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RESUMO 
 
 

A Hipertensão Refratária é encontrada em pacientes resistentes ao tratamento 
convencional, especificamente em pessoas com idade inferior a 60 anos e com níveis 
pressóricos acima de 140 x 90 mmHg e superior a 160 x 90 mmHg nos idosos. Esta 
comorbidade pode estar associada a diabete descompensada, a qual traz como fator 
complexo a perda de peso ou obesidade, podendo ocasionar a hiperglicemia. Estas 
duas situações são um dos maiores obstáculos da população do município de 
Cacimbinhas, principalmente quanto ao monitoramento da alimentação. Diante disso, 
este projeto apresenta uma Proposta de Intervenção para a Equipe da Unidade de 
Saúde da Família Minador do Lúcio do município de Cacimbinhas, com o propósito de 
intervir sobre um número de pacientes com hipertensão arterial refratária e diabetes 
descompensadas. Para isso, foi utilizado um planejamento estratégico e coleta de 
dados sobre a realidade dos problemas deste município, no sentido de entender as 
dificuldades encontradas na comunidade e propor operações para os nós críticos.  
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Refratária. Diabéticos descompensados. 

Tratamento.



 

 

ABSTRACT 
 

Refractory hypertension is found in patients resistant to conventional treatment, 
specifically in people under the age of 60 and with blood pressure levels above 140 x 
90 mmHg and above 160 x 90 mmHg in the elderly. This comorbidity may be 
associated with decompensated diabetes, which brings weight loss or obesity as a 
complex factor, which can cause hyperglycemia. These two situations are one of the 
biggest obstacles for the population of the municipality of Cacimbinhas, especially 
regarding food monitoring. Therefore, this project presents an Intervention Proposal 
for the Team of the Family Health Unit Minador do Lúcio in the municipality of 
Cacimbinhas, with the purpose of intervening on a number of patients with refractory 
arterial hypertension and decompensated diabetes. For this, strategic planning and 
data collection on the reality of the problems of this municipality were used, in order to 
understand the difficulties encountered in the community and propose operations for 
critical nodes. 
 
Keywords: Refractory Arterial Hypertension. Decompensated diabetics. Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No município de Cacimbinhas, existe um hospital público para atendimento de 

pacientes com doenças de baixo risco, como também postos de saúde que reforçam 

de maneira assistencial os povoados da zona rural do município. Localizada na área 

rural, a comunidade do Povoado de Minador do Lúcio, que faz parte desta cidade, 

abrange uma estimativa de 2.162 moradores (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACIMBINHAS, 2015).  

O presente projeto apresenta uma proposta de intervenção, a partir da 

identificação de nós críticos, baseados em estudos epidemiológicos realizados pela 

Equipe de Saúde da Família com o objetivo de identificar e acompanhar as pessoas 

com comorbidades relacionadas à hipertensão arterial refratária e a diabete 

descompensada do Povoado de Minador do Lúcio.  

Esta proposta foi desenvolvida a partir da identificação das causas que trazem 

relevantes agravos a saúde, em termos de alimentação, tabagismo e outros fatores. 

Para intervir faz-se necessário uma atenção educativa, pois, vale ressaltar que, a 

ausência do conhecimento ou de condições econômicas pode agravar este tipo de 

situação. Além disso, os benefícios integrados nos tratamentos entre a medicina 

convencional e as práticas integrativas e complementares, as quais envolvem as 

equipes da atenção básica  na realização de visitas domiciliares, pode auxiliar no 

acompanhamento de forma viável e no tratamento adequado (VALADARES; 

BERALDO, 2018).  

 

1.1 Aspectos gerais do município de Cacimbinhas 

 

Cacimbinhas é uma cidade com 10.858 habitantes (estimativa do IBGE para o 

ano de 2019), localizada na região nordeste e distante 180 km da capital do Estado. 

A cidade não teve um crescimento populacional importante nos últimos anos. O 

município vive basicamente da agricultura familiar, de pessoas com vínculos 

empregatícios do município e aposentados.  

Em 2017, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.1%. Na comparação com os 
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outros municípios do estado, ocupava as posições 36 de 102 e 58 de 102, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3607 

de 5570 e 4391 de 5570, respectivamente.  

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 53.7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

37 de 102 dentre as cidades do estado e na posição 676 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil. A atividade política partidária é polarizada e praticamente monovalente, sem 

grupos adversários. Os vereadores fazem a vez do assistencialismo.  

A saúde do município é considerada uma das melhores da região. É constituída 

de cinco unidades de saúde da família, sendo três na cidade e duas na zona rural, 

mais um centro de saúde para cobertura de demanda espontânea de emergência. 

 

1.2 Aspectos gerais da comunidade 

 

A Equipe de Saúde da Família Minador do Lúcio é constituída de 2.092 usuários 

adscritos, 859 domicílios e 592 famílias.  

 

1.2.1 Aspectos Socioeconômicos 

 

A comunidade do Minador do Lúcio é uma comunidade pobre , vive 

praticamente da agricultura familiar e de programas sociais do governo federal. Há 

ainda umas cinco famílias vivendo em situações de extrema pobreza. São três escolas 

na comunidade e uma creche que é referência no município. A taxa de analfabetismo 

é alta na população acima de 40 anos. 

 

1.2.2 Aspectos demográficos 

 

Quadro 1 - Aspectos demográficos da ESF Minador Do Lúcio 
FAIXA 

ETÁRIA/ANO 
 

MASCULINO 
 

FEMININO 
 

TOTAL 

< 1 6 9 15 

1-4 44 38 82 

5-14 144 171 315 

Comentado [A1]: A comunidade de Minador do Lúcio é uma 
comunidade pobre? 

Comentado [A2R1]: Altercao feita 
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15-19 97 98 195 

20-29 172 198 370 

30-39 123 140 263 

40-49 126 142 239 

50-59 128 119 247 

60-69 69 78 147 

70-79 43 49 92 

≥ 80 49 49 98 

TOTAL 1001 1091 2092 

              Fonte: esus.saude.ms.gov.br 

 

1.2.3 Aspectos epidemiológicos 
 

Quadro 2 - Perfil epidemiológico da ESF Minador do Lúcio 
CONDIÇÃO DE SAÚDE QUANTITATIVO (Nº) 

Gestantes 21 

Hipertensos 273 

Diabéticos 75 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 10 

Pessoas que tiveram AVC 15 

Pessoas que tiveram infarto 4 

Pessoas com doença cardíaca 29 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 16 

Pessoas com hanseníase 4 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com câncer 5 

Pessoas com sofrimento mental 6 

Acamados 7 

Fumantes 131 

Pessoas que fazem uso de álcool 92 

Usuários de drogas 9 

   Fonte: esus. saude.ms.gov.br 
 

1.2.3.1 As principais causas de óbitos, causas de internação e doenças de 

notificação referentes à área de abrangência 
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As principais causas de óbitos são de idosos portadores de doenças crônicas, 

como: hipertensos e diabéticos, raras exceções aonde poucos vem a óbito em 

decorrência de outras comorbidades.  

As principais causas de internação são pacientes em crises hipertensivas e 

feridas de pés diabéticos.  

As doenças de notificações compulsórias são casos notificados de dengue e 

casos de hanseníase. 

 

1.3 Principais problemas relacionados à situação de saúde da população 

adscrita à área de abrangência da equipe 

 

Os principais problemas relacionados à situação da população são: usuários 

que não fazem uso correto da medicação prescrita, resultando em falha terapêutica; 

usuários hipertensos frequentadores da unidade, muitas vezes sem queixas; e, por 

fim, as longas distâncias para visita domiciliares em algumas áreas. 

 

1.4 Sistema Municipal de Saúde 

 

1.4.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico 

 

 Atenção Primária à Saúde: são 5 Unidades de Saúde da Família no município; 

 Pontos de Atenção à Saúde Secundária: 1 centro de saúde que funciona como 

atendimento de urgência e emergências; 

 Pontos de Atenção à Saúde Terciária: pontos desse nível de atenção estão 

localizados em cidades polos, são elas: Arapiraca, Santana do Ipanema, 

Palmeira dos Índios e Maceió; 

 Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica, 

Informação em Saúde. Diagnósticos por instrumentos e laboratoriais são 

realizados nas cidades polos citadas no item anterior. Há uma boa estrutura 

farmacêutica com distribuição gratuita de medicações no município. 

Promovem-se com frequência, ações de educação em saúde na comunidade; 
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 Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde: duas ambulâncias que atende o 

município e mais uma do SAMU. Acesso com prontuário eletrônico na unidade. 

 

1.4.2 Organização dos Pontos de Atenção à Saúde 

 

 Na prática diária sempre que há necessidade, é feito a referência do paciente 

para o especialista ou unidade de saúde indicada, porém, há uma falha na 

contra referência, nunca os usuários voltam com as mesmas, o que gera 

transtorno quanto à medicação prescrita, dieta recomendada e diagnóstico; 

 O Modelo de Atenção à Saúde predominante no município é de atenção 

primária, com um ponto de apoio secundário, todas as outras instâncias são 

referenciadas às cidades pólo. 

 

1.4.3 Listar os principais problemas relacionados ao Sistema Municipal de 

Saúde 

 

Os principais problemas no município são: demora na marcação e realização 

de exames, sejam eles laboratoriais ou instrumentais; encaminhamentos para 

consulta com especialistas que levam até 6 meses para serem realizadas e a falta de 

equipamentos básicos na UBS. 

 

1.5 Unidade básica de saúde  

 

A Unidade Básica de Saúde da Equipe Minador do Lúcio fica localizada em um 

povoado de mesmo nome, as margens de uma rodovia federal, distante 7 km da sede 

do município. É um prédio pequeno, adaptado para ser uma Unidade de Saúde. Sua 

área pode ser considerada inadequada considerando a demanda e a população 

atendida (2.092), embora o espaço físico seja muito bem aproveitado.  

A unidade não chega a ficar superlotada, pois, o atendimento é feito com 

horários agendados. A unidade dispõe de três consultórios, uma sala de vacina, uma 

sala de procedimento e uma farmácia, além da recepção e uma pequena sala de 

espera. Não há sala pra reuniões, mas usa-se uma área coberta que fica nos fundos 
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da unidade para fazer reuniões de equipe. Já as palestras com os usuários são feitas 

na pequena sala de espera. Há a previsão de mudança para uma unidade nova nos 

padrões que o ministério da saúde exige, a qual encontra-se em fase de acabamento. 

 

1.5.1 Funcionamento da Unidade de Saúde Minador do Lúcio 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:30 às 18 horas com intervalo de almoço 

entre 12 e 13:30.  Dois técnicos de enfermagem chegam as 7:30 para realizar escuta 

inicial e pré-consulta; médico, dentista e enfermeira chegam as 8:00 horas. É atendido 

um número de pacientes agendados e deixa-se uma margem para a demanda 

espontânea.  

 

1.5.2 Principais problemas relacionados à Unidade Básica de Saúde  

 

O principal problema é a estrutura física, que é mínima, porém, dispõe de 

medicações essenciais, cilindro de oxigênio, macas em todos os consultórios, 

nebulizador, computadores e materiais para curativos e pequenas cirurgias.  

 

1.6 Equipe de saúde da família 

 

A equipe é composta por: sete agentes comunitários de saúde, dois técnicos 

de enfermagem, uma enfermeira, um médico, um dentista e um técnico de saúde 

bucal. 

 

1.6.1 Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família 

 

O dia a dia é planejado a cada reunião de equipe mensal. Atende-se consultas 

agendadas e demanda espontânea, um dia na semana é separado para visitas 

domiciliares, também alguns horários para atividades educativas com os usuários. 

Tudo isso varia de acordo com planejamento feito a cada mês e, que pode mudar 

sempre quando há intercorrências. 
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1.6.2 Planejamento e Avaliação das Ações a serem ofertadas à população 

 

A equipe sempre avalia as ações de acordo com a necessidade do usuário, as 

necessidades de palestras em escolas, creches, dias voltados para pacientes com 

hipertensão e diabetes. Ações coletivas com a comunidade em casos de epidemias 

como a dengue e educação alimentar, tudo de acordo com a necessidade daquele 

momento. 

 

1.6.3 Principais problemas relacionados à organização do processo de trabalho 

da equipe 

 

 Na atualidade, a Hipertensão Arterial Refratária e Diabetes Mellitus 

descompensada se configuram como os principais problemas para organização do 

processo de trabalho, devido à má adesão farmacológica prescrita, abandono da 

medicação ou problemas associados a falha terapêutica mais dieta inadequada. 

  

 

 

 

Falta 

A estimativa da má adesão farmacológica se deu durante as consultas e visitas 

domiciliares, onde foi notado que não estava havendo redução do quadro 

hiperglicêmico nem da pressão arterial. E quando indagado e pedido para ver a 

medicação prescrita praquele período, percebeu-se que na maioria delas a medicação 

estava intacta, sem uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [A3]: Creio que ficou faltando a descrição de 
como ocorreu a estimativa rápida e o quadro com a 
priorização dos problemas que deveria estar inserido ao final 
da introdução. 

Comentado [A4R3]: acrescentado 
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2 JUSTIFICATIVA  
 

A hipertensão arterial e a diabetes mellitus são os principais fatores de riscos 

relacionados a outras doenças. Quando não tratadas ou cuidadas de forma correta 

pode levar a uma pressão arterial refratária e a diabetes mellitus descompensada. 

Desse modo, quando não há uma adesão ao tratamento, essas duas patologias 

crônicas podem evoluir para graves consequências, como: infartos, acidentes 

vasculares cerebrais, insuficiência renal, neuropatias diabéticas, entre outras.  

Então, devido à má adesão ou uso incorreto da medicação prescrita, se faz 

necessário à implementação de um projeto de intervenção direta na população 

classificada nessa escala de risco. 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral  
 

Elaborar um plano de intervenção junto com a equipe para monitoramento e 

acompanhamento dos pacientes hipertensos refratários e diabéticos 

descompensados, com a finalidade de desenvolver atividades de educação em saúde 

para uma melhor adesão ao tratamento prescrito. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Realizar uma revisão de literatura sobre a temática proposta; 

 Propor instrumentos de incentivos que podem trazer mudanças para a 

população que ignora o uso correto da medicação mais a falta da educação 

permanente em saúde no município de Cacimbinhas; 

 Apresentar alguns meios que podem melhorar a resistência da população do 

município de Cacimbinhas em aceitar a patologia e fazer o uso da medicação; 

 Propor estratégias mais apropriadas que alterem as dificuldades de aceitação 

da população pobre associada ao tabagismo. 
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4 METODOLOGIA  

 

No município de Cacimbinhas os agentes comunitários de saúde representam 

grande importância por serem responsáveis pelas visitas ao público alvo. Nestas 

atividades eles tem o papel fundamental de averiguar o uso correto da medicação e 

dieta de pacientes diagnosticados com hipertensos com pressão arterial refratária e 

diabéticos descompensados. 

Trata-se de um projeto de intervenção , a partir da elaboração de um plano de 

intervenção com base no Planejamento Estratégico Situacional.  

Para construção do plano foram realizadas pesquisas bibliográficas, no sentido 

de buscar trabalhos presentes na literatura científica sobre a temática em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [A5]: Não sei bem se estamos falando de um 
estudo descritivo, nesse caso do TCC cabe mais o relato de 
experiência caso deseje classificar o tipo de estudo. Trata-se 
de um relato de experiência da elaboração de um projeto de 
intervenção ou ainda simplesmente a proposição de um 
projeto de intervenção utilizando como referencial 
metodológico o Planejamento Estratégico Situacional. 

Comentado [A6R5]: corrigido 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

5.1 Pressão Arterial Refratária 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos > 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente, 

se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-

alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. Mantém associação 

independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), 

infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença 

renal crônica, fatal e não fatal (MALACHIAS et. al., 2016, p. 107). 

A hipertensão Arterial passou a ser reconhecida clinicamente através dos 

primeiros aparelhos de medida. Os aparelhos de pressão vieram para o Brasil dando 

para dar  um suporte para um desenvolvimento  terapêutico na questão de diagnóstico 

e tratamento. Posteriormente, muitos pesquisadores da literatura descobriram 

medicamentos paliativos que são usados nos tratamentos até os dias hoje (LUNA, 

1999). 

Desta forma, a medição PA contribui no monitoramento de diversos fatores de 

risco, como também interações hereditárias, genéticas ou alimentares, os quais 

interferem na forma de tratamento. Sendo assim, segundo Pimenta et al. (2007, p. 

683) apud Chobanian et al. (2006) define a hipertensão Arterial Refratária “como 

aquela acima da meta estabelecida para determinado paciente, o que para a maioria 

dos indivíduos significa inferior a 140 x 90 mmHg, em uso apropriado de pelo menos 

três medicamentos hipotensores, sendo um diurético”. 

Diante desse entendimento, a pressão arterial constitui metas de controles mais 

rigorosos, na qual muitos portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) são 

persistentes e, seus valores de PA são acima do desejado. Trata-se, portanto, de um 

Comentado [A7]: De forma mais restrita um grupo 
terapêutico consiste em um grupo de especialidades 
farmacêuticas para tratamento, se considerarmos o termos 
mais amplamente poderíamos considerar outras terapias. Mas 
nesse caso em específico você se refere aos tensiômetros, 
que facilitaram a mensuração e controle da PA mas eles não 
formam um grupo terapêutico, assim como não possuem o 
poder de constituir um novo grupo terapêutico. 

Comentado [A8R7]: resondido 

Comentado [A9]: A contexão entre as duas orações está 
confusa. 

Comentado [A10R9]: Prezada orientadora, não achei outra 
forma de mudar esse paragrafo, pois citei alguns fatores de 
risco e em seguida fiz a citação do autor. Se necessário, 
excluo o pargrafo inteiro. 
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tipo de paciente que necessita ser acompanhado e ter tratamento médico mais viável 

a sua saúde, pois, esta forma invasiva é uma doença que atinge milhares de pessoas, 

podendo deixar sequelas gravíssimas no ser humano (GELEILETE, 2008, p. 10). 

De acordo com Pimenta (2008, p. 684), a não-adesão ao tratamento:  

 
É comum pacientes com hipertensão arterial não tomarem rigorosamente os 
medicamentos receitados, e essa são uma causa frequente de HAR. Em 
geral, esse problema é mais comum no nível de atendimento primário do que 
entre pacientes atendidos por especialistas. O custo do tratamento, um 
relacionamento médico-paciente deficiente, a necessidade de tomar diversos 
comprimidos e os efeitos adversos dos medicamentos são outras causas de 
não-adesão ao tratamento. 
 

Por fim, a não adesão do paciente ao seu tratamento pode trazer diversas 

consequências, principalmente, a falta de controle satisfatório como primeira causa a 

ser considerada. A medicação tem que está em conjunto com uma boa alimentação e 

a avaliação médica é um importante parâmetro nos diagnósticos, pois, as possíveis 

causas da hipertensão arterial refratária são avaliadas por uma equipe multidisciplinar. 

Desta forma, se torna fundamental sensibilizar os pacientes a assumir a adesão a 

partir de medidas motivacionais e educativas (GELEILETE, 2008, p. 11). É importante 

ressaltar que a doutrina citada explica que, a refratariedade possui diversas causas, 

podendo coexistir dificultando tanto a detecção como o seu controle. 

 

5.2 Diabetes 

 

A diabete é uma doença causada pela ausência de produção ou absorção de 

insulina no organismo, ou seja, é um hormônio que regula a glicose no sangue 

transformando em energia no organismo. Além disso, esse é um dos problemas de 

saúde que atinge milhares de pessoas, ocasionando diversos fatores como a 

hiperglicemia. Seus sintomas são variados e se classificam em três tipos: Diabetes 

tipo 1, que é mais comum em qualquer idade; Diabetes tipo 2, que envolve os maus 

hábitos alimentares e entre outras complexidades; e a Diabetes Gestacional 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

De acordo com Gross (2002, p. 17) “o diabetes mellitus inclui um grupo de 

doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na 

secreção de insulina e/ou em sua ação”. Além disso, o autor explica que os sintomas 

Comentado [A11]: A HAS é uma doença multicausal no 
entanto a adesão ao seu tratamento não é um causador da 
doença. Pois se o paciente precisa aderir ao tratamento 
significa que ele já está doente. No entanto a não adesão ao 
tratamento é um fator que leva ao descontrole da PA e piora 
do prognóstico, podendo influenciar na incidência da 
Hipertensão Arterial Pseudoresistente. 

Comentado [A12R11]: Aqui, o autor não fala de HAS, mas 
sim  de HAR, hipertensão Arterial REFRATÁRIA. 

Comentado [A13]: Essa não é definição de adesão. Adesão 
é entendida como a medida em que o paciente segue as 
orientações/ recomendações do profissional de saúde. A 
adesão terapêutica por sua vez trata-se do cumprimento 
voluntário da prescrição medicamentosa. 

Comentado [A14R13]: Não entendi, pois o autor fala 
justamente da não adesão da medicação. Se tiver alguma 
sugestão, estou à disposição. 

Comentado [A15R13]:  
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se manifestam de formas variadas como: perda de peso, poliúria, visão turva, 

polidipsia e polifagia, ou ainda, por algumas complicações agudas que podem trazer 

risco de morte, por exemplo, a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica e a 

cetoacidose diabética. 

 
A hiperglicemia crônica está associada a dano, disfunção e falência de vários 
órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. 
Estudos de intervenção demonstraram que a obtenção do melhor controle 
glicêmico possível retardou o aparecimento de complicações crônicas 
microvasculares, embora não tenha tido um efeito significativo na redução de 
mortalidade por doença cardiovascular (GROSS, 2002, p. 17). 

 
Para tanto, a glicose é uma substância que, quando alterada, pode trazer 

diversas doenças ao organismo humano, como: diabetes e riscos cardiovasculares. 

Segundo estudos recentes, é possível diminuir a incidência de novos casos por meio 

de medidas de intervenção, a exemplo de exercícios físicos e cuidados alimentares. 

Além disso, é importante ressaltar que, a redução de peso com alterações da 

homeostase glicêmica em alguns pacientes ainda não é classificadas como diabetes 

(GROSS, 2002 apud TUOMILEHTO, 2001). 

 
As consequências humanas, sociais e econômicas são devastadoras: são 4 
milhões de mortes por ano relativas ao diabetes e suas complicações (com 
muitas ocorrências prematuras), o que representa 9% da mortalidade mundial 
total. O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de 
saúde, como consequência dos crescentes custos do tratamento da doença 
e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular, a diálise por 
insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros 
inferiores (BRASIL, 2006, p. 07). 

 
Portanto, um diagnóstico precoce e correto nos pacientes portadores de 

diabetes melito, assim como, nas alterações da tolerância à glicose, pode evitar 

problemas maiores. Vale ressaltar que, a importância dos exames que detectam esse 

tipo de doença permite medidas terapêuticas que podem impedir o aparecimento 

desta enfermidade, além de retardar as complicações crônicas já em pessoas 

diagnosticadas (GROSS et al., 2002). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

Temos na Equipe de Saúde da Família Minador do Lúcio 273 hipertensos 

adscritos, desse total, uma parcela de 75 deles estão com a pressão arterial refratária, 

mesmo referindo uso da medicação. Dos 75 diabéticos, temos 11 com níveis 

glicêmicos descompensados. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado  

A prevalência da Hipertensão Arterial Refratária e Diabetes Mellitus 

descompensada na população adscrita tem como base fatores inerentes a aqueles 

que deveriam fazer o uso adequado da medicação, a aceitação de suas patologias, 

dieta apropriada e o uso do tabaco. Quanto ao fator medicação, é explicito a sua má 

adesão, tendo em vista que o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente 

através da farmácia popular, a maioria das medicações básicas para o tratamento das 

patologias acima descritas.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

A partir do planejamento estratégico e coleta de dados sobre a realidade dos 

pacientes foi possível encontrar as dificuldades e estabelecer os seguintes nós 

críticos: 

 Falta de conhecimento da população quanto ao uso correto da medicação; 

 Resistência em aceitar a patologia e fazer o uso da medicação; 

 Dificuldade de dieta apropriada; 

 Presença de tabagismo. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico  
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Cabe destacar que a viabilidade do plano depende de dois lados, 

enfrentamento da equipe e a aceitação da população. O presente plano pretende 

utilizar o recurso da educação em saúde. 

 

Quadro 3 – Plano operativo para o nó crítico 1, Equipe de Saúde da Família 

Minador do Lúcio, Cacimbinhas, 2020.  

 

 
 
NÓ CRÍTICO 1 

FALTA DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO QUANTO AO 
USO CORRETO DA MEDICAÇÃO  

 
Operação  

 
Incentivar e aconselhar o uso correto da medicação. Agir com mais 
frequência na educação permanente em saúde, promovendo 
palestras e visitas mais constantes. 
 

 
Resultado esperado 

 
Diminuir em 90% o número de pressão arterial refratária e diabetes 
descompensada em um prazo de 3 meses 
 

 
Produtos esperados 

 
Uso correto da medicação prescrita 
 

 
Recursos necessários 

 
Educação em saúde, palestras, consultas. 
 

 
Recursos críticos 

 
Conseguir tempo para visitas domiciliares mais constantes e se fazer 
entender durante palestras. e e atingir o público alvo 
 

 
Responsável (eis) (gerentes) 
pelo acompanhamento das 
operações 
 

 
 
Médico e enfermeira 

 
Prazo 

 
Início imediato 
 

 

Quadro 4 - Plano operativo para o nó crítico 2, Equipe de Saúde da Família 

Minador do Lúcio, Cacimbinhas, 2020. 

 
 
NÓ CRÍTICO 2 

 
RESISTÊNCIA EM ACEITAR A PATOLOGIA E FAZER O USO DA 
MEDICAÇÃO 
 

 
Operação  

 
Explicar para o público alvo a sua patologia e suas consequências 
com o mau uso da medicação 
 

Comentado [A16]: De forma geral senti falta de você 
explicar melhor como vai conduzir essas operações, vai fazer 
palestra, protocolo de consulta, material informstivo? Precisa 
estar mais detalhado. 

Comentado [A17R16]: Respondido na coluna a direita 

Comentado [A18]: Essa é uma dificuldade mas não é um 
recurso crítico 

Comentado [A19R18]: repondido 
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Resultado esperado 

 
Fazer com que a população aceite sua patologia e comece a fazer o 
uso correto da medicação de imediato. 
 

 
Produtos esperados 

 
Aceitação de sua patologia crônica e seus agravos. 
 

 
Recursos necessários 

 
 
Educação em saúde, palestras, consultas. 
 

 
Recursos críticos 

 
Convencimento do público alvo 
 

 
Responsável (eis) (gerentes) 
pelo acompanhamento das 
operações 
 

 
 
Médico e enfermeira 
 

 
Prazo 

 
Início imediato 
 

 

Quadro 5 - Plano operativo para o nó crítico 3 e 4, Equipe de Saúde da Família 

Minador do Lúcio, Cacimbinhas, 2020. 

 
 
NÓS CRÍTICOS 3 e 4 

 
DIFICULDADE DE DIETA APROPRIADA EM UMA POPULAÇÃO 
POBRE ASSOCIADA AO TABAGISMO 
 

 
 
Operação  

 
Adaptação da alimentação existente, consumo em menor 
quantidade e com menor frequência. Incentivar o não uso do tabaco. 
 

 
 
 
Resultado esperado 

 
Bons níveis pressóricos e glicêmicos fazendo uso da dieta adaptada 
em um prazo de 3 meses. E uma diminuição da quantidade de 
cigarros fumados por dia para os tabagistas em um prazo de 3 
meses. 
 

 
 
Produtos esperados 

 
Adaptação da dieta e redução da quantidade de cigarros fumados 
diariamente. 
 

 
Recursos necessários 

 
Educação em saúde, palestras, consultas, reuniões de grupos. 
 

 
Recursos críticos 

 
Conseguir adaptar a dieta. 
 

 
Responsável (eis) (gerentes) 
pelo acompanhamento das 
operações 
 

 
Médico e enfermeira 
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Prazo 

 
Início imediato 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A hipertensão arterial refratária e a diabete são doenças crônicas que estão 

cada vez mais presentes na vida moderna, devido aos hábitos alimentares ou até 

mesmo ao sedentarismo. Os obstáculos encontrados na população de Minador do 

Lúcio foram bastante visíveis, na qual podemos destacar: falta de informação; fatores 

econômicos; as dificuldades de acesso e acompanhamento dos familiares, entre 

outros. Felizmente, o apoio de toda a equipe na construção do plano apresentado 

demonstra a factibilidade do mesmo.  

Foi possível constatar na comunidade que existem pacientes portadores de 

hipertensão arterial (HA) e diabetes com interesse de melhoria no seu estilo de vida. 

Assim, o contexto cultural e social influencia em variados aspectos, por isso, esta 

Proposta de Intervenção pode se tonar eficaz para essa microrregião.  
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