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INTRODUÇÃO 
 

A ESF São Pedro 2 se localiza na cidade mineira de Governador 

Valadares, em um bairro no qual a clientela adscrita é composta por 

uma proporção considerável de idosos, sendo assim, doenças 

crônicas como a hipertensão arterial sistêmica(HAS) é de alta 

prevalência necessitando de acompanhamento adequado. A HAS tem 

uma alta prevalência no Brasil e suas complicações são de grande 

impacto na saúde pública. É uma doença que pode e deve ser 

controlada, e é alvo de grande atenção em todo o sistema de saúde, 

principalmente na atenção primária à saúde. Diante do exposto, a 

proposta deste trabalho foi elaborar um plano de intervenção  baseado 

no Caderno de Atenção Básica sobre Hipertensão Arterial do 

Ministério da Saúde a fim de melhorar o controle dos níveis 

pressóricos dos usuários com hipertensão arterial da ESF São Pedro 

2, bem como diminuir o percentual de complicações que essa doença 

causa. 

Palmira de Fátima Bonolo² 

OBJETIVO 
 

Propor um plano de intervenção para acompanhar os pacientes 

hipertensos conforme o Caderno de Atenção Básica sobre 

Hipertensão Arterial Sistêmica do Ministério da Saúde, publicado em 

2013 e avaliar a adesão ao tratamento e a melhora dos níveis 

pressóricos dos pacientes da ESF São Pedro 2. 
  

 
 

METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico 

Situacional - PES e revisão de literatura baseada na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) com os seguintes descritores: Hipertensão Arterial, 

Estratégia de Saúde da Família; Agenda e Educação em Saúde; na VI 

Diretriz de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

e do Caderno de Atenção Básica sobre Hipertensão Arterial do 

Ministério da Saúde. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

É uma condição clínica caracterizada por aumento sustentado dos 

níveis pressóricos. Apresenta diversos graus e pode acometer órgãos-

alvos como coração, rim e cérebro. São importantes fatores de risco: 

idade, acima de 40 anos, obesidade, ingestão de sal e álcool, 

tabagismo, sedentarismo e genética. A prevalência estimada de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) no Brasil é, na população adulta, 

em torno de 35% . O tratamento da hipertensão apresenta um 

componente não medicamentoso e um componente medicamentoso. 

Por ser uma doença de elevada morbimortalidade deve ter seu 

diagnóstico realizado precocemente e seu acompanhamento também 

realizado de forma efetiva na atenção básica de saúde, a fim de 

diminuir eventos adversos. 

Problema 

prioritário 

Considerável parcela de pacientes 

hipertensos sem controle adequado da 

doença  

Nó crítico 1 
Falta de conhecimento sobre a hipertensão arterial 

pelos pacientes 

Projeto 1 

“ Conhecendo a Hipertensão Arterial” 

Atividades educativas com objetivo de explicar a 

doença, causas, complicações e tratamento, 

enfatizando a importância do tratamento, da 

participação às consultas e grupos operativos, e da 

adesão ao tratamento farmacológico e ao não 

farmacológico. Deixando claro aos usuários que é 

uma ação conjunta entre eles e a equipe da ESF. 

Nó crítico 2 
 Ausência de protocolo de cuidado dos pacientes 

hipertensos 

Projeto 2 

“ Implantação do Caderno de Atenção Básica na 

ESF São Pedro 2”  

Padronização do número de consultas realizadas 

com médicos e enfermeiros, padronização das 

metas pressóricas adequadas a cada perfil de 

paciente, realização da estratificação de risco 

cardiovascular e padronização dos exames e 

acompanhamento laboratorial dos pacientes. 

Padronização do fluxo do usuário na unidade de 

saúde, elaborando uma agenda para o atendimento 

do paciente hipertenso. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Espera-se que com a implantação do Caderno de Atenção Básica na ESF 

São Pedro 2  os pacientes tenham consciência de suas patologias e da 

necessidade de tratamento, e que a equipe organize o cuidado desses 

pacientes de forma à oferecer um controle adequado e evitar complicações . 
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