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RESUMO 

As doenças crônicas contribuem consideravelmente para a morbidade e mortalidade da 

população. Entre essas, a hipertensão arterial sistêmica apresenta um conjunto de fatores 

contribuintes para os níveis pressóricos aumentados. E é uma das principais causas de alterações 

prejudiciais em órgãos como o coração, rins e cérebro, elevando o risco de doenças 

cardiovasculares. Os tratamentos farmacológico e não farmacológico são primordiais para 

controle das lesões e para redução das complicações, tornando-se importante a ação dos 

profissionais de saúde para promover a adesão do paciente à terapêutica. Neste sentido, na 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Miranda I de Araguari (MG), 22,37 % dos 

pacientes da área de abrangência é hipertenso, cerca da metade faz acompanhamento médico 

periódico, 86% seguem o tratamento medicamentoso, 48% as orientações de dieta e apenas 15% 

fazem alguma atividade física. O tratamento inadequado tem contribuído para a manutenção de 

valores aumentados da pressão arterial daqueles pacientes. Diante da realidade demonstrada, 

objetiva-se fazer um estudo intervencionista definindo os motivos das dificuldades de adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo, tanto ao nível do paciente, quanto ao nível dos profissionais de 

saúde. E após, planejar atividades práticas de promoção e manutenção da saúde, bem como 

estabelecer vínculo do paciente com a equipe trazendo-o para o acompanhamento clínico.  Para 

tanto, a Equipe de Saúde da UBSF Miranda I trabalhou tomando como princípios o Planejamento 

Estratégico Situacional Simplificado e perpassando por 03 fases: diagnóstico situacional, revisão 

bibliográfica e construção do Plano de Ação. Após construção da proposta, com a finalidade de 

acompanhamento e avaliação prática do projeto de intervenção, foram elaboradas planilhas 

simplificadas e com dados condensados. A finalidade deste projeto é o acompanhamento dos 

pacientes hipertensos, para aumento na adesão ao tratamento e com consequente redução dos 

fatores de riscos e concomitante de complicações. 

 

Palavras chave: hipertensão arterial, risco cardiovascular, tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Chronic diseases contribute significantly to morbidity and mortality of the population. And 

among them hypertension presents a number of contributing factors to the increased blood 

pressure. And is a major cause of significant adverse changes in organs like the heart, kidneys 

and brain, increasing the risk of cardiovascular disease. The pharmacological and non-

pharmacological treatments are essential to control the lesions and fewer complications, making 

it important to share health professionals to promote patient adherence to therapy. 

 In this sense, the Primary Care Family Health ( UBSF ) Miranda I Araguari ( MG ), 22.37% of 

patients in the catchment area is hypertensive, about half do regular medical follow-up, 86 % 

following drug treatment, 48 % follows the diet guidelines and only 15 % do some physical 

activity. And inadequate treatment has contributed to the maintenance of increased bloo pressure 

values of those patients. Given the demonstrated reality, the objective is to make an interventional 

study defining the reasons for the difficulties of adherence to antihypertensive treatment, both at 

the patient level, as the level of health care professionals. And after planning practices promotion 

and health maintenance activities, and to establish link between the patient with the team bringing 

for the clinical follow-up. Therefore, the Health Team UBSF Miranda I worked as principles 

taking the Simplified Strategic Situational Planning and traversing through 03 phases: situation 

analysis, literature review and construction of the Plan of Action and After construction of the 

proposal, for the purpose of monitoring and practical assessment of the intervention project, 

simplified and condensed data sheets were prepared . The purpose of this project is the 

monitoring of hypertensive patients to increase treatment adherence and consequent reduction of 

the risk of complications and concomitant factors.  

 

Keywords: hypertension, cardiovascular risk, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................. 10 

2. OBJETIVOS....................................................................................................... 12 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................................... 13 

4. MÉTODOS......................................................................................................... 19 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO....................................................................... 21 

5.1. Diagnóstico situacional da Equipe de Saúde da UBSF Miranda I......... 22 

5.2. Proposta de intervenção........................................................................... 22 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................ 33 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................... 35 

APÊNDICES ................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial, crônica, de evolução 

arrastada, prolongada e assintomática (MANFROI; OLIVEIRA, 2006). A HAS apresenta associ-

ação com as alterações relacionadas à função e às estruturas de órgãos alvo, como coração, rins, 

olhos, sistema nervoso central e vasos sanguíneos. Em especial contribui significativamente para 

o incremento do risco cardiovascular quanto à morbidade e mortalidade, uma vez que no Brasil 

as doenças cardiovasculares ganham o primeiro lugar na mortalidade geral. Diante disso, a hiper-

tensão arterial, com uma prevalência nacional nos últimos vinte anos de 30%, ganha destaque, 

pois é fator de risco de grande impacto nos serviços saúde, porém passível de controle (VI Dire-

trizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). 

Ainda, torna-se extremamente importante a adesão do paciente ao tratamento para impedir 

a evolução da doença e diminuir os sintomas da mesma. A falta ou a ineficiência da adesão acar-

reta mau controle da HAS, aumento das internações hospitalares, incremento das complicações e 

da morbimortalidade relacionada e ausências às atividades laborais. Com isso, torna-se essencial 

o papel das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) para maior controle da doença atra-

vés de orientações para mudança do estilo de vida, redução dos fatores de risco, uso adequado e 

otimizado das medicações e acompanhamento médico periódico (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

Este trabalho foi desenvolvido na cidade de Araguari que se localiza no Triângulo 

Mineiro em Minas Gerais e apresenta 110.402 habitantes, com economia de destaque na 

produção cafeeira, inclusive com um dos cafés de melhor qualidade, tanto nacional quanto 

internacional, entre outros como soja, tomate e maracujá. Tem destaque as indústrias de 

processamento de frutas Dafruta, Pomar e antiga Maguary que produzem alguns dos sucos 

consumidos no país. A pecuária contribui significativamente com a instalação dos frigoríficos 

Santa Lúcia e Mataboi, sendo este uma referência, inclusive para a exportação de carne bovina de 

qualidade. Bem como, existem várias indústrias de pequeno a médio porte, de calçados, 

metalúrgica, Inox e o terminal de transbordo da Vale do Rio Doce (VLI). E ainda, a instalação de 

empresas da construção civil e outros setores do comércio (WIKIPEDIA, 2013). 

Quanto à população, sua expectativa de vida é de 73,92 anos, sendo que em 2010 o núme-

ro de nascidos vivos foi de 1567, com 16 óbitos fetais e 732 óbitos no geral. E a maior causa de 

mortalidade na população geral é por doenças do aparelho circulatório, seguidas pelas neoplasias 

e pelas causas externas, sucessivamente (IBGE, 2010). 
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 Conforme o exposto, a hipertensão arterial tem uma prevalência importante e tem um 

grande incremento no risco de doenças cardiovasculares, com consequente contribuição para a 

mortalidade pelas mesmas, consequente ao seu controle inadequado. E isso pode ser evitado, pois 

é um risco controlável, evitando evolução desfavorável com deterioração das condições de saúde 

associadas (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Visto que, naquela UBSF existe um 

número elevado de pacientes hipertensos e muitos deles não frequentam a Unidade de Saúde para 

controle dos valores pressóricos, redução dos fatores de risco e o acompanhamento em saúde. 

Evidenciam-se então, baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Diante 

do exposto é importante a investigação da realidade que enfrenta o paciente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF). Portanto, torna-se extrema-

mente necessário um estudo para a análise da realidade daquela unidade, a fim de elaborar um 

projeto de intervenção no sentido de promover a mobilização e o incentivo à terapêutica para o 

controle da pressão arterial e consequente redução da mortalidade por doenças do aparelho circu-

latório.  
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2 OBJETIVOS 

 Definir as causas da falta de adesão dos pacientes hipertensos à terapêutica definida pre-

viamente, e a partir disso criar possibilidades e verificar o vínculo e a responsabilização pela do-

ença, com readequação do tratamento. Bem como, propor um método para melhorar o acolhi-

mento e a aderência ao tratamento proposto na Unidade de Saúde. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma síndrome de origem multifatorial, reco-

nhecida como grave fator de risco para o acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, 

além da doença renal crônica terminal. A HAS possui alta prevalência e baixas taxas de controle, 

sendo considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importan-

tes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo (SBC, 2010; OLIVEIRA, 2008; SADEGHI 

et al., 2013).  

A HAS é considerada como uma doença sistêmica e de etiologia multifatorial, uma vez 

que, seu desenvolvimento depende da interação de múltiplos fatores genéticos e ambientais 

(FREITAS, 2007; SBC, 2010). Com relação aos fatores genéticos, a pressão arterial possui no 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) importante regulador e variantes moleculares 

em genes que codificam os componentes deste sistema e têm sido amplamente associadas com a 

hipertensão arterial e outros eventos cardiovasculares no Brasil e no mundo (ARAÚJO, 2010; Z. 

HLUBOCKÁ et al., 2009; LI H et al., 2013). Dentre os fatores ambientais controláveis para a 

HAS destacam-se a obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo, o estresse, o tabagismo e a alimen-

tação (FREITAS, 2007; SBC, 2010; ARAÚJO, 2010). Cada fator tem um pequeno efeito e o so-

matório de alguns deles contribuem para o desenvolvimento da doença.  

Sabe-se que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais agravos à saúde da 

população brasileira, em relação ao impacto das complicações, e, portanto gera um aumento do 

custo médico-social.   

A HAS é causa direta ou indireta de 7,5 milhões de mortes por ano mundialmente. E sabe-

se que um em cada quatro adultos no mundo é considerado hipertenso, o que corresponde a cerca 

de um bilhão de indivíduos. Com o aumento da prevalência dos fatores de risco (obesidade, se-

dentarismo, tabagismo e consumo exagerado de sal) associado ao envelhecimento, até 2015, ha-

verá um aumento de pessoas com a doença totalizando 1,5 bilhão, correspondente a 30% da po-

pulação mundial JARDIM et al., 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a HAS é a responsável por 58,5% dos 

óbitos globalmente. No Brasil, 30% da população é hipertensa, sendo que após o início da quinta 

década de vida este número aumenta para 35%, em relação aos gêneros, cerca de 37,8% dos ho-

mens e 32,1% das mulheres são hipertensas, tanto nacional quanto mundial (BRITO; GIORGI, 
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2012). É a causa de 40% dos casos de infarto agudo do miocárdio, 60% dos acidentes vasculares 

encefálicos e 35% dos casos de insuficiência renal crônica que evoluíram para hemodiálise.  

Segundo informações do DATASUS de 2013, a HAS causa mais de 22.000 mortes ao 

longo de um ano e as internações hospitalares por doenças circulatórias corresponderam a 

2.297.389 equivalente a um gasto de R$ 4.353.521.333,60 nos anos de 2010 e 2011, as quais são 

as principais consequências do mau controle da hipertensão (BRASIL, 2013). 

A HAS tem diagnóstico simples e acessível, entretanto, apenas 40% da população é reco-

nhecidamente hipertensa e segue em tratamento, e destes, 30% tem níveis pressóricos controla-

dos, justificando a proporção epidêmica da mesma (NAKAMOTO, 2012). Nota-se que é frequen-

te o subdiagnóstico, pois se trata de condição mórbida prioritariamente assintomática, que gera 

consequências cumulativas a longo prazo, até mesmo antes do diagnóstico (SANTOS e LIMA, 

2008). 

Em torno de 90% a 95% dos hipertensos apresentam hipertensão primária, cujas causas 

são desconhecidas e a maioria é de origem poligênica, interagindo diretamente com fatores ambi-

entais que provocam o desequilíbrio entre débito cardíaco e a resistência vascular periférica. E 

5% a 10% dos casos a hipertensão é secundária, com múltiplas doenças responsáveis por sua gê-

nese (DRAGER; PEDROSA, 2008). A exemplo destas, tem-se causas renal (rins policísticos, 

doença renal crônica, obstrução do trato urinário, tumores produtores de renina etc.), vascular 

(coarctação de aorta, vasculites e doenças vasculares do colágeno), endócrina (uso de esteroides, 

contraceptivos orais e anti-inflamatórios inibidores da COX 1 e 2, hiperaldosteronismo primário, 

síndrome de Cushing, feocromocitoma e hiperplasia adrenal congênita), neurogênica (tumor ce-

rebral, poliomielite bulbar e hipertensão intracraniana), medicamentosa (álcool, cocaína, ciclos-

porina, tacrolimus, eritropoietina, anti-inflamatórios não hormonais) ou outros (hiper ou hipotire-

oidismo, hiperparatiroidismo, hipercalcemia, acromegalia, apneia do sono e hipertensão induzida 

pela gravidez) (NAKAMOTO, 2012). 

Os principais fatores de risco que predispõem o desenvolvimento da hipertensão arterial 

são: idade (mulher > 65 anos e homem > 55 anos), gênero e etnia, sobrepeso e obesidade, ingesta 

de sal e de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e genética, além do antecedente famili-

ar de doença cardiovascular (mulher < 65 anos e homem < 55 anos) (MANCIA et al., 2007). 
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Quanto à idade, esta tem relação linear e direta com a pressão arterial (PA) com uma pre-

valência variando de 5,4% para 60% quando aos 18 e 24 anos para idades superiores a 65 anos, 

respectivamente. A HAS acomete especialmente homens (37,8%) e afrodescendentes. 

 Já segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão de 2010, um acréscimo de 2,4 

Kg/m2 índice de massa corpóreo gera um maior risco de hipertensão e a obesidade central tem 

relação com a PA. A dieta rica em sódio correlaciona-se com a elevação da PA, uma vez que o 

sódio é responsável por aumentar a volemia e a reatividade vascular e consequentemente a redu-

ção da ingesta de sódio permite um melhor controle da pressão arterial. Ainda, a ingestão de be-

bidas alcoólicas por tempo prolongado promove o aumento da pressão e da mortalidade cardio-

vascular (SANTOS ABREU-LIMA, 2009). 

A atividade física regular e frequente reduz o nível pressórico em até 9 mmHg, bem como 

mortalidade e risco de doença cardiovascular (GONÇALVÉS, et al., 2007). 

Quanto à classe social, evidencia-se maior consumo de sódio por indivíduos de classes 

sociais mais baixas e quanto à genética apenas sabe-se que é uma doença poligênica, mas as vari-

antes genéticas são desconhecidas (MEDINA et al., 2010). 

Quanto ao diagnóstico, considera-se hipertenso aquele paciente que apresenta pressão ar-

terial sistólica maior que 140 mmHg ou a diastólica maior que 90 mmHg em duas ou mais con-

sultas (BRITO; GIORGI, 2012).  

A morbimortalidade das doenças é muito alta e pode ser maior quando assintomática 

(QUAYLE; LUCIA, 2007). De acordo com Lucchese (2010), um terço dos hipertensos não sabe 

da existência da doença, somente metade dos hipertensos faz tratamento regularmente e 30% 

controlam com sucesso. Os demais se dividem entre os que tomam medicação irregularmente ou 

simplesmente não se tratam ou nem sabem que são hipertensos. Isto explica o fato de que, no 

Brasil os hipertensos têm 30% mais risco de infarto, 95% de acidente vascular cerebral e possui a 

taxa de mortalidade 43% mais alta do que os normotensos. Desta forma, além da perda de várias 

pessoas em idade produtiva ou não, o gasto com a saúde é significativo em relação ao tratamento 

destes pacientes (QUAYLE; LUCIA, 2007).  

Há a necessidade de que se faça a medida da pressão arterial (PA) em pelo menos três 

ocasiões distintas por profissional qualificado, equipamento calibrado, técnicas padronizados e 

com o paciente em condições adequadas. Bem como, pela automedida da pressão arterial; 

monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) e monitorização ambulatorial da pressão 
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arterial (MAPA) de 24 horas (STIPP et al., 2007). Ainda, soma-se uma consulta médica mais 

detalhada, investigando hábitos de vida e alimentares, antecedentes pessoais e familiares, outras 

comorbidades e o uso de medicações ou drogas; exame físico mais aprofundado para tentar 

identificar a existência de lesões em órgão-alvo, medida da circunferência abdominal, cálculo do 

índice de massa corpórea (IMC), fundoscopia e até a realização do índice tornozelo-braquial 

torna-se necessária (TEIXEIRA et al., 2006).  

E quanto aos exames laboratoriais para avaliação inicial de rotina, solicita-se análise de 

urina, potássio plasmático, creatinina plasmática, glicemia de jejum, lipidograma e ácido úrico. Já 

exames como microalbuminúria e hemoglobina glicada em indivíduos com diabetes mellitus, 

síndrome metabólica com um ou dois fatores de risco são importantes para a estratificação 

(CAMPOS et al., 2006). 

Segundo as VI Diretrizes de Hipertensão de 2010, o eletrocardiograma convencional deve 

ser solicitados para todos os pacientes em avaliação inicial, o raios X de tórax para aqueles com 

suspeita clínica de insuficiência cardíaca ou para avaliação de acometimento pulmonar e de aorta, 

o ecocardiograma é indicado para hipertensos estágio 1 ou 2 sem sinais de hipertrofia ventricular 

com dois ou mais fatores de risco, além de suspeita de insuficiência cardíaca; o ultrassom de ca-

rótidas deve ser realizado se houver sopro carotídeo ou sinais de doença aterosclerótica em outro 

território; enquanto que o teste ergométrico é indicado para indivíduos com suspeita de doença 

coronariana estável, diabetes ou fator familiar com PA controlada (NAKAMOTO, 2012). 

A HAS é geralmente assintomática e quando surgem sinais e sintomas é importante inves-

tigar complicações da doença que em sua maioria são graves (precordialgia, alteração no nível de 

consciência, déficits motores e sensitivos, redução da acuidade visual, entre outros) (JARDIM et 

al., 2007). 

Além do diagnóstico, é importante a identificação das lesões de órgãos-alvo precocemente 

através de sinais sugestivos demonstrados nos seguintes exames: eletrocardiograma, ecocardio-

grama, espessura médio-intimal, índice tornozelo-braquial, depuração de creatinina, clearance de 

creatinina, microalbuminúria, e velocidade de onda de pulso (CAMPOS et al., 2006). 

Uma investigação para HAS demonstra a gravidade da doença e indica um tratamento in-

tensivo, com metas pressóricas e laboratoriais mais rígidas, visando o controle pressórico. Dentre 

as complicações de uma HAS mal controlada estão a retinopatia hipertensiva, nefropatia hiper-
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tensiva, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, doença 

cerebrovascular, aneurisma aorta e doença vascular periférica (DRAGER; PEDROSA, 2008). 

Para o adequado controle da HAS preconiza-se PA < 140 x 90 mmHg para os hipertensos 

estágio 1 ou 2 e cujo risco cardiovascular seja baixo e médio; ou PA 130 x 80 mmHg para hiper-

tensos ou PA limítrofe cujo risco cardiovascular seja alto ou muito alto, ou com diabetes mellitus, 

três ou mais fatores de risco, síndrome metabólica ou lesões de órgão-alvo, bem como hiperten-

sos com insuficiência renal e proteinúria > 1g/L (SANTOS e LIMA, 2008). 

O tratamento da doença constitui-se de ações medicamentosas e não medicamentosas. 

Conforme as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão de 2010, os indivíduos devem ser orienta-

dos quanto ao controle de peso, dieta, redução da ingesta de sal, redução consumo de bebida al-

cóolica, cessação do tabagismo e atividade física. Cerca de 60% dos hipertensos estão acima do 

peso e sua perda e a redução da circunferência abdominal propiciam a redução da PA e melhora 

as condições metabólicas associadas (MEDINA et al., 2010). 

A dieta Dietary Approches to Stop Hypertension (DASH) propõe alimentação rica em fru-

tas, fibras, hortaliças, minerais e laticínios com baixo teor de gordura para controlar e prevenir a 

HAS, bem como perda de peso. É recomendável ingestão inferior a 6 gramas de sal diariamente e 

maior ingesta de potássio, magnésio e cálcio, ainda, uma maior quantidade de álcool ingerida 

aumenta a PA e associa-se ao aumento da morbimortalidade cardiovascular (MANCIA et al., 

2007).  

A interrupção do tabagismo tem benefício devido à prevenção de doenças cardiovascula-

res. E por fim, a prática semanal de atividade física, pelo menos 30 minutos três vezes por sema-

na, ajuda na redução do peso e do seu controle e também na redução da PA (SANTOS e ABREU-

LIMA, 2009). 

Quanto ao tratamento medicamentoso, sua importância encontra-se no controle dos níveis 

pressóricos, na redução das complicações cardiovasculares e consequências. As principais classes 

de medicamentos são: diuréticos; inibidores da enzima conversora de angiotensina; bloqueadores 

dos receptores AT1 da angiotensina II e inibidores da renina, inibidores adrenérgicos; vasodilata-

dores diretos e bloqueadores dos canais de cálcio (JARDIM et al., 2007). 

A terapêutica é definida de acordo com a estratificação de risco cardiovascular, conside-

rando-se a característica de cada paciente, o benefício da droga e também os efeitos colaterais 

(CAMPOS et al., 2006). 
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Dessa forma, é importante orientar hábitos de vida saudáveis, concomitante ao uso ade-

quado da medicação. Ainda, avaliação médica periódica, a investigação de lesões em órgãos-alvo, 

otimização do tratamento, a adesão à terapêutica são essenciais para controle e combate da HAS 

(MEDINA et al., 2010). 

O diagnóstico precoce, o controle adequado dos níveis pressóricos, baseados nas metas 

preconizadas de acordo com a estratificação de risco cardiovascular e principalmente a adesão ao 

tratamento, são fundamentais para o combate desta doença (NAKAMOTO, 2012). 
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4 MÉTODOS 

 O trabalho caracteriza-se como uma proposta de intervenção a fim de melhorar a adesão 

ao tratamento dos pacientes hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF). A 

UBSF escolhida foi a Miranda I que se localiza em Minas Gerais. Para tanto foi necessário seguir 

as seguintes etapas: diagnóstico situacional, levantamento bibliográfico e elaboração do plano de 

ação.  

O diagnóstico situacional da realidade da UBSF Miranda I foi estabelecido no primeiro 

semestre de 2013. Dessa forma, foram realizadas reuniões com os membros da equipe para fazer 

um levantamento das doenças prevalentes e causas de morbidade e mortalidade na população da 

área de abrangência. Utilizou-se o método de estimativa rápida com a captação dos dados sufici-

entes para o projeto, foi realizada a coleta de informações dos ACSs para a quantificação dos do-

entes de cada microárea.  

O levantamento de dados foi através dos prontuários, durante a renovação de receitas mé-

dicas, concomitante a obtenção de informações pelo SIAB 2013, e ainda através de informações 

coletadas de pacientes durante reuniões da entrega das medicações e durante as consultas médi-

cas, além da observação atenta da realidade da UBSF. Após a captação dos dados, os mesmos 

foram elaborados e trabalhados para constituir o diagnóstico situacional. 

Após esta etapa, foi feito levantamento bibliográfico do assunto com busca nas bases de 

dados eletrônicos da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), do Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) e do Ministério da Saúde (MS) e cujas palavras chave de busca foram: atenção 

primária, hipertensão arterial, adesão ao tratamento anti-hipertensivo e fatores de risco da hiper-

tensão arterial. Através desta busca de dados foram selecionados artigos científicos, trabalho de 

conclusão de curso e diretrizes sobre o tema. 

Com o auxílio do Planejamento Estratégico Situacional (PES) foi possível construir o Pro-

jeto de Intervenção tomando fontes de informações citadas. A participação ativa da população foi 

fundamental para a construção da proposta, e através de entrevistas, estes atores sociais informam 

suas necessidades e propostas de mudanças. Permitindo uma maior interação entre a equipe de 

saúde e os usuários, bem como compartilhamento das decisões e das responsabilidades, com em-

poderamento do usuário na mudança da realidade da UBSF.  
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Partindo destes princípios, a Equipe de Saúde da UBSF Miranda I encontrou muitos pro-

blemas, e diante da capacidade de enfrentamento pela UBSF, foi eleito um problema prioritário, 

com urgência e passível de intervenção e assim transformar a realidade local. 

Com os dados obtidos foram construídas tabelas e seus dados foram comentados. 

Neste momento é importante mencionar a ausência do parecer do comitê de ética em pes-

quisa (CEP), a justificativa deste estudo não ter sido submetido a um CEP é que a princípio ele 

foi desenvolvido seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), trata-se de um traba-

lho desenvolvido em uma UBSF com objetivos internos definidos a partir de do Programa Saúde 

da Família com foco para melhorar a relação entre usuários e equipe de profissionais de saúde e 

aumentar a adesão às recomendações e tratamento de uma população territorial atendida em uma 

UBSF da cidade de Araguari denominada de UBSF Miranda I. 

Como desdobramento deste estudo para elaboração de uma publicação científica na forma 

de dissertação de mestrado tradicional ou artigo científico, o projeto de pesquisa será submetido à 

apreciação ética. 

Desde já, os autores esclarecem que todas as atividades propostas estão de acordo com as 

diretrizes, normativas, portarias publicadas pelo Ministério da Saúde e Diretrizes Brasileiras de 

hipertensão arterial além de artigos científicos. 

Os usuários não foram expostos a riscos, não foi colocado nenhum custo e a participação 

foi através de livre escolha. 

Os resultados desta pesquisa só serão divulgados na literatura científica após aprovação 

do projeto pelo CEP ou submetido à Plataforma Brasil.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Araguari conta com 171 estabelecimentos de saúde, sendo que destes 48 são vinculados 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentre estes tem destaque 17 Centros de Saúde, 02 Postos de 

Saúde, 04 Policlínicas, 03 Hospitais Gerais, 01 Pronto Socorro Geral, 01 Farmácia, 02 Centros de 

Atenção Psicossocial, 01 Centro de Apoio Especializado e 01 Centro de Atendimento e 

Acompanhamento Materno Infantil (CEAAMI), segundo informações do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde de 2013 (CNES 2013). Dentre estes serviços, o Programa de Saúde 

da Família tem importância estratégica e o mesmo foi implantado no município no ano de 2002 e 

desde então foram instaladas 15 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Com isso, de 

acordo com a população local, a cobertura da mesma por essas unidades está em média de 53%, 

ainda insuficiente para cobrir todas as necessidades locais (IBGE 2010). 

Neste sentido, ganha importância a UBSF Miranda I, que conta com uma população mé-

dia na área de abrangência de 3057 habitantes, sendo que destes, 684 são hipertensos e evidencia-

se baixa adesão ao tratamento e acompanhamento médico incipiente (SIAB, 2013).  Tem-se da-

dos consolidados de 571 pacientes e destes, 89,76% apenas solicita troca de receita dos anti-

hipertensivos na UBSF dos quais 50% fazem acompanhamento médico periódico na Unidade de 

Saúde, 10,23% o fazem através de consultas pelo convênio médico. E ainda, 86,33% segue o 

tratamento medicamentoso, 48,51% realizam alguma dieta e apenas 15,41% faz atividade física 

regularmente segundo dados registrados pelos agentes comunitários de saúde (ACSs) na ficha B 

da Atenção Primária à Saúde (FICHA B, 2013). 

 Conforme o exposto, a hipertensão arterial tem uma prevalência importante e tem um 

grande incremento no risco de doenças cardiovasculares, com consequente contribuição para a 

mortalidade pelas mesmas, consequente ao seu controle inadequado. E isso pode ser evitado, pois 

é um risco controlável, evitando evolução desfavorável com deterioração das condições de saúde 

associadas (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). E visto que naquela UBSF existe um 

número elevado de pacientes hipertensos e muitos deles não frequentam a Unidade de Saúde para 

controle dos valores pressóricos, redução dos fatores de risco e o acompanhamento em saúde. 

Evidenciam-se então, baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso.  
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Diagnóstico situacional da Equipe de Saúde da UBSF Miranda I 

Caracterizou-se como diagnóstico situacional a conscientização sobre a realidade de de-

terminada situação a qual um conjunto de pessoas está exposto, seja aquela política, econômica, 

cultural, social, ambiental, religiosa, questões relacionadas à mortalidade e a mortalidade, bem 

como o conjunto de doenças que é prevalente. O diagnóstico situacional permite uma visão ampla 

da população da área adscrita e surge a partir da necessidade de melhor entender e atender às exi-

gências daquela (BRASIL, 2008). 

Neste contexto, durante reuniões semanais, os membros da equipe de saúde da UBSF 

formulou o diagnóstico situacional da área de abrangência e foram levantados vários problemas 

pertinentes. Dentre eles, a existência de um grande número de pacientes hipertensos deixou a 

equipe apreensiva e muito preocupada quanto à morbimortalidade dos mesmos devido ao risco 

cardiovascular atribuído pela doença. E surgiu a necessidade em realizar ações para otimizar o 

tratamento e melhorar a adesão dos pacientes à terapêutica, uma vez que muitos daqueles não 

estavam em acompanhamento.  

Baseado no Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde de Campos, Faria e 

Santos (2010), a equipe construiu um projeto de intervenção para atuar no manejo dos pacientes 

hipertensos e sua elaboração baseou-se em dez passos de acordo com o Planejamento Estratégico 

Situacional Simplificado. 

Proposta de Intervenção 

Por meio do diagnóstico situacional foi possível disponibilizar várias informações sobre a 

população assistida pela UBSF Miranda I, dentre elas a distribuição da renda, composição etária 

e entre os gêneros, escolaridade, ocupação e epidemiologia. Diante deste levantamento de dados, 

foi possível traçar o perfil da população da área: predominantemente feminina e idosa e com 

grande prevalência das doenças crônicas degenerativas. Em especial, destaca-se o grande número 

de hipertensos, cerca de 22% da população da área de abrangência, e a importância de prover 

cuidados específicos para redução de riscos, e portanto diminuir a morbimortalidade. 

Além de traçar o perfil epidemiológico, social e econômico daquela população, foi neces-

sário investigar os problemas que prejudicam a assistência à saúde da Unidade de Saúde. Em 

seguida, veja o Quadro 1 que mostra os problemas encontrados na área da UBSF Miranda I: 
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Quadro1: Mostra os problemas existentes na área de abrangência da UBSF Miranda I. 

Problemas 

Baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo Polifarmácia 

Ausência do prontuário eletrônico 

 

Falta de algumas classes de anti-hipertensivos na Farmácia 

da Secretaria Municipal da Saúde 

Falta de especialista para dispor de suporte no acompanha-

mento clínico dos pacientes 

Hábito da renovação de receitas dos medicamentos sem 

consulta médica 

Falta de medicamentos e material para curativos na UBSF 

Miranda I 

Alto índice de drogadição 

Incipiente assistência à população idosa Ausência de áreas de lazer no bairro 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

Nesta etapa, serão traçados os passos do método para identificar os principais problemas, 

priorizar e contextualizar os mesmos, traçar as dificuldades e os meios para construir o plano 

operativo. A seguir, serão explicitados os 10 passos de desenvolvimento deste. 

 

1° passo: definição dos problemas a partir do diagnóstico situacional. 

a) Baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo; 

b) Ausência do prontuário eletrônico; 

c) Falta de especialista para dispor de suporte no acompanhamento 

clínico dos pacientes; 

d) Falta de medicamentos e material para curativos na UBSF Miranda 

I; 

e) Incipiente assistência à população idosa; 

f) Polifarmácia; 

g) Falta de algumas classes de anti-hipertensivos na Farmácia da Se-

cretaria Municipal da Saúde; 

h) Hábito da renovação de receitas dos medicamentos sem consulta 

médica; 

i) Alto índice de drogadição; 

j) Ausência de áreas de lazer no bairro. 

 

2° passo: estabelecer a prioridade dos problemas conforme a importância, a urgência e a capaci-

dade de enfrentamento dos mesmos pela Equipe de Saúde. Dessa forma, veja a Tabela 1 com a 

distribuição dos problemas segundo estes critérios. 
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Tabela 1: Distribuição dos problemas priorizados segundo as características de importância, urgência e capa-

cidade de enfrentamento pela equipe da UBSF Miranda I. 

Problemas chave 

 

Critérios de enfrentamento dos problemas 

 

Importância Urgência Capacidade de enfrentamento 

Baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo ALTA 9 MODERADA 

Ausência do prontuário eletrônico ALTA 7 BAIXA 

Falta de especialista para dispor de suporte no 

acompanhamento clínico dos pacientes 

ALTA 8 BAIXA 

Falta de medicamentos e material para curativos 

na UBSF Miranda I 

ALTA 5 BAIXA 

Incipiente assistência à população idosa ALTA 9 MODERADA 

Polifarmácia ALTA   

Falta de algumas classes de anti-hipertensivos na 

Farmácia da Secretaria Municipal da Saúde 

ALTA 8 BAIXA 

Hábito da renovação de receitas dos medicamen-

tos sem consulta médica 

ALTA 9 ALTA 

Alto índice de drogadição ALTA 8 BAIXA 

Ausência de áreas de lazer no bairro ALTA 6 BAIXA 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

Dessa forma, o problema considerado como prioridade pela a equipe de Saúde Miranda I 

foi baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo, uma vez que na área de abrangência existem 

uma porcentagem significante de hipertensos e muitos deles com os níveis pressóricos descontro-

lados. 

 

3° passo: para descrever o problema selecionado foram utilizadas as informação registradas pelos 

ACSs e nos prontuários em consultas médicas e ainda, as informações do Sistema de Informação 

da Atenção Básica do ano de 2013 (SIAB) e dos informantes chave. Veja as informações através 

da Tabela 2. 

 
Tabela 2: Descritores do problema: baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo dos pacientes da área de 

abrangência da UBSF Miranda I 

Descritores Quantidade 

de pacientes 

Fonte dos dados 

Hipertensos esperados em maiores de 20 anos (20%) 

 
611,4 Plano Diretor da Atenção Primária 

à Saúde 

Hipertensos cadastrados 684 SIAB 2013 

Hipertensos acompanhados 571 Registros da Equipe 

Hipertensos com boa adesão ao tratamento medicamentoso 491 Registros da Equipe 

Hipertensos que seguem dieta 274 Registros da Equipe 

Hipertensos que fazem alguma atividade física 85 Registros da Equipe 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 
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4° passo: explicação do problema, a fim de entender a dinâmica de origem e manutenção do 

mesmo para poder traçar estratégias de enfrentamento do mesmo. 

Existem várias causas que foram levantadas para a origem e manutenção do problema, dentre 

elas, estão: relacionadas à Equipe de Saúde, relacionadas ao paciente e relacionadas à gestão. 

Quanto às causas relacionadas à Equipe de Saúde destacam-se: a falta de organização dos 

membros para planejar atividades educativas/grupos operativos específicos para os hipertensos, a 

renovação de receitas em série sem controle do tratamento ou avaliação médica rotineira, falta da 

capacitação dos membros para uma adequada orientação aos pacientes sobre a importância do 

tratamento e a falta de planejamento das consultas médicas de rotina para os usuários. 

Quanto às causas relacionadas ao pacientes, encontram-se: a resistência quanto ao uso 

contínuo da medicação, a falta de entendimento da doença e da sua gravidade e a falta de infor-

mações quanto à importância do tratamento não medicamentoso. 

Quanto à gestão, não existem programas específicos para a capacitação das equipes de sa-

úde, o reduzido número de especialistas para acompanhamento daqueles pacientes, inexistência 

do acompanhamento de protocolos das UBSFs da cidade para os hipertensos e a falta de algumas 

medicações anti-hipertensivas na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde. 

Em virtude de todas estas deficiências, aumenta o número de pacientes que não controlam 

a doença e consequentemente tem mais complicações, especialmente cardiovasculares e aumento 

da morbimortalidade, bem como aumento do atendimento em serviços de pronto socorro e das 

internações hospitalares, aumento do absenteísmo ao trabalho e aposentadorias precoces. 

 

5° passo: para a seleção dos nós críticos, foi importante identificar os fatores limitantes para o 

problema. E o enfrentamento daqueles é crucial, a fim de colocar em prática a proposta de inter-

venção. Veja o Quadro 2 que mostra os principais nós críticos. 

 

Quadro 2: Seleção dos principais nós críticos  

Nós críticos 

Falta de organização da Equipe de Saúde no planejamento de atividades educativas relacionadas ao tratamento e 

acompanhamento clínico;  

Ausência de protocolos padronizados para seguimento das UBSFs; 

Falta de entendimento dos pacientes sobre a doença e da sua gravidade quando não tratada adequadamente; 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 
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6° passo: planejamento das ações para enfrentamento dos nós críticos selecionados e construção 

de modelos de práticas em saúde para definir os resultados e os produtos esperados e para tanto 

os recursos a serem utilizados. Veja a seguir a Quadro 3 que demonstra a abordagem dos nós crí-

ticos. 

 

Quadro 3: Construção de estratégias para enfrentamento dos nós críticos relacionados à baixa adesão ao tra-

tamento anti-hipertensivo. 

Nós críticos Estratégias/ações 

 

Resultados espera-

dos 

Produtos espera-

dos 

Recursos suficien-

tes 

Falta de organização da 

Equipe de Saúde no 

planejamento de ativi-

dades educativas rela-

cionadas ao tratamento e 

acompanhamento clíni-

co 

HIPERplanejar: 

Promover ações edu-

cativas e grupos 

operativos semanal-

mente para pacientes 

previamente agenda-

dos e em seguida 

atendimento médico 

para esclarecimento 

de dúvidas e atualiza-

ção da avaliação 

clínica, bem como 

exames de acompa-

nhamento da doença. 

Treinar a equipe de 

saúde para melhor 

abordagem dos 

hipertensos e pro-

mover a criação na 

agenda o dia do 

hipertenso para 

permitir o acompa-

nhamento e a 

transmissão de 

informações, garan-

tindo orientação e 

acompanhamento 

médico. 

Grupos educativos 

semanais promo-

vidos pela equipe 

da UBSF e com 

apoio multiprofis-

sional através do 

auxílio do Núcleo 

de Apoio à Saúde 

da Família 

(NASF). 

1. Capacitação 

da equipe de 

saúde; 

2. Organização 

de um espaço 

físico na 

UBSF para as 

reuniões e a-

gendamento 

dos profissio-

nais; 

3. Planejamento 

dos temas; 

4. Processo 

pedagógico 

adequado e 

estruturado; 

5. Aquisição de 

equipamentos 

audiovisual e 

vídeos expli-

cativos 

 

Ausência de protocolos 

padronizados para se-

guimento das UBSFs 

HIPERprotoco 

Criar um protocolo 

municipal para abor-

dagem e seguimento 

dos pacientes hiper-

tensos, bem como 

estabelecer periodici-

dade da avaliação 

clínica e metas de 

controle da doença. 

Homogeinizar as 

ações e garantir que 

as mesmas atingirão 

a população da área 

de abrangência de 

cada UBSF. E ain-

da, manter a equipe 

alerta na busca ativa 

dos pacientes falto-

sos. 

Protocolo Munici-

pal para a aborda-

gem da HAS. 

Conhecimento do 

Protocolo Munici-

pal e o proposto 

pelo Ministério da 

Saúde na aborda-

gem do hipertenso. 

Falta de entendimento 

dos pacientes sobre a 

doença e da sua gravi-

dade quando não tratada 

HIPERentendido 

Distribuir folhetos 

informativos sobre 

Garantir informação 

ao usuário sobre 

HAS e também 

prevenir novos 

Garantir a adesão 

ao tratamento e, 

portanto, o suces-

so do mesmo com 

1. Montagem do 

conteúdo do 

folheto de fá-

cil entendi-
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adequadamente HAS e suas compli-

cações e a importân-

cia em seguir ade-

quadamente o trata-

mento medicamento-

so, a dieta e a ativi-

dade física. Bem 

como, listas de dietas 

específicas para HAS 

e dislipidemia. 

casos. Uma vez que 

as pessoas sadias 

também serão ori-

entadas quanto às 

formas de prevenir 

aquela e incentivo a 

um estilo de vida 

saudável 

redução da mor-

bimortalidade 

relacionada à 

doença. 

mento, ilustra-

tivo e educa-

tivo, contendo 

as informa-

ções princi-

pais; 

2. Recursos 

financeiros 

para reprodu-

ção de um 

grande núme-

ro de folhetos 

para serem 

distribuídos 

3. Apoio multi-

profissional 

na construção 

do mesmo, in-

clusive edu-

cador físico e 

nutricionista. 

 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

 

7° passo: identificar recursos críticos, sendo que estes não estão disponíveis e são primordiais 

para colocar em prática uma operação, daí a necessidade de a equipe de saúde ter o conhecimento 

dos mesmos a fim criar estratégias para ser possível a prática daquela (CAMPOS; FARIA e 

SANTOS, 2010). 

Veja a seguir a Quadro 4 que mostra a relação de cada estratégia como o respectivo nó crí-

tico. 

 

Quadro 4: Correspondência entre as estratégias e seus respectivos recursos críticos 

Estratégias Recursos críticos 

 

HIPERplanejar 

 

1. Aquisição de equipamentos audiovisuais 

2. Adesão dos profissionais  

3. Mobilização social 

HIPERprotocolo 

 

 

1. Formalização e construção de protocolos únicos para o Município 

2. Aumentar a oferta de recursos para cumprimento do protocolo: disponibilizar mais 

exames, contratação de especialistas, capacitação dos profissionais, ampliar as equipes de 

NASF, implantar o prontuário eletrônico para facilitar a comunicação nos diversos níveis de 

atenção à saúde. 

HIPERorientado 1. Confecção dos folhetos informativos 

2. Mobilização social 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 
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8° passo: para analisar a viabilidade do programa, a equipe da UBSF Miranda I precisou identifi-

car aqueles responsáveis por controlar os recursos críticos, permitindo a realização de cada estra-

tégia sugerida. Além disso, conhecer o posicionamento de cada um deles a cerca das propostas 

pretendidas e assim definir ações motivadas pelos atores para viabilizar as ações. A Quadro 5 

delineia cada passo da proposta. 

 

Quadro 5: Proposta de estratégias para a motivação dos atores rumo à construção do plano de ações 

Estratégias Recursos críticos Atores controladores 

 

Motivações Ações estratégicas 

HIPERplanejar 

 

1. Aquisição de equipamen-

tos audiovisuais 

 

2. Adesão dos profissionais 

 

3. Mobilização social 

Coordenação da A-

tenção Primária à 

Saúde (APS) 

 

Profissionais da saú-

de 

 

Usuários da área de 

abrangência e lide-

ranças locais 

 

Indiferente 

 

 

 

 

 

Favorável 

 

 

 

 

Indiferente 

 

Apresentação do projeto 

de ação formulado pela 

equipe de saúde da UBSF 

Miranda I 

 

Desnecessária  

 

 

 

 

Apresentação do projeto 

de ação formulado pela 

equipe de saúde da UBSF 

Miranda I nas reuniões da 

associação de bairro 

 

HIPERprotocolo 

 

1. Formalização e constru-

ção de protocolos únicos 

para o Município 

 

2. Aumentar a oferta de 

recursos para cumprimen-

to do protocolo: disponi-

bilizar mais exames, con-

tratação de especialistas, 

capacitação dos profissio-

nais, ampliar as equipes 

de NASF, implantar o 

prontuário eletrônico para 

facilitar a comunicação 

nos diversos níveis de a-

tenção à saúde. 

Coordenação da A-

tenção Primária à 

Saúde  

 

 

 

 

Prefeito municipal, 

Secretária Municipal 

da Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

Favorável 

 

 

 

 

 

 

Indiferente 

Desnecessária  

 

 

 

 

 

 

Apresentação do projeto 

de ação formulado pela 

equipe de saúde da UBSF 

Miranda I 

 

HIPERorientado 

 

1. Confecção dos folhetos 

informativos 

 

2. Mobilização social 

Coordenação da A-

tenção Primária à 

Saúde  

 

 

 

Usuários da área de 

Indiferente 

 

 

 

 

 

Indiferente 

Apresentação do projeto 

de ação formulado pela 

equipe de saúde da UBSF 

Miranda I 

 

Apresentação do projeto 

de ação formulado pela 
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abrangência e lide-

ranças locais 

 

equipe de saúde da UBSF 

Miranda I nas reuniões da 

associação de bairro 

 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

 

9° passo: para a elaboração do plano de ações é necessário nomear os responsáveis pelos projetos 

e estratégias, bem como definir prazos para cumprimento dos mesmos. Ainda, será nomeado um 

gerente de operação capaz de acompanhar a execução de todas as estratégias propostas. Isso foi 

realizado através de uma reunião de todos os membros da equipe de saúde da UBSF Miranda I, 

conforme demonstrado no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Plano Operativo desenvolvido pela Equipe de Saúde da UBSF Miranda I 

Estratégias Resultados Produtos Ações estratégi-

cas 

 

Responsáveis Prazo 

HIPERplanejar: 

 

População alvo mais 

orientada com maior 

adesão ao tratamento. 

Bem como acompa-

nhamento e orienta-

ção médica periódica, 

permitindo o diagnós-

tico precoce de com-

plicações ou mesmo 

evitando estas. 

Grupo operativo 

multiprofissional 

semanal, realizado 

pelo clínico, nutri-

cionista, educador 

físico, psicólogo, 

agentes comunitá-

rios e enfermeiros. 

Capacitação dos 

profissionais da 

UBSF. 

Apresentação do 

projeto de ação 

formulado pela 

equipe de saúde 

da UBSF Mi-

randa I ao coor-

denador da APS, 

aos profissionais 

envolvidos com 

as atividades a 

serem desenvol-

vidas e durante 

as reuniões da 

Associação de 

Bairro. 

 

Enfermeira 

Doriluce e ACS 

Ulisses 

Apresenta-

ção da pro-

posta em 

abril de 

2013, com 

previsão do 

início das 

atividades 

em junho de 

2013, com 

periodici-

dade bimes-

tral. 

HIPERprotoco 

. 

 

Cumprimento ade-

quado dos protocolos, 

organizando os aten-

dimentos e, portanto 

melhorar a satisfação 

do usuário. E ainda, 

cumprir as metas 

estabelecidas e com a 

consequente redução 

da morbimortalidade. 

Protocolo Munici-

pal de atendimento 

aos pacientes hiper-

tensos. 

Apresentar aos 

gestores a ne-

cessidade da 

criação de pro-

tocolos para 

atendimento 

desta demanda 

específica e da 

importância em 

atingir as metas 

de controle da 

HAS determina-

das pelo Minis-

tério da Saúde. 

Médica Marília 

e ACS Jane 

Apresenta-

ção da pro-

posta para a 

gestão em 

julho de 

2013, com 6 

meses para 

a aquisição 

dos insumos 

necessários 

e com pre-

visão de 

início em 

fevereiro de 

2014. 
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HIPERentendido 

. 

Consolidação da 

orientação clinica 

solucionar dúvidas 

pertinentes à HAS, 

facilitar o entendi-

mento do paciente em 

relação à sua doença 

e melhorar a qualida-

de de vida. 

Esclarecer a popu-

lação alvo sobre o 

conceito de sua 

doença, os fatores 

de risco, complica-

ções e os cuidados 

para controle da 

mesma e a necessi-

dade de manter 

hábitos de vida 

saudáveis. 

Apresentação do 

projeto de ação 

formulado pela 

equipe de saúde 

da UBSF Mi-

randa I aos ges-

tores, ao coor-

denador da APS, 

aos profissionais 

envolvidos com 

a construção das 

orientações e 

nas reuniões da 

Associação de 

Bairro 

 

Nutricionista 

Thais e ACS 

Aritanna 

Apresenta-

ção da pro-

posta para a 

gestão e 

para os 

principais 

interessados 

em julho de 

2013, com 

04 meses 

para a con-

fecção dos 

folhetos, 01 

mês a im-

pressão e 

com previ-

são de iní-

cio das 

atividades 

em janeiro 

de 2014. 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

10° passo: Nesta fase ocorrerá o delineamento do plano de ações, a discussão e a definição do 

seu processo de execução, englobando os instrumentos necessários e o acompanhamento. E ao 

longo do tempo, será útil para atingir metas e para orientar correções necessárias. Veja os Qua-

dros 7, 8 e 9 que demonstram o roteiro de acompanhamento do projeto. 

 

Quadro 7: Quadro de acompanhamento das atividades propostas pela estratégia HIPERplanejar 

HIPERplanejar 

Coordenadora responsável: Doriluce 

Produtos Responsáveis Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

Prazo 

Grupo operativo multiprofissional 

desenvolvido semanalmente por 

equipe multiprofissional 

Enfermeira Doriluce 

e ACS Ulisses 

Junho de 

2013 

- - - 

Capacitação dos profissionais da 

UBSF Miranda I 

Médica Marília Maio de 

2013 

- - - 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

 

Quadro 8: Quadro de acompanhamento das atividades propostas pela estratégia HIPERprotocolar 

HIPERprotocolar 

Coordenadora responsável: Doriluce 

Produtos Responsáveis Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

Prazo 

Protocolo de atendimento aos Médica Marília e Fevereiro de - - - 
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hipertensos implementado na 

UBSF Miranda I 

ACS Jane 2014 

Capacitação da Equipe de Saúde 

quanto ao protocolo estabelecido 

Enfermeira Dorilu-

ce 

Janeiro de 

2014 

- - - 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

 

Quadro 9: Quadro de acompanhamento das atividades propostas pela estratégia HIPERentendido 

HIPERentendido 

Coordenadora responsável: Doriluce 

Produtos Responsáveis Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

Prazo 

Distribuição dos folhetos informa-

tivos e esclarecimento de dúvidas 

pertinentes. 

Nutricionista Thais 

e ACS Aritanna 

Janeiro de 

2014 

- - - 

Capacitação da Equipe de Saúde 

quanto às orientações existentes no 

folheto e treinamento para orientar 

os usuários. 

Médica Marília Dezembro de 

2013 

- - - 

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

Com a implementação do Plano de Ação, a fim de garantir maior taxa de sucesso do pro-

jeto de intervenção, houve a necessidade de montar uma equipe avaliadora das ações implemen-

tadas. Esta é constituída pela enfermeira Doriluce, pelas ACSs Adriana e Irene, bem como pela 

auxiliar administrativa Maria Fernanda. Dessa forma, as atividades em desenvolvimento serão 

avaliadas a cada 05 meses para verificar andamento das mesmas, dificuldades e sucessos. Os in-

dicadores utilizados foram: adesão do paciente ao tratamento medicamentoso e não medicamen-

toso e os motivos das falhas do tratamento proposto. Veja a planilha de acompanhamento no A-

pêndice 1. 

Espera-se que haja uma melhora crescente da adesão do paciente ao tratamento e amplia-

ção da participação dos mesmos às atividades desenvolvidas na UBSF Miranda I, em relação à 

avaliação anterior. E reforçando, o plano de gestão é primordial para seguimento das atividades a 

serem desenvolvidas e para corrigir erros que podem surgir ao longo do tempo. 

Ainda, a Equipe de Saúde da UBSF Miranda I construiu uma tabela de identificação de 

cada hipertenso, com informações das medicações em uso desde a última consulta, data da con-

sulta, medida da PA, presença de fatores de risco e de complicações da doença, bem como dos 

exames realizados e data de consultas com especialista. Estas informações são atualizadas pelos 

ACSs após cada consulta realizada pelo paciente na planilha em anexo no Apêndice 2. 
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Com isso, será possível monitorar se o tratamento está efetivo, buscar falhas deste, fazer 

busca ativa dos pacientes faltosos em consultas e nas atividades propostas, a qual será feita pelo 

ACS mensalmente. Esta visita é importante pra resgatar o paciente e compartilhar a responsabili-

dade do tratamento, mantendo sempre alerta o usuário à sua situação de saúde. 

Todas as tabelas e os quadros construídos a partir da coleta de dados de acompanhamento 

são importantes para mostrar a individualidade cada paciente e permite ações diferenciadas e pla-

nejadas, mantendo a continuidade de cuidado e a coordenação das ações e assim promovendo e 

consolidando dos princípios da APS. E com o auxílio do Serviço Social, será possível ampliar as 

ações e melhorar a assistência à saúde, conforme o preconizado. 

Um dos fatores agravantes no controle da hipertensão arterial é a falta de ações educativas 

voltadas para a população. Geralmente, os portadores da doença limitam ao uso da terapêutica 

medicamentosa, não tendo o conhecimento sobre seu adoecimento e tratamento. Todavia, é pos-

sível reduzir os óbitos decorrentes da HAS, se houverem estratégias para lidar com os principais 

fatores de risco ambientais, tais como o etilismo, tabagismo, a má alimentação e o sedentarismo. 

Para isso, é preciso instruir os portadores da doença, orientando-os para uma mudança nos hábi-

tos de vida. Pois a falta de informação por parte da população, tanto dificulta a prevenção e o 

diagnóstico da patologia, quanto o seu tratamento. Dessa forma, ressaltamos que modificações no 

estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da hiper-

tensão. Alimentação inadequada, sobretudo quanto ao consumo de sal e gordura, controle do pe-

so, falta de atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco que devem 

ser adequadamente abordados e controlados, o que justifica a relevância do presente trabalho e 

ainda seu prosseguimento conteudístico, e soma-se a estes fatores o caráter detectivo e de certa 

forma também preventivo do mesmo (SBC, 2010). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil como um país em desenvolvimento precisa investir em políticas de saúde que 

visem à qualidade das ações, pois, muitas vezes o que está na teoria, infelizmente na prática é 

pouco alcançado. O SUS em seus princípios assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e 

concede aos usuários, o acesso as informações sobre sua saúde, atribuindo aos profissionais e aos 

gestores a responsabilidade pela viabilização desse direito. No entanto, compete aos profissionais 

que trabalham na rede básica, o cumprimento das ações e serviços visando garantir a promoção e 

prevenção da saúde daqueles indivíduos. Evitando assim, maiores riscos de adoecer e morrer em 

decorrência do atendimento negligenciado. As informações obtidas com este trabalho, agrupadas 

às demais já existentes no país, evidenciam dados suficientemente consistentes a respeito dos 

fatores de riscos ambientais para HAS e permitem a realização de planejamentos objetivos de 

políticas públicas visando a um melhor enfrentamento da hipertensão (ARAÚJO, 2010).  

As ações devem buscar por mudanças no estilo de vida, especialmente com o abandono 

da vida sedentária e um melhor controle dos hipertensos já conhecidos, além de estabelecer metas 

para ampliar o grau de conhecimento desses fatores de risco ambientais pela população 

diretamente interessada e, ainda, e principalmente, fornecer à população em geral mais 

informações para a prevenção do aparecimento dos fatores de risco e, com isso, evitar o 

aparecimento da hipertensão e consequentemente das doenças cardiovasculares (ARAÚJO, 

2010). 

A construção da Proposta de Intervenção possibilitou a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos através do Curso de Especialização em Saúde da Família. Foi possível construir uma 

proposta para modificar a realidade da UBSF Miranda I, direcionando as ações para problemas 

prioritários, permitindo uma reconstrução do cotidiano e aprimoramento da abordagem da Equipe 

da Saúde em relação aos usuários e promovendo assistência de qualidade. 

Através da metodologia utilizada para a construção do plano de ações, foi possível orga-

nizar as ações e a proximidade com o público alvo. Com isso, ficou nítida a importância da equi-

pe atuar em conjunto para promover melhorias na oferta dos serviços e traçar com detalhes o pla-

no de ações a fim de facilitar o processo de trabalho. 

O levantamento inicial dos dados foi importante para informar o perfil da população da 

érea de abrangência e assim ter o conhecimento do grande número de hipertensos. Isso possibili-

tou a mobilização da equipe no sentido de traçar estratégias para melhorar a adesão dos pacientes 
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ao tratamento. Uma vez que a hipertensão arterial tem grande impacto na sobrevida da população 

e na morbimortalidade geral, com sobrecarga dos serviços de pronto atendimento e incremento 

no número de internações. 

A capacitação dos profissionais de saúde é primordial para melhorar a abordagem dos pa-

cientes e para melhor compreensão da dinâmica da doença, bem como trabalhar em conjunto com 

as famílias daqueles e poder garantir maior sucesso das ações de promoção à saúde. 

Através da proposta de intervenção objetiva-se melhorar a qualidade da assistência pres-

tada aos pacientes, a adesão aos tratamentos medicamentoso e não medicamentoso, bem como 

promover ações para melhorar a qualidade de vida com redução dos fatores de risco e consequen-

te mente de complicações. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice 1 

 

Planilha de acompanhamento da adesão dos pacientes ao tratamento – Programa HAS da UBSF Miranda I 

 

Data: 

Endereço (Rua):                                                                                         Microárea:  

ACS: 

 

Pacientes 

Número do 

cadastro 

 Programa HAS 

 

Adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

 

 

Motivos de falha na adesão 

ao tratamento 

  Medicamentoso Não medicamentoso  

   Dieta Atividade 

física 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 
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Apêndice 2 

 

Planilha de acompanhamento da adesão dos pacientes ao tratamento – Programa HAS da UBSF Miranda I 

 

Data: 

Endereço (Rua):                                                                                         Microárea: 

ACS: 

Pacien 

tes 

Idade Medica 

ções em 

uso 

Data da 

última 

consulta 

na UBSF 

Medid

a da 

PA 

Fatores 

de risco 

Complicaçõ

es da 

doença 

Últimos 

exames 

laboratoriais 

realizados 

Data da 

última 

consulta 

com o 

especia- 

lista 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Elaborado pela Equipe de Saúde UBSF Miranda I (2013) 

 

 


