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RESUMO 
  

 
 

 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da 

população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta 

de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, dentre outros. Dentre os cincos 

principais riscos globais para a mortalidade no mundo, se encontram a hipertensão 

arterial sistêmica e o diabetes mellitus, reconhecidos fatores de riscos para as 

doenças cardiovasculares e causas de óbitos na população idosa. O estudo objetivou 

avaliar a prevalência de idosos hipertensos e diabéticos, e propor um plano de 

intervenção com foco no incentivo às mudanças de hábitos e estilo de vida e de 

condições mais saudáveis à população assistida na UBS Dr. Artur Camelo Veras, 

bairro Cubatão no município de São José da Laje, Alagoas, Brasil. Para elaboração 

do plano de ação, identificação e acompanhamento dos usuários com hipertensão e 

diabetes pertencentes à área de abrangência da ESF, foi utilizado diagnóstico 

situacional e aplicado o método do planejamento para estimativa rápida dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, os nós críticos e das ações, 

de acordo com planejamento e avaliação das ações em saúde, e para o embasamento 

conceitual, foram consultadas as informações da vigilância epidemiológica e análise 

situacional de saúde do município. Entende-se que trabalhar a promoção à saúde, a 

prevenção de doenças, mudanças de hábitos, o controle e acompanhamento através 

de orientações de saúde, sensibilização da população e qualificação dos profissionais 

de saúde, permitindo traçar um planejamento de ações dentro do que é passível de 

mudanças, podem interferir diretamente na qualidade da assistência prestada e na 

melhoria da qualidade de vida dos usuários, em especial, dos idosos. 

 
Palavras-chave: Idosos. Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus. Estratégia Saúde 
da                     Família. 



ABSTRACT 
 

 
 

 
 

It is understood that working on health promotion, disease prevention, changes in 

habits, hcontrol and monitoring, through health guidelines, awareness of the 

population and qualification of health professionals, allowing to outline a plan of actions 

within what is liable to change, they can directly interfere in the quality of care provided 

and in improving the quality of life of users, especially elderly people. The present 

study aimed to assess the prevalence of hypertensive and diabetic elderly people and 

to propose an intervention plan focused on encouraging changes in habits and 

lifestyle, and healthier conditions for the population assisted at the UBS Dr. Artur 

Camelo Veras, Cubatão neighborhood in municipality of São José da Laje Alagoas 

Brazil. For the elaboration of the action plan, identification and monitoring of users 

with hypertension and diabetes belonging to the area covered by the FHS, a situational 

diagnosis was used and the planning method was applied to quickly estimate the 

problems observed and define the priority problem, the critical nodes and the actions, 

according to the planning and evaluation of health actions, and for the conceptual 

basis, information from epidemiological surveillance and situational health analysis of 

the municipality was consulted. It is understood that working on health promotion, 

disease prevention, changes in habits, control and monitoring, through health 

guidelines, awareness of the population and qualification of health professionals, 

allowing to outline an action plan within what is liable to change, they can directly 

interfere in the quality of care provided and in improving the quality of life of users, 

especially elderly people. 

 

 
Keywords: Elderly. Arterial Hypertension. Diabetes Mellitus. Family Health  
Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 

de saúde das coletividades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Segundo Dantas et al (2019) a atenção primária à saúde configura-se ainda 

como o contato preferencial do usuário com o sistema de saúde e o local responsável 

pela organização do cuidado à sua saúde de suas famílias e da população. Por isso, 

deve ser orientada pelos princípios do primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade, coordenação, abordagem familiar e enfoque comunitário. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da 

população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta 

de atividade física, má alimentação e uso de tabaco. Com atenção integral, equânime 

e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde 

(SUS), (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

Dentre os cincos principais riscos globais para a mortalidade no mundo, se 

encontram a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, reconhecidos fatores 

de riscos para as doenças cardiovasculares e causas de óbitos na população idosa 

(SEGRI et al., 2018). Com elevadas prevalências, destacam-se entre os principais 

problemas de saúde pública na atualidade (FRANCISCO et al., 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça a importância do 

reconhecimento do caráter pandêmico das DCNT e a necessidade da tomada de 

ações imediatas para combatê-las, uma vez que essas doenças são as principais 

causas de mortes no mundo. Além disso, têm gerado elevado número de mortes 

prematuras, perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de 

trabalho e de lazer, impactos econômicos para as famílias, comunidades e a 

sociedade em geral, com aumento das iniquidades e da pobreza (FREITAS et al., 

2012). 

Diante do exposto, o presente estudo objetiva avaliar a prevalência de idosos 

hipertensos e diabéticos e propor um plano de intervenção com foco no incentivo às 
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mudanças de hábitos e estilo de vida, e de condições mais saudáveis à população 

assistida na Unidade Básica de Saúde Dr. Artur Camelo Veras, bairro Cubatão no 

município de São José da Laje Alagoas Brasil. 

 
1.1. Aspectos gerais do município de São José da Laje 

 
 

São José da Laje é uma cidade com 23.927 habitantes (estimativa do IBGE 

para o ano de 2019), localizada na região nordeste e distante 100 km da capital do 

estado. A cidade faz limite com os municípios de Canhotinho ao Norte, União dos 

Palmares ao Sul, Ibateguara a Leste e Santana do Mundaú a Oeste. Sendo uma das 

principais cidades da Zona da Mata Alagoana. É considerada a “Princesa das 

Fronteiras” por ser uma cidade organizada e acolhedora, e também por fazer divisa 

com o estado de Pernambuco. Teve um crescimento populacional importante a cada 

ano, tendência de migração da população da área rural para área urbana devido ao 

êxodo rural e falta de oportunidade de trabalho na área agrícola. Concentrando-se o 

sistema produtivo latifundiário (BRASIL, IBGE, 2019). 

A cidade vive basicamente da agricultura (cana-de-açúcar), de uma incipiente 

indústria e pecuária. Sua produção de milho, feijão, mandioca e cana-de-açúcar, em 

grande quantidade, fizeram com que o comércio local fosse movimentado, importando 

e exportando numerosos produtos. O município sempre teve uma tradição forte na 

área cultural: movimenta a região com o seu tradicional carnaval, batizado como 

Carnalaje, atrai milhares de foliões. Seja para participar da tradicional brincadeira de 

mela-mela, que existe há mais de 60 anos, ou para o desfile do famoso bloco Bacalhau 

na vara. Único carnaval do mundo que usa mel de engenho para melar os foliões. E 

ainda preserva suas festas religiosas do Padroeiro São José 19 de março (BRASIL, 

AL, 2017). 

 
1.2. O sistema municipal de saúde 

 
 

Na área da saúde, predomina o modelo de atenção primária, conhecido como 

porta de entrada do SUS. O município adotou a Estratégia Saúde da Família onde 

conta com 10 Unidades Básicas de Saúde, sendo 06 equipes na zona urbana e 04 

equipes na zona rural, cobrindo 100% da população. Um grande problema no 
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desenvolvimento da ESF é a rotatividade dos profissionais de saúde, particularmente 

de médicos. Em relação a sistemas, foi modernizada sua plataforma tecnológica com 

o uso do sistema (e-SUS AB) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) onde foi um 

importante passo no processo de digitalização de dados, informatizando assim as 

Unidades Básicas de Saúde. 

O município conta ainda com serviço de referência e contra referência. Um 

hospital que oferece serviço de média complexidade, urgência e emergência, 

laboratório de exames clínicos e ainda oferta pequenas cirurgias, 01 (um) Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) que atua de maneira integrada com as equipes, 

onde disponibiliza vários serviços e atendimentos de especialidades, e o Programa 

Melhor em Casa, equipe multidisciplinar que atende nas casas aos pacientes 

acamados, levando diversos profissionais de saúde. 

 
1.3. Aspectos da comunidade de Cubatão 

 
 

Cubatão é um bairro com uma comunidade com aproximadamente 2.572 

habitantes, localizada na periferia de São José da Laje, que se formou principalmente, 

a partir da grande enchente que aconteceu no ano de 1969, onde foram construídas 

casas habitacionais para a população atingida pelas águas. Hoje, a população na sua 

maioria é aposentada e outros vivem basicamente do trabalho na indústria que planta 

cana-de-açúcar. A estrutura de esgoto e saneamento básico na comunidade é 

considerada boa, porém, deixa um pouco a desejar em algumas ruas, principalmente 

nos dias de chuva. A coleta de lixo é realizada duas vezes na semana e a maioria dos 

domicílios tem energia, água tratada e encanada. 

Os índices de pessoas alfabetizadas tem se elevado a cada ano. Nas últimas 

administrações, a comunidade tem recebido investimento público, com o apoio da 

associação comunitária, que é bastante ativa. Na comunidade também se encontra 

duas escolas e uma igreja. A população conserva hábitos e costumes próprios da 

população rural brasileira e gosta de comemorar as festas religiosas, e juninas. Na 

comunidade Cubatão, trabalha uma Equipe de Saúde da Família e uma Equipe de 

Saúde Bucal. 
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1.4. A Unidade Básica de Saúde Dr. Artur Camelo Veras 

 
 

A Unidade Básica de Saúde Dr. Artur Camelo Veras (Cubatão), foi inaugurada 

há 19 anos e está situada na rua B no conjunto Residencial Dr. Mario da Costa 

Guimarães. É prédio próprio e adaptado para ser uma Unidade de Saúde. A casa é 

um pouco antiga, porém bem conservada. Sua área pode ser considerada inadequada 

considerando a demanda e a população atendida de (2.572 pessoas), embora o 

espaço físico seja muito bem aproveitado. 

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico 

de atendimento (manhã), cria-se certa aglomeração na Unidade. Isso dificulta 

acolhimento e acomodações das pessoas, sobremaneira o atendimento é motivo de 

insatisfação de usuários e profissionais de saúde. Não existe espaço nem cadeiras 

para todos. Essa situação sempre é lembrada nas discussões sobre humanização do 

atendimento. Não existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a sala da 

enfermeira. O município trabalha na construção de uma nova Unidade de Saúde na 

comunidade, que possa comportar e suprir à demanda e possibilitar mais comodidade 

a população assistida. 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são 

realizadas na própria UBS e às vezes no salão da associação de moradores. Já houve 

momentos em que as reuniões aconteceram no salão da igreja Batista, que fica um 

pouco distante da Unidade de Saúde. A população tem muito apreço pela Unidade de 

Saúde, fruto de anos de luta da associação. A Unidade, atualmente, está bem 

equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da equipe. 

 
1.5. A Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras 

 
 

A Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras, é composta por 14 

profissionais, dentre eles estão: um médico clínico geral, uma enfermeira, uma técnica 

de enfermagem, sete agentes comunitários de saúde, um assistente administrativo, 

uma equipe de saúde bucal com um cirurgião dentista, um Auxiliar em Saúde Bucal 

(ASB), um digitador arquivista, uma auxiliar de serviços gerais e um diretor 

administrativo. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde 

 
 

A unidade de saúde funciona das 07h30min às 17horas de segunda a sexta- 

feira. Referente à dinâmica da organização, planejamento de ações e agenda de 

trabalho da equipe, realizamos primeiro o acolhimento das pessoas com classificação 

de risco fornecendo acesso a população estabelecendo prioridades para o 

atendimento; demanda programada e demanda espontânea; a organização de 

atendimento, dia e horário é realizado de acordo com cronograma da demanda e 

necessidade da população. 

 
1.7 O dia a dia da equipe Dr. Artur Camelo Veras 

 
 

A Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras, realiza o acolhimento e 

necessidades das pessoas por classificação de risco, demanda espontânea e o 

atendimento das demandas programadas, tais como: saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, vacinação, atendimento a 

hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de crianças desnutridas. 

A equipe tenta ainda realizar ações de saúde durante a semana com os grupos 

de hipertensos e diabéticos, orientando sobre os cuidados preventivos e entrega de 

medicação. Na pré-consulta são realizadas palestras voltadas a promoção da saúde 

e prevenção de doenças, de acordo com a demanda diária e classificação de risco. 

São realizadas também visitas domiciliares aos acamados e palestras preventivas na 

comunidade e nas escolas em conjunto com o Programa Saúde na Escola (PSE). 

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

 
 

Os principais problemas de saúde da comunidade são decorrentes às doenças 

crônicas, e as mais acometidas são: Hipertensão, diabetes, câncer, doenças 

cardiovascular AVC e obesidade. Outro problema que atinge a comunidade são as 

verminoses, no qual a região é endêmica em esquistossomose onde a população tem 

contato com águas poluídas do rio canhoto que banha a cidade. 
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1.9. Priorização dos problemas - a seleção do problema para plano de 

intervenção 

 
Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dr. Artur Camelo Veras, 

Unidade Básica de Saúde Dr. Artur Camelo Veras, município de São José da 

Laje, estado de Alagoas. 

 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão Alta 9 Parcial 1 

Diabetes Alta 7 Parcial 2 

Doenças cardiovasculares Alta 5 Parcial 4 

Obesidade Alta 5 Parcial 3 

Câncer Alta 4 Parcial 5 

     

Fonte: UBS Dr. Artur Camelo Veras, 2020. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
Após um levantamento foi identificado por meio de análise de dados problemas 

crônicos de saúde de uma comunidade, onde foi possível classificar a prevalência em 

idosos com hipertensão arterial e diabetes mellitus. Se por um lado o envelhecimento 

populacional trouxe benefícios de uma maior longevidade, por outro aumentou a 

ocorrência do perfil de morbimortalidades, caracterizado por um aumento de doenças 

crônico degenerativas (PIMENTA et al., 2015). Um dos desafios atuais da atenção 

básica consiste no cuidado continuado de doentes crônicos, particularmente daqueles 

com hipertensão e diabetes. Apesar da maioria de seus portadores conhecerem as 

orientações básicas do tratamento, isso não tem se mostrado suficiente para que haja 

um controle adequado (YOSHIDA et al., 2016). 

Com o envelhecimento da população, tem um aumento da prevalência de 

doenças crônicas e incapacitantes uma mudança de paradigma na saúde pública. A 

partir desse contexto, se desenvolveu a preocupação de investigar em idosos doenças 

crônicas com alta prevalência atendidos na rede de atenção a saúde, objetivando 

promover e proteger a saúde das pessoas na Atenção Básica. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo geral 

 
 

Promover um plano de intervenção preventivo e educativo no enfrentamento 

das doenças crônicas da população e diminuir os casos em idosos portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus na Unidade Saúde da Família 

Dr. Artur Camelo Veras, na cidade de São José da Laje, AL. 

 

 
3.2. Objetivos específicos 

 
 

- Realizar ação em saúde preventiva com base nos fatores de risco em pacientes 

idosos com doenças crônicas referidas; 

- Melhorar o nível de conhecimento e qualificação profissional da equipe através da 

educação permanente em saúde na comunidade; 

- Propor ações que possam levar a adoção de hábitos alimentares e de estilo de vida 

mais saudável, além da prática regular de atividade física, evitando assim a obesidade 

e o sedentarismo; 

- Realizar ações de educação em saúde que visem melhorar a adesão ao tratamento 

e ao uso correto de medicamentos para os pacientes hipertensos e/ou diabéticos. 

- Orientar os usuários sobre prevenção das DCNT e autocuidado. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

Para elaboração do plano de ação, a identificação e acompanhamento dos 

usuários com hipertensão e diabetes pertencentes a área de abrangência da ESF- Dr. 

Artur Camelo Veras, foi utilizado diagnóstico situacional, aplicado o método do 

planejamento para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 

problema prioritário, os nós críticos e as ações de acordo com o planejamento e 

avaliação das ações em saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

Para embasamento teórico e conceitual foi realizada uma revisão bibliográfica 

e consultado informações da Vigilância Epidemiológica e análise situacional de Saúde 

do município. Foram utilizados também outras bases de dados como: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Cidades @São José da Laje. [online], 

2019; Saúde no município: Guia básico para a atuação integrada na gestão do SUS 

em Alagoas, 3ª Região de Saúde. São José da Laje [online] 2017; dados do Sistema 

de Informação da Atenção Básica (2020); Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) E- 

SUS APS (MS); entre outros documentos de órgãos públicos do Ministério da Saúde 

para revisão bibliográfica. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

5.1. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e os fatores 

de riscos em pacientes idosos 

No Brasil, o crescente aumento no contingente de pessoas idosas ocorreu 

concomitantemente com o aumento da incidência das doenças crônicas, destacando- 

se o Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (RIBEIRO, et al., 

2019). As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um problema de 

saúde global e são consideradas as principais causas de morte no Brasil e no mundo 

(PEREIRA et al., 2019). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um pequeno conjunto 

de fatores de risco responde pela maioria das mortes por DCNT e por importante 

fração da carga de doenças por essas enfermidades. Tabagismo, uso abusivo de 

bebidas alcoólicas, inatividade física e alimentação não saudável representam os 

principais fatores de risco relacionados à morbimortalidade por DCNT (MALTA et al., 

2019). 

 
5.2. Ações de promoção à saúde e prevenção das doenças crônicas 

 
 

As políticas públicas de saúde no Brasil têm focalizado estratégias para 

combater as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) por meio de ações 

intersetoriais de caráter preventivo e de promoção à saúde. Entre estas ações estão 

o monitoramento de fatores de risco e a atenção à saúde centrada em dietas 

saudáveis, práticas de atividade física, redução do tabagismo e do etilismo (GADENZ 

et al., 2013). 

O serviço assistencial ao idoso pode ser promovido por unidades de 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), que são equipes multiprofissionais formadas 

e organizadas a nível municipal para desenvolver atividades de promoção, proteção 

e recuperação da saúde em nível de atenção primária (PINHO et al., 2015). Nesse 

nível de atenção, os profissionais devem enxergar a consulta ao idoso como uma 

oportunidade ampla para fortalecimento do vínculo, educação em saúde, avaliação 

multidimensional, identificação precoce de idosos frágeis ou em processo de 
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fragilização, monitoramento do estado de saúde, entre outras (CAVALCANTI, et al., 

2019). 

 
5.3. Estratégias de educação em saúde e mudança de hábitos 

 
 

A manutenção da saúde do idoso está relacionada a um conjunto de aspectos 

físicos e mentais, independência, controle e prevenção de doenças e seus agravos, 

além da existência de suporte social â pessoa idosa (CABRAL et al., 2019). Para o 

cuidado dos usuários com obesidade, diabetes e hipertensão, as equipes da APS 

ofertam, entre outros, consultas individuais, atividades em grupos e visitas 

domiciliares. Em relação aos agravos relacionados à alimentação inadequada, o 

excesso de peso é o principal agravo nutricional que acomete crianças, adolescentes, 

adultos e idosos no Brasil (BARTOLINI et al., 2020). 

A prevenção e o manejo da HAS e do DM são ações programáticas prioritárias 

dos serviços de atenção primária à saúde (APS), não somente em razão da sua alta 

prevalência e responsabilidade nas grandes causas de morbimortalidade no país, mas 

também por serem consideradas condições sensíveis a esse nível de atenção, 

havendo evidência acumulada de que o bom manejo desses problemas, na APS, evita 

hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares 

(SOUZA et al., 2018). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) presta serviços organizados de modo 

consciente para compor as Redes de Atenção Básica a Saúde com o propósito de 

oferecer cuidados em saúde de acordo com as necessidades individuais de cada 

pessoa (RABELO et al., 2019). A Equipe de Saúde da Família, portanto, tem um papel 

fundamental no manejo do DM e da HÁ, ao fazer o levantamento dos usuários 

resistentes e propor medidas preventivas, de controle e tratamento (ARAÚJO et al., 

2016). 

Os problemas de saúde dos idosos desafiam os modelos de cuidado na medida 

em que a sociedade envelhece. Os avanços da tecnologia e da ciência da saúde 

oferecem àqueles que utilizam as modernas ferramentas para a manutenção da saúde 

a chance de viver mais e em melhores condições. Assim, as estratégias de prevenção 

ao longo de todo o curso da vida se tornaram mais importantes para resolver os 

desafios de hoje e, de forma crescente, os de amanhã (VERAS, 2012). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Prevalência de idosos com 

hipertensão arterial e diabetes”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos. 

Após a realização do diagnóstico situacional com a identificação dos problemas 

que afetam a saúde da comunidade, foi elaborado um plano de ação, possibilitando a 

avaliação dos riscos e das principais necessidades para o planejamento local em 

saúde. Assim, a proposta de intervenção irá trabalhar projetos e ações em saúde 

referente aos altos índices de DCNT entre os usuários, principalmente os mais idosos. 

O projeto prevê ainda a realização de palestras educativas através da equipe 

de saúde, orientando a população sobre as medidas e meios preventivos de combate 

e controle às DCNT, entre elas a hipertensão arterial, diabetes e obesidade. O trabalho 

será realizado em salas de espera, nas escolas e comunidade local, com base e 

método no Planejamento Estratégico Simplificado Situacional (FARIA: CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a(s) operação(ões), projeto, os resultados esperados, 

os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). 

 
6.1. Descrição do problema selecionado 

 
 

Referente aos aspectos epidemiológicos e problemas de saúde das pessoas 

identificadas na comunidade de abrangência da Equipe de Saúde Dr. Artur Camelo 

Veras, existem 423 hipertensos e 134 diabéticos aproximadamente com diagnósticos 

confirmado, totalizando 21,66%, com idade ≥ 60 anos da população local, 

respectivamente. Esses pacientes demandam maior assistência da equipe de saúde. 

Para a descrição do problema priorizado, a ESF Dr. Artur Camelo Veras utilizou 

dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (2020) e o Prontuário Eletrônico 

do Cidadão (PEC) E-SUS APS (MS). 

 
6.2. Explicação do problema selecionado 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Na comunidade Cubatão, as pessoas que sofrem com diabetes e hipertensão 

na sua maioria são idosos. Possuem hábitos e estilo de vida inadequados, não pratica 

atividade física, fumantes, possui um padrão alimentar impróprio, baixo nível de 

escolaridade e uma grande parte das pessoas estão com sobrepeso e obesidade. É 

necessário planejar estratégias e ações em saúde que visem a diminuição das 

doenças crônicas que afetam a comunidade. 

 
6.3. Seleção dos nós críticos 

 
 

Os problemas prioritários e os nós críticos a ser enfrentado pela equipe de 

saúde são: mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida da população; uso 

correto da medicação e adesão ao tratamento para os pacientes hipertensos e/ou 

diabéticos; capacitar e qualificar os profissionais de saúde dentro da sua área de 

trabalho. 

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

e produtos esperados, recursos necessários e críticos, viabilidade e gestão 

 
Após identificado os problemas e as causas consideradas mais importantes, 

pensou-se em soluções e estratégias para o enfrentamento do problema e elaboração 

do plano de intervenção, composto por operações e as causas mais importante do 

problema selecionado. A Equipe da ESF Dr. Artur Camelo Veras, a partir dos “nós 

críticos”, identificados, propôs ações que serão apresentado nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. A equipe montará no seu plano, estratégias que 

serão desenvolvidas na execução das ações, para o enfrentamento do problema, 

melhoria e controle das doenças crônicas que acometem a saúde da população, assim 

como os recursos necessários para execução das ações. 

O quadro abaixo demonstra o desenho das operações para os “nós críticos do 

problema: modificar hábitos e estilo de vida da população; uso correto da medicação 

e adesão ao tratamento para os pacientes hipertensos e/ou diabéticos; capacitar e 

qualificar os profissionais de saúde dentro da sua área de trabalho, e recursos 

necessários para execução. 
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Quadro 2 - Desenho das operações, viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “modificar hábitos e estilo de vida” da população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras, 

do município São José da Laje, estado de Alagoas. 

Nó crítico 1 Incentivo às mudanças de hábitos, alimentação saudável, prática 

de atividade física e qualidade de vida da população. 

Operação Mudança de hábitos e estilo de vida da população estudada 

Projeto Propor projeto de intervenção no combate às doenças crônicas e 

na prevenção da hipertensão, diabetes e obesidade. 

Resultados esperados Mudança no estilo de vida, alimentação adequada e a prática de 

atividade física, diminuir o número de sedentários, tabagistas e 

obesos, controle e diminuição das doenças crônicas da 

população 

Produtos esperados Trabalhar a prevenção e educação permanente na equipe e 

comunidade, grupo de hipertensos e diabéticos, palestras na 

comunidade e escolas, Programa Academia da Saúde e 

Programa Saúde na Escola. 

Recursos necessários Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais, folder 

educativo, etc. 

Político: articulação intersetorial com a rede de ensino, espaço na 

rádio local e mobilização social. 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

Político: espaço na rádio local, associação, comunidade. 

Financeiro: recursos necessários para executar os serviços e 

custeios de equipamentos, folhetos educativos, etc. 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde, Coordenador da Atenção Primária 
à Saúde, Secretaria Municipal de Educação, diretor da rádio. 
Realizar reuniões intersetoriais entre dirigentes, equipes de 
saúde, diretor escolar, associação comunitária e desenvolver 
ações preventivas e qualidade de vida da população. 

Acompanhamento do plano- 
responsáveis prazos 

Médico, enfermeiro e nutricionista 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Campanha educativa na rádio local: aos três meses 

Programa Academia da Saúde: aos três meses 

Projeto merenda saudável: aos três meses 

Educação permanente e continuada na equipe e comunidade: 
aos três meses. 
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Quadro 3 - Desenho das operações, viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 2” 

relacionado ao problema “uso correto de medicação”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras, do 

município São José da Laje, estado de Alagoa. 

Nó crítico 2 Uso correto das medicações em quantidade e horários corretos. 

Operação Conscientizar sobre a importância de tomar a medicação 

corretamente. 

Projeto Orientar nas visitas domiciliar através dos ACS sobre o uso 

correto da medicação e tratamento. 

Resultados esperados Orientar os pacientes sobre a importância do uso de forma correta 

da medicação, 

Produtos esperados Controle e prevenção no tratamento das doenças crônicas, como 

a hipertensão e o diabetes nos horários definidos. 

Recursos necessários Cognitivo: orientação e cuidados com os horários definidos 

Financeiro: farmácia básica, consultas e medicamentos 

Político: aumentar a oferta de medicamentos 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

Cognitivo: estratégia e elaboração de projetos 

Político: decidir aumentar os recursos para aquisição de remédios 

Financeiro: recursos necessários para executar os serviços 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde, Coordenador da Atenção 
Primária à Saúde, equipe de saúde, realização de ações 
preventivas. 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e Agentes comunitários de 
Saúde. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Educação continuada na equipe e comunidade: aos três meses. 

Qualificar e capacitar Agentes comunitários de Saúde: aos três 
meses. 
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Quadro 4 - Desenho das operações, viabilidade e gestão, sobre o “nó crítico 

3” relacionado ao problema “capacitar profissionais de saúde”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. Artur Camelo Veras, 

do município São José da Laje, estado de Alagoas. 

Nó crítico 3 Qualificar profissionais de saúde nos serviços prestados 

Operação Reunião com a equipe e educação permanente e continuada, 

aumentando o nível de conhecimentos do profissional. 

Projeto Equipe com maior nível de conhecimento 

Resultados esperados Equipe com maior nível de conhecimento e oferta de trabalho e 

tratamento com maior qualidade 

Produtos esperados Capacitar e qualificar os ACS e demais profissionais da ESF 

Recursos necessários Cognitivo: conhecimento sobre os problemas identificados 

Financeiro: recursos audiovisuais, folder educativo, etc. 

Político: palestrante capacitado e espaço de apoio 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

Cognitivo: estratégias pedagógica e profissional habilitado 

Político: articulação entre a equipe e coordenações 

Financeiro: material   de   apoio,   recursos   necessários   para 

operação do trabalho. 

Controle dos recursos 
críticos- ações estratégicas 

Secretaria de municipal de Saúde, gestor da UBS, coordenação 
da atenção básica. Nível de conhecimento da equipe 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Médico, enfermeiro, coordenação da atenção básica. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Capacitação dos ACS sobre os riscos enfrentados: três meses 

Qualificação profissional na UBS, através de oficinas educativas: 
aos três meses 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo foi de grande valia, pois foi possível listar e identificar os problemas 

por meio de análise dos dados levantados, o que mais afeta a saúde das pessoas da 

comunidade da área de abrangência da UBS Dr. Artur Camelo Veras, permitindo o 

desenvolvimento de uma nova proposta de promoção, prevenção e assistência à 

saúde. 

Dessa forma, identificou-se por meio de análise de dados problemas crônicos 

de saúde da comunidade, onde foi possível classificar a prevalência em idosos com 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. Apesar dos desafios e dificuldades 

encontradas, foi o ponto de partida para o estímulo e, consequentemente, ações para 

a saúde do idoso da comunidade Cubatão. 

Por fim, entende-se que trabalhar a promoção à saúde, a prevenção de 

doenças, mudanças de hábitos, o controle e acompanhamento, através de 

orientações de saúde, sensibilização da população e qualificação dos profissionais de 

saúde, permitindo traçar um planejamento de ações dentro do que é passível de 

mudança, podem interferir diretamente na qualidade da assistência prestada e na 

melhoria da qualidade de vida dos usuários em especial dos idosos. 
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