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INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema de 

saúde pública multifatorial que afeta grande parte da 

população mundial alterando o biopsicossocial. A cidade de 

Várzea da Palma possui 36.329 habitantes e está situada a 

307 Km da capital. A área rural da cidade está localizada 

aproximadamente 13 km da zona urbana, o acesso ocorre 

através de veículo a motor ou tração animal. A zona rural 

possui em torno de 1.134 habitantes e destes 322 são 

hipertensos cadastrados. Foram identificados alguns fatores 

relacionados com a dificuldade do controle da hipertensão 

(como obesidade, sedentarismo, tabagismo, má 

alimentação, não aderência ao tratamento, falta de 

informação a respeito da doença e suas conseqüências), 

além do papel da equipe de saúde na prevenção e adesão 

ao tratamento. No que se refere ao trabalho de prevenção, 

detecção e tratamento, faz-se necessário a aplicação de 

estudos do desenho das operações, a identificação dos 

recursos críticos, a análise da viabilidade e o plano 

operativo. 

 

 

 

 
 

JUSTIFICATIVA 
Uma das conseqüências desse envelhecimento 

populacional é o aumento das prevalências de doenças 

crônicas, entre elas a hipertensão. A maioria das 

cardiopatias e acidentes vasculares cerebrais ocorre em 

indivíduos com alterações leves dos fatores de risco que, se 

deixados sem tratamento por muitos anos, podem produzir 

uma doença manifesta.  Dessa forma, justifica-se o estudo 

e o projeto de intervenção da saúde  da população da zona 

rural do município de Várzea da Palma _ Minas Gerais. 

  
 
OBJETIVO 
Aumentar o percentual de hipertensos controlados na área 

de abrangência da ESF Rural do município de Várzea da 

Palma – MG. 

 
 

 

MÉTODO 
Para elaboração deste Projeto de Intervenção foi utilizado o 

método denominado Planejamento Estratégico Situacional 

(PES). Através desse método, os problemas detectados na 

comunidade foram confrontados com um padrão considerado 

adequado ou não tolerável. Diante disso os atores são 

estimulados a enfrentá-los.  

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A HAS é uma doença multifatorial e exige orientações voltadas para 

vários objetivos e, conseqüentemente, diferentes abordagens. 

Prevenir e tratar esses problemas de saúde envolve ensinamentos 

sobre a doença, suas inter-relações e complicações, o que implica 

na introdução de novos hábitos de vida. Além da terapia 

medicamentosa, é fundamental, no processo terapêutico e na 

prevenção destes agravos, a abordagem pela equipe das 

modificações no estilo de vida. Alimentação adequada, sobretudo 

quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade 

física, tabagismo e uso excessivo de álcool, são fatores que devem 

ser adequadamente abordados e controlados. O resultado será 

avaliado  através de exames laboratoriais,   controle  da PA , redução 

do número de consultas e complicações relativos a doença. 

 

 

Operações Resultados Produtos Ações 

Estratégicas 

Prazo 

Mais saúde. 
 Modificar os 
hábitos e estilos 
de vida. 

Diminuir em 5 

meses o 

número de 

sedentários, 

tabagista, 

etilista e 

obesos. 

 

Programa de 

caminhada 

orientada, 

alimentação 

saudável, aferir a 

pressão arterial a 

cada 15 dias. 

Orientação 
alimentar e uso 
adequado de 
anti-
hipertensivos 

Dois meses para o 
inicio das 
atividades. 

Saber mais. 
 Aumentar o 
nível de 
informação 
sobre os riscos 
da elevação da 
pressão arterial. 

População mais 

informada 

sobre os riscos 

da elevação da 

pressão 

arterial. 

Avaliar o nível de 

informação sobre o 

tema; campanha 

educativa; 

capacitar os 

agentes de saúde. 

Estimular a busca 
pelo 
conhecimento 

Iniciar o mais 
breve possível. 
Duração de dois 
meses.  

Linha de 

assistência. 

Ampliar a 

cobertura de 

assistência aos 

hipertensos. 

 

Linha de cuidado 

implantada, 

protocolos 

implantados, 

recursos humanos 

capacitados. 

Implantar linha 
de cuidado aos 
atendimentos. 

Inicio em quatro 
meses e 
finalização em 
sete meses. 

RESULTADOS 
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