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Introdução  
O município de Betim tem uma população de 388.873 
habitantes, sendo considerada a quinta maior cidade do 
Estado de Minas Gerais (BRASIL, 2010). Possui uma rede de 
saúde composta por 263 estabelecimentos de saúde públicos 
e privados (BRASIL, 2013). A Unidade Básica de Saúde Antonio 
Caetano, conhecida como “UBS Laranjeiras” está localizada no 
bairro Laranjeiras e faz parte da rede municipal de atenção 
básica à saúde. O presente trabalho faz menção à equipe 
vermelha ou Laranjeiras II, composta por um médico clínico, 
uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem, seis Agentes 
Comunitários de Saúde, um Técnico de Saúde Bucal e uma 
dentista. 

Apresentar a experiência vivida na implantação do plano de 
ação para o controle dos pacientes hipertensos residentes na 
área da equipe vermelha ou Laranjeiras II da UBS Laranjeiras, 
município de Betim, Minas Gerais   

Objetivo 

Após o período de acompanhamento dos pacientes pode-se comprovar a 
diminuição ao agendamento clínico, além de uma melhor adesão dos 
pacientes quanto ao tratamento e melhoria na compreensão e assimilação 
no contexto da patologia em questão. Porém, houve alguns pontos 
negativos, como falta de motivação dos funcionários; falta de verba para 
aquisição de material; a não interação da equipe e falta de organização dos 
gestores.  

Resultados 

Para a realização  do  trabalho  foi  utilizado método de 
Planejamento Estratégico em Saúde (PES), levantamento  de  
dados, revisão  bibliográfica  e  reuniões  com  membros  da  
equipe. 

Metodologia  
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Considerações finais 

Considerada como uma doença crônica não transmissível, a 
hipertensão arterial é o aumento da pressão sanguínea dentro 
das artérias. Apresenta um aumento significativo nas últimas 
décadas, responsável por um grande número de óbitos em todo o 
país (LESSA, 1998) .O tratamento inclui, além da utilização de 
medicamentos, a modificação de hábitos diários de vida. Criado 
na década de 1990, o Programa de Saúde da Família tem como 
principal objetivo melhorar o estado de saúde da população, 
mediante a construção de um modelo assistencial de atenção 
baseado na promoção; prevenção; diagnóstico precoce; 
tratamento e recuperação da saúde, conforme diretrizes do SUS. 
O plano de ação é considerado uma ferramenta que visa facilitar a 
intervenção no problema identificado, através da implantação de 
um grupo educativo intitulado “café com prosa”. Este método é 
utilizado para convocar a população a participar das reuniões 
(BRASIL, 2000).  
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O  diagnóstico  situacional  é  considerado  uma ferramenta  que  quando  utilizado,permite  que  todos  da equipe conheçam a área  que atuam,  elabore ações  pertinentes ao perfil da população, alem  de  desenvolvê-las,    avaliar  todo o processo  de trabalho. 
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Implantar uma proposta de intervenção se faz necessária para o controle da 
doença e prevenção de outras comorbidades. Realizar um acompanhamento 
do paciente, avaliar o plano de intervenção e concluir, junto à equipe, formas 
de melhoria é um processo contínuo, onde a união faz a força. A ação é de 
grande importância para ter um Sistema Único de Saúde ideal, capaz de 
oferecer melhor qualidade de vida para a sociedade. 
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