lifestyle in combating and preventing 

cardiovascular diseases. 

 

Descriptors: Cardiovascular Diseases. Primary Health Care. Healthy Lifestyle 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O município de Paço do Lumiar fica localizado no estado do Maranhão, distante 

30 km da capital São Luís. Possui área territorial de 126,803 km2 e faz parte da região 
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metropolitana da ilha de São Luís. A população total do município é estimada em 

122.197 habitantes, apresenta IDHM igual 0,724 e PIB de 7.101,58. O município 

apresenta 96% de pessoas escolarizadas, considerando a faixa de 6 a 14 anos. 

Quanto à área de saúde, o município conta com a Atenção Primária, formada por 16 

Unidades Básica de Saúde (UBS), 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), CAPS e 

equipe de Especialidade Médica. Possui ainda uma Equipe Multiprofissional de 

Atenção Domiciliar (EMAD) e uma equipe multiprofissional de apoio (EMA), assim 

como um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

  A Unidade de Saúde em estudo localiza-se no Bairro Maiobão, é denominada 

UBS Maiobão, e sua estrutura física conta com as seguintes áreas: 01 recepção, 01 

farmácia, 01 sala de vacina, 01 sala de enfermagem com banheiro, 01 sala de curativo 

e 02 consultórios, As equipes de profissionais multidisciplinares ligadas à unidade são: 

2 equipes de saúde da família, 2 médicos do Programa Mais Médico, 3 enfermeiros e 

20 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

A UBS Maiobão tem capacidade de atendimento para mais de 4 mil pessoas 

de diferentes faixas etárias, porém há prevalência da população idosa, com faixa 

etária variando de 60 a 80 anos, sendo esta a que mais recorre aos serviços de 

saúde. Os serviços ofertados pela UBS são: avaliações de rotina e acompanhamento 

de Pré-Natal, atendimento aos pacientes portadores de hipertensão e diabetes. Possui 

também atendimento a programa de tratamento para pacientes com tuberculose e 

hanseníase, além de programa vacinal. Os registros de atendimentos dos serviços de 

saúde do município de Paço do Lumiar possuem cadastrados 4.460 pacientes 

hipertensos e 1.753 pacientes diabéticos. Com relação a essas duas enfermidades a 

referida UBS possui aproximadamente 800 cadastrados, destes 328 hipertensos e 141 

diabéticos estão sob responsabilidade da equipe em que trabalha a pós-graduanda.  

Se se leva em consideração o fato de que: a) a hipertensão arterial e a 

diabetes são fatores de risco modificáveis (1) para uma doença cardiovascular (DCV), 

que possui altíssimo grau de morbidade, além de uma grande capacidade de onerar 

os cofres públicos, no que concerne a despesas com tratamento e cirurgias; e b) uma 

UBS, por ser uma unidade de primeiro acesso preferencial aos serviços de saúde, tem 

entre seus atributos a prevenção de quadros agravados de saúde, é bastante 

plausível que se pense em uma ação educativa, sistemática, que tenha como principal 

finalidade a conscientização dos usuários da UBS a respeito da relação entre a 

adoção de um estilo de vida saudável e a minimização dos riscos de ocorrência de 

doenças cardiovasculares. 
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Falar em doenças cardiovasculares (DCV) significa abordar a principal causa 

de morte no mundo, pois os registros mostram que há mais casos de mortes fatais, 

por ano, relacionados a DCV, que por outras enfermidades. Além disso, estima-se que 

17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2015, 

implicando, de forma global, 31% no número de casos (2). Para OPAS (3), os casos 

de doenças cardiovasculares e acidentes vasculares que chegaram a óbito foram 7,4 

e 6,7 milhões, respectivamente.  A página da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), em consórcio com a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta a 

relação das doenças cardiovasculares: 

Doença coronariana – atinge os vasos sanguíneos que 

irrigam o músculo cardíaco; 

Doença cerebrovascular – atinge os vasos sanguíneos que 

irrigam o cérebro; 

Doença arterial periférica – atinge os vasos sanguíneos que 

irrigam os membros superiores e inferiores; 

Doença cardíaca reumática – atinge o músculo do coração 

e válvulas cardíacas devido à febre reumática, causada por 

bactérias estreptocócicas; 

Cardiopatia congênita – causa malformações na estrutura 

do coração existentes desde o momento do nascimento; 

Trombose venosa profunda e embolia pulmonar – provoca 

coágulos sanguíneos nas veias das pernas, que podem se 

desalojar e se mover para o coração e pulmões. (3)  

Os fatores que favorecem o desenvolvimento das DCV no organismo podem 

ser divididos em 02 tipos: fatores não modificáveis (referentes a sexo e idade), e 

fatores potencialmente modificáveis (tais como a hipertensão arterial e a 

hiperglicemia) (4). Pode-se, a partir dessa classificação, estabelecer associações 

entre esses fatores: de fato, o transcurso do tempo e fatores ligados à genética 

apresentam alteração nula, de vez que não podem ser revertidos, mas suas 

consequências podem ser minoradas. Em relação aos fatores potencialmente 

modificáveis e o acometimento de uma cardiopatia, pode-se estabelecer uma relação 

de causa e efeito, e, por esse viés, articular uma ação pedagógica de prevenção às 

DCV. 

O sedentarismo e a obesidade são fatores de menor implicação prognóstica e 

estão estreitamente relacionados aos potencialmente modificáveis hipertensão e 

diabetes (4). É corrente na literatura médica especializada a assertiva de que a falta 

de exercícios físicos implica alterações negativas nos índices glicêmicos do indivíduo, 

bem como esse estilo de vida sedentário somado a uma dieta rica em gordura e sal 
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acarretam oscilações na pressão arterial do sujeito, tendendo a elevá-la. Ou seja, 

atacando os fatores de menor implicação prognóstica e os potencialmente 

modificáveis, estaríamos agindo na direção de uma minoração dos casos de 

hospitalização por DCV. 

As DCV apresentam como sintomas mais comuns: dores no peito, dificuldade 

em respirar ou falta de ar; sensação de enjoo ou vômito, suor frio; palidez; dores ou 

desconforto nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas.  “Quando a 

DCV se desenvolve nas artérias do cérebro, pode originar sintomas como, por 

exemplo, alterações de memória, tonturas ou causar um acidente vascular cerebral, 

AVC.” (1) 

Na UBS Maiobão, no que se refere às DCV, percebeu-se que o estilo de vida 

era um fator muito importante na prevenção e controle das doenças cardiovasculares. 

Essa observação motivou ao aprofundamento do estudo da relação entre estilo de 

vida e DCV, motivo pelo qual se adotou como objeto de intervenção o modus vivendi 

dos usuários, na perspectiva de diminuir a incidência de casos de diabetes e de 

hipertensão arterial, tendo como decorrência a diminuição também dos casos de 

doenças cardiovasculares.  

A estratégia para a intervenção apresenta-se na forma de ação de cunho 

pedagógico, educativo, em que se busca identificar o estilo de vida como um 

determinante para a mudança nas estatísticas de acometimento de doenças 

cardiovasculares. Em última análise, considera-se a promoção do estilo de vida 

saudável como um elemento fundamental para a diminuição do número de pacientes 

acometidos por DCV nas UBS.O objetivo geral é   Incentivar a adoção de um estilo de 

vida saudável, na prevenção de doenças cardiovasculares para usuários da UBS 

Maiobão, para tanto será necessário: implantar um Programa de ações educativas 

para promover a adoção de um estilo de vida saudável; identificar os usuários da UBS 

Maiobão, segundo seus fatores de risco para doenças cardiovasculares; integrar as 

equipes que atuam na UBS Maiobão no Programa educativo de prevenção às DCV; e. 

integrar as famílias dos usuários diabéticos e hipertensos ao Programa de prevenção 

às DCV, bem como os indicadores do programa Previne Brasil do Ministério da Saúde 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na consideração de que o objeto de intervenção da pesquisa realizada diz 

respeito à atuação educativa no âmbito da Unidade Básica de Saúde, com vistas à 
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promoção de uma cultura do viver saudavelmente, e na perspectiva de uma redução 

dos índices de acometimento de doenças cardiovasculares em usuários da UBS, fez-

se um levantamento da bibliografia atinente à temática e selecionou-se, entre 

dissertações de mestrado, teses, artigos e textos institucionais, material produzido a 

partir de 2015. Distribuíram-se os textos em três subseções: 1) UBS: atendimento com 

viés educativo; 2) Doenças cardiovasculares: é possível prevenir; 3) O estilo de vida 

adotado como determinante para a conservação da saúde. 

 

2.1 UBS: atendimento com viés educativo 

 

 As unidades básicas de saúde se configuram como estabelecimentos mais 

próximos dos indivíduos, das comunidades, dos bairros; por isso, pela proximidade 

maior com a população e, por seu caráter mais democrático e aconchegante, as UBS 

estão num nível de inserção no cotidiano de uma comunidade que lhes garante maior 

possibilidade de intervenção, no sentido pedagógico do termo. Sobre a conotação 

interventiva pedagógica que possa assumir uma unidade de saúde, veja-se: 

 

Também é importante ressaltar que a prática educativa em 

saúde, além da formação permanente de profissionais para 

atuar nesse contexto, tem como eixo principal a dimensão do 

desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas 

visando à melhoria da qualidade de vida e saúde da 

comunidade assistida pelos serviços, tomando por princípio 

norteador a Política Nacional de Promoção da Saúde, 

conforme as diretrizes também estabelecidas pela carta de 

Otawa, reforçando que a educação e a saúde são práticas 

sociais inseparáveis e interdependentes que sempre estiveram 

articuladas, sendo consideradas elementos fundamentais no 

processo de trabalho dos profissionais da saúde. (5) 

 

 A afirmação é pertinente quando se considera ter sido objetivo da pesquisa 

realizada articular as duas áreas sociais, a educação e a saúde. Com a observação 

que a meta é resgatar a dimensão educativa do trabalho do profissional de saúde. O 

profissional que afere uma pressão arterial, realiza um exame de glicemia, faz a 

pesagem de uma criança, ou anota/agenda a solicitação de um usuário, não raro ele 

faz uma observação, e essa observação tem caráter educativo. Uma fala sobre o 

porquê de a criança estar abaixo do peso, uma orientação para alguém que registra 
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níveis altos de pressão são, de fato, momentos pedagógicos dentro do ambiente da 

UBS. 

 O viés pedagógico na UBS é a sistematização das situações de aprendizagem 

para a saúde dentro da unidade, com a qualificação contínua dos profissionais de 

saúde (entendidos como todos os que trabalham na UBS, não apenas médicos e 

enfermeiros), e a promoção constante de campanhas e ações educativas, dentro e 

fora da UBS. De modo a que a comunidade, a clientela da unidade consiga percebê-la 

como espaço de saúde e educação. 

 Sobre a questão da educação permanente, no âmbito do sistema de saúde, a 

partir do tema dos grupos de trabalho articulados pelo SUS, observe-se que: 

As atividades grupais de promoção da saúde e prevenção de 

agravos, financiadas e estimuladas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) proporcionam ao usuário melhor entendimento de 

suas debilidades, requerendo, de certa forma, mudanças nos 

hábitos e estilos de vida que apresentam risco à saúde. Este 

objetivo de atividades grupais tem sido discutido, entre os 

profissionais de saúde, que desenvolvem tais ações na forma 

de educação permanente, talvez não destacando o grupo como 

dispositivo para emancipação social e política que produzem o 

sujeito, isto é, para a produção e fomento da cidadania e 

produção de vida, mas de imposição das formas do cuidado de 

si. (6) 

 

 Entende-se, assim, que os temas da Prevenção de doenças e da Promoção da 

saúde não se dissociam da ação de aprendizagem: entendimento e mudança de 

hábitos são ações que podem ser vistas em qualquer plano de ensino escolar. Com 

vistas a corroborar a assertiva de que a visibilidade da UBS como locus de 

aprendizagem para uma vida com saúde não é algo que se oponha à prática cotidiana 

esperada de profissionais de saúde, observe-se a exposição que segue: 

No Brasil, as políticas públicas de saúde são fundamentadas 

em ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde, 

para o fortalecimento da gestão local e para o controle social. 

Apoiam-se, ainda, na necessidade de desenvolvimento de 

ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da 

qualidade de vida. Coerentemente, no discurso institucional do 

Ministério da Saúde, a educação em saúde é explicitada como 

um processo de construção e de reconstrução do 

conhecimento, com o enfoque em ações que auxiliem na 

cidadania, na autonomia do cuidado de pessoas, grupos e 

comunidades, bem como no exercício do controle social. (7) 
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 O locus mais privilegiado para o exercício do binômio saúde-educação é a 

UBS, pela proximidade com seus usuários, pela maior capacidade de criação de 

vínculos, e por ser, em suma, o local primeiro a ser buscado por quem demanda um 

serviço de saúde, o que lhe confere o papel do preceptor na área da saúde, aquele 

que antes de medicar, pode prevenir. 

 

2.2 Doenças cardiovasculares: é possível prevenir 

 

 O coração é órgão vital do ser humano, sua atividade, aparentemente simples, 

de bombear sangue para os demais órgãos, possibilitando o funcionamento do corpo, 

pode, porém, sofrer algum sinistro capaz de alterar seu ritmo. Ou cessá-lo. Na linha de 

frente para o sucateamento do nosso órgão vital estão as DCV.  

Sobre o potencial nefasto das DCV, atente-se para o dito: “Quase todas são 

provocadas por aterosclerose, ou seja, pelo depósito de placas de gordura e cálcio no 

interior das artérias que dificultam a circulação sanguínea nos órgãos e podem mesmo 

chegar a impedi-la” (1). Como expresso anteriormente, a cessação do funcionamento 

do coração pode ser deflagrada por uma DCV.  

As doenças cardiovasculares (DCV) são um problema de saúde pública (8), ou 

seja, toda uma rede de pessoas (família, profissionais de saúde) é mobilizada em 

favor daquele que é acometido por alguma afecção cardiovascular. Um indivíduo que 

sofre uma trombose de certo que terá uma sobrevida marcada pela sobrecarga de 

trabalho dispensada por seus familiares e/ou pessoas de convívio mais próximo, no 

que tange, por exemplo, a sua mobilidade. Mesmo o poder público não passa 

incólume em relação às consequências de uma DCV, cuja ocorrência causa 

“incapacidade física prematura e aumento da permanência hospitalar do indivíduo. 

Além de, representarem grande impacto na economia e nos sistemas de saúde e 

seguridade social.” (9) 

Trombose, embolia, cardiopatia, entre outras DCV podem ter seus fatores 

potencializadores agravados ou amenizados. É o sujeito quem determinará o quadro a 

que quer chegar consoante sua postura diante das possibilidades de aquisição de 

sobrepeso ou aumento das taxas de açúcar em seu sangue.  

A diabetes mellitus é classificada como uma doença cardíaca de base, 

juntamente com a hipertensão arterial sistêmica (10). Ou seja, a hiperglicemia tem 

uma elevada porcentagem de chance de conduzir a um quadro de cardiopatia. Em sua 
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pesquisa, a autora encontrou relação direta entre essas doenças, ditas doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), e o aumento expressivo de riscos 

cardiovasculares.  

 Considerando que a proposta de ação pedagógica proposta na UBS tem 

caráter preventivo às DCV, não se debruçou, na pesquisa realizada, de forma 

aprofundada, por exemplo, à diabetes 1, de vez que esta tem, quase sempre, traço 

genético, mas à diabetes 2, que é “identificada em idades mais tardias; tem uma 

origem ligada aos estilos de vida, como por exemplo uma alimentação pouco saudável 

e falta de exercícios”. (1) 

 Outros fatores de risco do grupo modificáveis, isto é, que podem ser alvo de 

intervenção humana são:  

● Colesterol elevado (hipercolesterolemia), aumento dos níveis de triglicerídeos 

(hipertrigliceridemia), hipertensão arterial, obesidade, e sedentarismo: 

situações que pedem uma orientação adequada e responsável sobre 

alimentação e práticas de atividades físicas; 

● Hábito de fumar, abuso de bebidas alcoólicas: representam fatores 

modificáveis que implicam diferente abordagem educativa, uma vez que estão 

relacionados a aspectos mais subjetivos (um trauma psicológico, por exemplo). 

  Fatores de risco não modificáveis como Idade, Sexo, e Genética não comporão 

o escopo da proposta de intervenção pedagógica com a clientela da UBS Maiobão, 

pois não são passíveis de modificação por ação externa.  

Na associação entre os fatores potencialmente modificáveis e os de menor 

implicação prognóstica, pode-se lembrar que a obesidade é um fator que pode ser 

estudado e deve ser objeto de um programa educativo em uma UBS, devido a sua 

relevância, no que concerne a seu alto grau de envolvimento com fatores de risco.  

 

 2.3 Estilo de vida: determinante para a conservação da saúde 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 1/3 das mortes no 

Brasil.  Apesar dos elevados investimentos do Ministério da saúde para o controle das 

afecções cardiovasculares, as taxas de morbimortalidade têm sofrido poucas 

modificações nas últimas décadas, uma vez que mudanças de maus hábitos à saúde, 

já instalados na vida adulta, são objetivos difíceis de serem atingidos devido à fraca 

aderência da população alvo. Por outro lado, hábitos saudáveis adquiridos na infância 
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que se perpetuam na vida adulta podem contribuir para a prevenção primária das 

doenças cardiovasculares. 

As campanhas educativas, promovidas pelos poderes constituídos, pelas 

associações médicas e outros setores afins, têm menor inserção na sociedade que as 

atraentes peças publicitárias que incitam a alimentação rica em gordura 

(hambúrgueres, refrigerantes, carnes processadas, etc.), e o sedentarismo. Mesmo as 

escolas, que deveriam estar na vanguarda da promoção de bons hábitos, ainda 

insistem em lanches gordurosos e pouco nutritivos, associado a uma cultura que 

pouco valoriza a atividade física. 

Se se tem em conta que muitas doenças cardiovasculares têm sua origem já 

na infância e apenas veem seu quadro agravar-se na idade adulta, faz-se importante a 

adoção de uma postura reticente em relação aos hábitos que podem desencadear 

fatores de DCV, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo ou a hipertensão 

arterial. 

O poder público municipal, por meio da Secretaria de Saúde, pode realizar 

inúmeras intervenções protetoras, de benefício comprovado. Entre elas destacam-se: 

adoção de hábitos alimentares adequados e saudáveis, cessação do tabagismo, 

prática de atividade física regular, controle da pressão arterial e diabetes. Existe uma 

correlação entre obesidade, tabagismo, sedentarismo e hipertensão arterial, com 

influência significativa da família nesses fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares. Intervenções para o desenvolvimento de hábitos alimentares e estilo 

de vida saudáveis devem ter início na infância e adolescência, com o objetivo de 

reduzir a incidência dessas doenças crônicas na vida adulta. 

Convém, nesse ponto, reafirmar que esses fatores de risco supradescritos são 

modificáveis e, por isso, passíveis de uma ação interventora educativa. É possível 

desenvolver, com os usuários de uma UBS, ações educativas visando à prevenção 

desses maus hábitos, em contextos como campanhas de vacinação (estabelecendo 

rodas de conversas com as mães, por exemplo). Ao investir na prevenção à 

obesidade, à diabetes, ou à hipertensão arterial, entre outros fatores, atua-se também 

no combate às DCV. 

Existem já descritas, na literatura especializada em saúde comunitária, (10) 

propostas de projetos educativos (“Por uma vida saudável”; “Sou hipertenso, sou 

diabético”; e “Cuidar melhor”) e campanhas (“Alimente-se bem”; e “Ser saudável não é 

caro”), que se configuram como ações a serem realizadas no âmbito de uma unidade 

de saúde, para alcançar os usuários dessa unidade e promover bons hábitos de vida, 
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investindo em aspectos como alimentação saudável, práticas de atividades físicas, 

prevenção a doenças, e tratamento correto para as pessoas já acometidas por fatores 

de risco. 

Todos os esforços envidados pelos profissionais de saúde se fundamentam na 

possibilidade real, factível, de alterar um quadro indesejado de indivíduos com 

potencial para não adoecerem, mas que, dia após dia, encaminham-se para a 

aquisição de doenças potencializadoras de DCV. Portanto, é fundamental, para o 

desenvolvimento do trabalho, a formulação de estratégia para a promoção da saúde, 

visando à mudança no estilo de vida como intervenção fundamental no combate às 

doenças cardiovasculares. 

 

3 O PLANO OPERATIVO: Implantação de um Programa Educativo para a 

Prevenção de DCV na UBS Maiobão 

 

3.1 Metodologia 

 

 A situação problema mais evidenciada durante a pesquisa de campo na UBS 

Maiobão foi o alto número de pessoas com diabetes e hipertensão, ou seja, potenciais 

cardiopatas, que frequentam a UBS mas não são orientados por campanhas 

educativas que busquem promover alguma alteração positiva em seus 

comportamentos alimentares e físicos. A UBS Maiobão não realiza na comunidade, de 

forma sistemática, um trabalho de intervenção educativa, com sua clientela e 

familiares, para a adoção de hábitos saudáveis. Dessa forma, o objeto de intervenção 

foram os comportamentos alimentares e físicos inadequados para uma vida saudável, 

com vista na obtenção dos indicadores do Programa previne Brasil do Ministério da 

Saúde. 

 O Objetivo da Proposta de intervenção foi, por isso, implantar, no prazo de um 

ano, um programa educativo sistemático, a ser executado por todas as equipes da 

UBS, para incentivar e promover a adoção de um estilo de vida saudável, por meio de 

campanhas educativas, com vistas à prevenção de DCV, a partir da prevenção das 

DCNT, diabetes e hipertensão arterial. E ainda: integrar as equipes da UBS Maiobão 

no Programa de ações educativas; e integrar as famílias de usuários diabéticos e 

hipertensos no Programa de ações educativas. 

 

3.2 Detalhamento da proposta de intervenção 
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a) Cenário 1: Muitos usuários da UBS Maiobão apresentam alguma cardiopatia, mas 

não são cadastrados ou não sabem se têm  hipertensão arterial.  

Objetivo 1: Verificar e monitorar a Pressão Arterial dos hipertensos na UBS; Meta e 

prazo: Verificação de 100% dos Hipertensos atendidos na UBS. Ação e estratégias: 

Verificação da PA, utilizando uma planilha Excel a cada consulta para  posterior 

gráfico demonstrativo desses valores da PA. Responsáveis pela ação: Equipes de 

triagens, equipes de enfermagem, equipes médicas, e assistência social. 

 

b) Situação problema 2: Muitos usuários diabéticos, ou não, apresentam sobrepeso 

e/ou afirmam manter uma vida sedentária.  

Objetivo 2: Realizar e monitorar hemoglobina glicada dos diabéticos da UBS. Meta e 

prazo: Realização de Hemoglobina Glicada em 100% dos diabéticos da UBS. Ação e 

estratégia: Verificação da hemoglobina glicada, utilizando uma planilha Excel a cada 

consulta para posterior gráfico demonstrativo desses valores.  Responsável: 

Pesquisadora. 

 

c) Cenário 3: As equipes que atuam na UBS Maiobão não trabalham na perspectiva 

do Programa Previne Brasil. Objetivo 3:. Implementar ações educativas ao grupo  

Hiperdia. Meta e prazo: Realização de Ações Educativas mensais para 100% dos 

usuários Hipertensos e Diabéticos da UBS Maiobão Ação e estratégias: Sensibilização 

de todas as equipes da UBS sobre a importância de uma ação educativa sistemática 

na obtenção dos indicadores do programa Previne Brasil.Responsáveis: Pesquisadora 

e profissionais convidados. 

 

d) Cenário 4: Os usuários cardiopatas, diabéticos e/ou hipertensos, da UBS Maiobão 

raramente são acompanhados por familiares, os quais devem ser integrados no 

tratamento para maios eficácia. Objetivo 4: Integrar as famílias dos usuários diabéticos 

e hipertensos ao Programa de prevenção às DCV. Meta e prazo: Atingir pelo menos 

um familiar de todos os usuários diabéticos e/ou hipertensos pelas campanhas 

educativas, até setembro de 2021. Ação e estratégias: Sensibilização dos familiares 

de diabéticos e/ou hipertensos para a adoção de hábitos saudáveis na prevenção de 

cardiopatias, por meio de visitas aos usuários, reuniões na UBS, ações educativas, 

elaboração de fôlderes e cartilhas. Responsáveis: Todas as equipes da UBS Maiobão. 
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Visando a acompanhar o plano de intervenção optou-se por estipular um 

indicador avaliativo para cada um dos objetivos, suas metas e ações. 

1. Identificar os usuários da UBS Maiobão e universalizar a testagem de 

hemoglobina glicada e pressão arterial. Indicador: Obtenção dos indicadores 

do Programa Previne Brasil da UBS Maiobão. Fonte: relatórios mensais do 

setor de triagem.  

2. Implantar um Programa de ações educativas para a adoção de um estilo de 

vida saudável. Indicador: ampliação do espaço de atendimento a pacientes 

diabéticos e/ou hipertensos dentro e fora da UBS Maiobão. Fonte: relatos de 

usuários, relatórios da equipe de assistência social e da equipe médica. 

3. Integrar as equipes que atuam na UBS Maiobão no Programa educativo de 

prevenção às DCV. Indicador: aumento do número de funcionários 

sensibilizados com e envolvidos na adoção de hábitos saudáveis pelos 

usuários da UBS Maiobão. Fonte: relatos de usuários, relatos de funcionários, 

relatórios conjuntos entre as equipes gestora e de assistência social. 

4. Integrar as famílias dos usuários diabéticos e hipertensos ao Programa de 

prevenção às DCV. Indicadores: aumento do número de visitas às famílias de 

diabéticos e/ou hipertensos cadastrados na UBS Maiobão, e aumento do 

número de familiares de usuários participando das ações da UBS. Fonte: 

relatórios da equipe de assistência social, relatórios da equipe médica, relatos 

de familiares, e relatos de usuários da UBS Maiobão. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a implantação do projeto de intervenção, espera-se melhorar a qualidade 

vida da população atendida pela UBS Maiobão, bem como os indicadores do 

programa Previne Brasil, para tanto o plano deverá envolver todas as equipes da UBS, 

os usuários cadastrados e seus familiares, com vistas a promover a adoção de hábitos 

alimentares e físicos saudáveis. Estima-se ainda um maior número de pessoas 

frequentando a unidade e participando de atividades diferentes das rotineiras 

(medicação, consultas e exames), com o aumento de dinâmicas, visitas às famílias e  

ações educativas para usuários e acompanhantes na unidade e em outros espaços 

comunitários. 
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 Existe a possibilidade de dificuldades de ordem material e humana, a exemplo 

da falta de recursos para a impressão de material educativo (cartilhas, fôlderes), a 

falta de veículos para facilitar a visitação às famílias de usuários cadastrados, a 

rescisão de contratos de trabalho e, consequentemente, a falta de profissionais, ainda 

que temporária, na UBS, entre outros. Contudo, a aposta maior que se tem é no poder 

de conscientização e sensibilização do diálogo, da conversa entre o profissional de 

saúde e o paciente, entre o paciente e seu familiar, entre o familiar e o profissional de 

saúde, e entre os profissionais de saúde, entendidos como todas as equipes que 

operam na UBS. 

Entende-se, dessa forma, que um programa sistemático de ações educativas 

voltadas para a adoção de hábitos saudáveis para a comunidade da UBS Maiobão, 

com vistas à prevenção às DCV, é exequível e pertinente, dados seu poder de alcance 

e as estratégias descritas pelo Ministério da Saúde através do programa Previne Brasil 

para sua execução. 
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