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RESUMO  

 

A atenção básica trabalha com ações de promoção e prevenção da saúde, sem deixar de 

considerar as demais ações assistenciais. As ações em saúde devem ser desenvolvidas de forma 

programada e adequada baseadas nas necessidades de saúde da população de sua área de 

abrangência. Esse projeto tem como objetivo elaborar uma proposta de intervenção visando 

implementar melhorias no processo de trabalho da equipe para obter a integralidade do cuidado 

entre usuários hipertensos e com doenças cardiovasculares adscritos à equipe de saúde da 

família Centro da Unidade básica Quintino Rio Branco Lebre em Mâncio Lima, Acre. A 

justificativa foi baseada nos estudos dos dados do Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica, dos registros da equipe como os prontuários, conversas com pessoas que vivem 

na comunidade onde está situada a Unidade Básica de Saúde e  utilizando-se o método 

Estimativa Rápida, além de revisão bibliográfica recorrendo às bases de dados da Biblioteca 

Virtual de Saúde, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific 

Electronic Library Online e manuais de atenção à saúde do Ministério da Saúde. Na 

comunidade foral verificados como “nós críticos” o uso inadequado do álcool, a falta de 

conhecimento do usuário sobre a doença, a falta de adesão ao tratamento e a falta de processo 

de trabalho adequado da equipe para abordar o problema. Com dados e informações em mãos 

foi construída a proposta de intervenção baseada no método de planejamento estratégico 

situacional e assim procurar enfrentar a falta do cuidado prestado aos hipertensos aliado à 

melhoria do processo de trabalho e qualidade de vida entre usuários sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Centro em Mâncio Lima, Acre.  
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Hipertensão. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Primary care works with health promotion and prevention actions, while considering other 

assistance actions. Health actions must be developed in a programmed and appropriate manner 

based on the health needs of the population in its area of coverage. This project aims to develop 

an intervention proposal aiming to implement improvements in the team's work process to 

obtain comprehensive care among hypertensive users and those with cardiovascular diseases 

assigned to the family health team Center of the Basic Unit Quintino Rio Branco Lebre in 

Mâncio Lima, Acre. The justification was based on studies of data from the Health Information 

System for Primary Care, team records such as medical records, conversations with people who 

live in the community where the Basic Health Unit is located and using the Quick Estimate 

method , in addition to a bibliographic review using the databases of the Virtual Health Library, 

Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Scientific Electronic Library 

Online and health care manuals from the Ministry of Health. critics” the inappropriate use of 

alcohol, the user's lack of knowledge about the disease, the lack of adherence to treatment and 

the team's lack of adequate work process to address the problem. With data and information in 

hand, the intervention proposal was built based on the strategic situational planning method and 

thus seeking to face the lack of care provided to hypertensive patients combined with the 

improvement of the work process and quality of life among users under the responsibility of 

the Health Team. Family Center in Mâncio Lima, Acre. 

 

Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Mâncio Lima 

 

O Município de Mâncio Lima é um município brasileiro de 18.977 habitantes ocupando 

5.452,853 km² de área conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para o ano de 2019 (BRASIL, 2019).  

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Mâncio Lima (MÂNCIO LIMA, 2020), o município 

está localizado no interior do estado do Acre, e é conhecido por ser o” mais ocidental do Brasil”, 

estando no extremo oeste do território brasileiro na nascente do rio Moa, na fronteira com o 

Peru e a uma distância em linha reta de aproximadamente 2 870 km de Brasília, capital federal. 

Seus limítrofes são o Amazonas, Peru, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.  

 

Remotamente, do povoado chamado Vila Japiim originou-se Mâncio Lima, que nasceu numa 

região relativamente grande e banhada pelo Rio Moa e afluentes, cortada por paranás, igarapés 

e igapós e habitaram nordestinos, sendo os cearenses o de maior número e se fixaram no local 

como seringueiros ou agricultores. Estas pessoas foram os pioneiros e que desbravaram e 

conquistaram a Amazônia, ligando-a às gerações futuras com todo o seu imenso potencial de 

riquezas naturais (BRASIL, 2019). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Mâncio Lima 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Quintino Rio Branco Lebre é um estabelecimento onde são 

realizados atendimentos da atenção básica. Em Mâncio Lima, existem serviços de vigilância e 

análise da situação de saúde da população e resposta às emergências de saúde pública; 

vigilância, promoção, prevenção e controle das doenças transmissíveis; vigilância das doenças 

e agravos não transmissíveis, incluindo o câncer; vigilância ambiental em saúde vigilância da 

saúde do trabalhador.  

 

Os pontos de Atenção Secundários ficam localizados na cidade mais próxima, no caso, Cruzeiro 

do Sul– Acre. Para assegurar resolutividade na rede de atenção, alguns fundamentos precisam 

ser considerados: economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de 
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recursos. Assim, o município enfrenta a falta de profissionais capacitados e atendimento 

humanizado, além do transporte para suporte nas atividades educativas.  

 

Os pontos de Atenção Terciários ficam localizados em Rio Branco, capital do Estado do Acre. 

Em Mâncio Lima, existe uma grande carência por médicos especialistas para atendimento de 

diversas modalidades de atendimento, no município. Todos os casos são encaminhados, é feito 

ultrassom exames de rotinas se for o caso, uma vez ao mês na cidade de Mâncio Lima, além de 

três farmácias básicas que não possuem a lista completa de medicamentos recomendados, 

embora ajudem a suprir as necessidades do município. 

 

Os encaminhamentos quando o quadro clínico do paciente é de urgência ou emergência e 

mesmo para especialidades ou exames mais complexos são organizados com verba do 

Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para o município de Rio Branco/Acre. Já a contra 

referência por sua vez é bem precária, pois na maioria dos casos os temos que nos planejar o 

mais rápido possível utilizando avião de pequeno porte no encaminhamento. 

 

1.3Aspectos da Comunidade Cobal  

O bairro da Cobal e uma comunidade de aproximadamente 3.000 mil habitantes e está 

localizada próximo ao centro de Mâncio lima. Sua população e constituída basicamente de 

pessoas que migraram da Zona Ribeirinha, com o objetivo de levarem os filhos para estudar. 

São pessoas com pouca cultura e baixo poder econômico, fazendo da comunidade uma local 

difícil de se implementar algumas das principais ações que caracterizam o programa saúde da 

família. Na atualidade o desemprego é relativamente alto e entre essa população a grande 

maioria dos jovens da comunidade são usuários de drogas e fazem parte de grupos criminosos 

segundo pessoas que vivem no território são conhecidos como: Comando vermelho e Bonde do 

13. Frequentemente são noticiadas a ocorrência de disputas por território e morte dos 

envolvidos com tráfico.  

 

1.4A Unidade Básica de Saúde Quintino Rio Branco Lebre 

 

A UBS Quintino Rio Branco Lebre, foi construída recentemente dentro dos padrões exigidos 

pelo Ministério da Saúde, e possui boa estrutura física com sala de recepção, farmácia, sala de 

curativo, sala de vacina, consultório médico, consultório odontológico, consultório de 
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enfermagem, sala de reuniões copa e banheiros. Hoje na unidade é utilizado o prontuário 

eletrônico com internet em tempo integral, mas, um ponto que deixa a desejar e a falta de alguns 

materiais como termômetro, otoscópio, glicômetro além de matérias para pequenas cirurgias. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Centro  

 

A equipe é composta por um médico, uma odontóloga, um enfermeiro, dois técnicos em 

enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde (ACS) que juntos atuam no atendimento 

das famílias de Mâncio Lima.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Quintino Rio Branco Lebre 

 

A UBS Quintino Rio Branco Lebre funciona de segunda a sexta feira das 7:00 horas as 17:00 

horas durante a semana, e atende basicamente consultas em demanda espontânea, e procura 

organizar a realização de atividades com grupos de Programa Nacional de Hipertensão e 

Diabetes mellitus (HIPERDIA), puericultura, gestantes, dependentes químicos e 

matricialmente dos pacientes psiquiátricos. 

 

Além disso, existe Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) que atua na UBS de maneira 

articulada com Equipe de Saúde da Família (eSF) e a Equipe de Saúde Bucal (ESB) ofertando 

atendimento nutricional, ginecológico, fisioterapêutico, bem como assistência de um 

profissional de educação física.  

 

1.7 O dia a dia da equipe da Equipe Centro 

Em relação às atividades em grupo, a equipe enfrenta algumas dificuldades, em relação à 

população que ainda não se adaptou à nova cultura de atendimento médico e de enfermagem e 

demais atividades junto a unidade, que já organizou a agenda. A agenda da eSF propõe 

atividades pela manhã e no período da tarde. O problema é que quando a equipe programa 

atividades no período da tarde a adesão é baixa dificultando a realização das atividades. Assim, 

quando a equipe precisa realizar as atividades em grupo, a mesma troca o horário do 

atendimento médico para a tarde e as atividades para o período da manhã. No período da tarde, 

a equipe realiza visitas domiciliares nas segundas e terças feriras, nas quartas são feitas as 

reuniões de equipe, onde são discutidas as atividades do planejamento do serviço, na quinta 
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feira é realizado o atendimento e a tarde atividades em grupo. Todos os dias são realizadas: 

vacinação e outros procedimentos de enfermagem. O atendimento odontológico é realizado 

todos os dias e atende à demanda espontânea. 

Embora exista uma agenda, a eSF Centro verificou que pessoas que fizeram o tratamento para 

hipertensão em períodos anteriores, buscam o atendimento da equipe ainda apresentando 

quadros hipertensivos quando aferida a pressão arterial, alguns com problemas cardiovasculares 

já estabelecidos, associados à maus hábitos de vida como: ingestão do álcool, tabaco ou mesmo 

alimentares e por vezes  acentuando  crises relacionadas à hipertensão. Observou-se ainda a 

dificuldades de adaptação às medidas não farmacológicas provavelmente com suspensão de 

medicamentos pelo médico ou por simples abandono. Assim, o problema hipertensão entre os 

usuários adscritos à equipe centro vem alterando a agenda proposta, pois são usuários que 

buscam a unidade de saúde com queixas que praticamente inexistem, mas que quando avaliados 

pelo enfermeiro e médico, quase sempre denotam níveis pressóricos alterados, história de 

ansiedade, utilização do álcool e a boa sensação do uso do tabaco.  

Diante deste quadro em meio à demanda espontânea, motivou esta proposta de intervenção, a 

eSF resolveu modificar o processo de trabalho usando o acolhimento para separar os 

hipertensos dos demais usuários em busca de atendimento. Outras propostas foram feitas para 

que se melhore as atividades do grupo operativo, busca ativa dos agendados faltosos e prover 

consultas em demanda espontânea para conscientização dos que não aderem ao tratamento 

medicamentoso ou não. 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

 

A eSF Centro da UBS Quintino Rio Branco Lebre realizou o diagnóstico situacional da área de 

abrangência utilizando o método da Estimativa Rápida e assim verificou vários problemas como 

grande número de hipertensos; diabéticos; pessoas com doenças respiratórias (asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema, outras); pessoas acometidas por com doença 

cardíaca/ acidente vascular cerebral (AVC) e infarto; doença renal (insuficiência renal, outros); 

hanseníase; tuberculose; câncer; Sofrimento mental; idosos acamados; usuários de drogas, 

álcool e tabaco. 
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1.9 Priorização dos problemas: seleção do problema para plano de intervenção  

 

Para a priorização dos problemas foi necessário a análise pela equipe e análise da 

governabilidade e capacidade de enfrentamento do problema pela equipe selecionando o 

principal problema. Dentre os principais problemas foram selecionados os descritos no quadro 

1. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade Cobal da equipe de Saúde da Família Centro da Unidade Básica de Saúde Quintino 

Rio Branco Lebre, município de Mâncio Lima, estado do Acre. 

Problemas Magnitude 

(Importância) 

Urgência* Capacidade de 

Enfrentamento 

Ordem de 

Priorização 

Hipertensão Alta 6 Parcial 1 

Diabetes Mellitus Alta 6 Parcial 2 

Doenças respiratórias Alta 4 Parcial 3 

AVC/ Infarto /Doença 

cardíaca 

Alta 4 Dentro 4 

Doença renal Alta 1 Parcial 5 

Hanseníase Alta 1 Parcial 6 

Tuberculose Alta 1 Parcial 7 

Câncer Alta 1 Parcial 8 

Sofrimento mental Alta 3 Parcial 9 

Acamados Alta 2 Parcial 10 

Pessoas que fazem uso de 

álcool e drogas/ tabaco 

Alta 1 Parcial 11 

Fonte: próprio autor (2020) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposta de intervenção, se justifica, pela necessidade de propor novas abordagens 

considerando os atributos da atenção primária e implementar o acolhimento em busca de 

melhorar a qualidade dos serviços de e a satisfação dos usuários hipertensos adscritos  ao 

território da equipe de saúde Centro da Unidade Básica de Saúde Quintino Rio Branco Lebre, 

município de Mâncio Lima, estado do Acre. 

 

Baseado nos registros da equipe, durante a realização do diagnóstico situacional, atendimentos 

de consultas e consulta aos prontuários, percebeu-se a presença de uma quantidade considerável 

de hipertensos diagnosticados. Os mesmos voltam à UBS Quintino Rio Branco Lebre em busca 

de atendimentos periodicamente sugerindo ineficácia dos tratamentos pela falta de adesão, 

trabalho da equipe que não atende o usuário faltando principalmente o vínculo, atenção no 

primeiro contato falha, comprometendo inclusive a integralidade do cuidado. 

 

A elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, linear e contínuo para 

doença cardiovascular (LEWINGTON, 2002 apud V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

p.30). Além da morbidade, representa a elevação de custos médicos e socioeconômicos 

resultantes principalmente de suas complicações, como a doença cerebrovascular, doença 

arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de 

extremidades (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). 

 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) acometem os gêneros feminino e masculino, 

sendo uma das principais causas de morte entre ambos e nas pessoas acima de 30 anos 

representa aproximadamente 20% de todas as mortes. Já as mortes por causas cardiovasculares 

relacionadas à aterosclerose foram responsáveis por cerca de 200.000 mortes no ano de 2009 

(MANSUR; FAVARATO, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar uma proposta de intervenção visando implementar melhorias no processo de trabalho 

da equipe para obter a integralidade do cuidado entre usuários hipertensos e com DVC adscritos 

à equipe de saúde da família Centro da Unidade básica Quintino Rio Branco Lebre em Mâncio 

Lima, Acre.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Estimular novo comportamento da equipe praticando os atributos da atenção primária; 

 

Estimular a população a conhecer os fatores que contribui para a hipertensão e doenças 

cardiovasculares; 

 

Estimular a melhoria dos níveis pressóricos através de ferramentas sociais, culturais e 

esportivos para controle da doença. 
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4 METODOLOGIA 

Esta proposta de intervenção foi elaborada para a eSF Centro da UBS Quintino Rio Branco 

Lebre em Mâncio Lima, Acre. Os profissionais da equipe, realizaram o diagnóstico situacional, 

através do método da estimativa rápida, o que permitiu o levantamento dos problemas 

vivenciados no território sob sua responsabilidade, com relativa rapidez. Em seguida, o método 

de Planejamento Estratégico Situacional (PES), permitiu a priorização dos problemas em 

decorrência de terem sido encontrados vários deles. Assim, a equipe construiu esta proposta de 

intervenção sobre o problema priorizado, descrito e apontado os nós críticos que contribuem 

com o problema além de elaborar os passos preconizados no método (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

Para subsidiar a revisão de literatura deste trabalho, foi realizada a busca ativa em trabalhos das 

bases de dados do Scientific Electronic Library Online (SCIELO), os manuais de atenção à 

saúde redigidos pelo Ministério da Saúde e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a Biblioteca 

Virtual em Saúde do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON). Os descritores 

utilizados como critérios de inclusão foram: Atenção Primária à Saúde; Estratégia de Saúde da 

Família. Hipertensão.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 A Hipertensão Arterial Sistêmica  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010, p. 1), “a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA)”.  

Esta morbidade é um importante problema de saúde pública e está relacionada muitas vezes a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo como o coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos, ou de alterações metabólicas, remetendo ao aumento do risco de eventos 

cardiovasculares. Tanto a HAS quanto as DVC são mundialmente prevalentes e baixas taxas de 

controle embora seja considerada um dos fatores de risco modificáveis. A condição citada está 

associada a alterações funcionais e/ou estruturais em diversos órgãos do corpo humano como, 

por exemplo, encéfalo, coração, vasos sanguíneos e rins. Além disso, pode resultar em 

alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 

ou não. Já a mortalidade por DCV aumenta progressivamente com a elevação da PA, de forma 

linear, contínua e independente, sendo que, está elevação pode resultar em acidente vascular 

encefálico (AVE) e doença isquêmica do coração (DIC). Grande parte das morbidades ocorre 

em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e em adultos até 69 anos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). Quanto à distribuição da doença, 

de acordo com o trabalho de Ribeiro; Cotta; Ribeiro (2012), em relação as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), 

[...]destacam-se as DCV e a HAS com uma prevalência estimada de 35% na 

população acima de 40 anos. A instalação da HAS ocorre cada vez mais 

precocemente e estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes 

também sejam portadoras. Isso representa, em números absolutos, um total de 

17 milhões de portadores da doença no país (BRASIL, 2006 apud RIBEIRO; 

COTTA; RIBEIRO, 2012, p. 8). 

 

Muitos avanços foram alcançados nas últimas três décadas no Brasil, no entanto os estudos de 

prevalência de HAS em adultos ainda são insuficientes, não representativos da população 

brasileira como um todo, restritos a determinadas cidades ou grupos populacionais, com 

exclusão, em sua maioria, do meio rural (SCALA, 2014).  
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Apesar dos avanços das últimas três décadas, os estudos de prevalência de HAS em adultos 

ainda são insuficientes, não representativos da população brasileira como um todo, restritos a 

determinadas cidades ou grupos populacionais, com exclusão, em sua maioria, do meio rural. 

Na presente revisão, dezenas de estudos foram excluídos por abordarem populações restritas ou 

grupos muito pequenos e devido à utilização de diferentes pontos de corte para o diagnóstico 

de HAS. Outros, por terem seus resultados divulgados em vários artigos ou periódicos com 

destaque, frequentemente, de diferentes aspectos da análise da mesma base de dados (LADEIA; 

LIMA, 2014).  

 

A HAS é uma doença silenciosa que acomete populações cada vez mais jovens e que está 

relacionada com grande morbimortalidade mundial, por estar relacionada à causa de outras 

doenças profundamente debilitantes, como a insuficiência cardíaca e a renal (FERREIRA; 

SOUZA; IRIGOYEN; 2016). Conforme citado, na atualidade, as DCV são, a maior causa de 

mortes no mundo sendo a HAS um dos maiores fatores de risco para complicações cardíacas e 

cerebrovasculares. Assim, são necessárias novas estratégias e abordagens para a identificação 

precisa dos indivíduos em situação de risco, beneficiando o indivíduo com HAS, pois, sendo 

uma doença crônica, o controle dessa doença depende de acompanhamento e tratamento por 

toda a vida, envolvendo as medidas farmacológicas e não farmacológicas (REINERS et al, 2012 

apud RADOVANOVIC et al, 2014,  p. 548). 

 

5.2A Hipertensão arterial sistêmica na Atenção Primária à Saúde 

 

Para garantir as estratégias ideais para tratamento da HAS, a Atenção Primária à Saúde (APS), 

através de suas ações, é o local preferencial de acesso aos serviços de saúde. Além das ações, a 

APS proporciona o diagnóstico, tratamento e controle da HAS, que, se realizadas efetivamente, 

as medidas de promoção e prevenção à saúde são capazes de reduzirem o risco de internações 

por HAS, que impacta economicamente o Sistema Único de Saúde (SUS), pela elevação dos 

custos assistenciais (DANTAS et al., 2018). 

 

O avanço da idade e o aumento das DCNT e a transição demográfica e epidemiológica, são 

situações que repercutem diretamente na qualidade de vida das pessoas (MIRANDA; SOARES; 

SILVA, 2016). 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), a elevação da PA é o maior fator de 

risco para mortalidade, justificando cerca de metade das mortes por AVC e em menor parte 

pela doença coronariana. Os fatores de risco que contribuem com a HAS estão entre a idade, 

sexo, etnia, fatores socioeconômicos, dieta rica em sódio, obesidade, uso abusivo do álcool, 

sedentarismo, entre outros. 

 

O tratamento da HAS normalmente associa medicamentos para o controle da PA e a 

modificação dos hábitos de vida, como a adoção de práticas como exercício físico e dieta 

alimentar. Para o sucesso das ações, deve ser garantido o acesso ao tratamento na APS, e seus 

atributos para o serviço de saúde, que articulam a assistência programática e complementar, 

sendo por isso chamado de porta de entrada do sistema de saúde. Tais atributos completam e 

auxiliam a organização, a assistência, a acessibilidade, a adesão e o vínculo, a programação de 

serviços, a coordenação do cuidado, o enfoque familiar e comunitário. A APS deve promover 

um suporte primordial e básico à população sob sua responsabilidade, ampliando os serviços 

em saúde, abordando as morbidades, sendo um ponto de comunicação para outros serviços que 

compõem a Rede de Atenção à Saúde (SANTOS, et al., 2019).  

 

O enfoque familiar dado pelos profissionais de saúde às pessoas com HAS, deve envolver 

práticas assistenciais, onde a família está inserida no contexto do cuidado, além do auxílio na 

busca pelo tratamento. Já a participação comunitária é importante na tomada de decisões sobre 

as ações de saúde, sendo que as pessoas com HAS estão associadas a fatores que justificam a 

não adoção ao tratamento, como infraestrutura inadequada, violência, e falta de saneamento 

básico. Apesar de todo este caminho, existem usuários na área de abrangência que buscam 

atendimento médico apenas com a presença da doença, deixando evidente a necessidade da 

disseminação da prevenção para que se promova um ambiente saudável para a comunidade 

(SANTOS et al., 2019). 

 

A importância do Programa de Saúde da Família (PSF) levou à sua transformação em uma 

estratégia de conversão do modelo de atenção básica, onde à Saúde da Família passa a ser 

atribuído o controle e diagnóstico da hipertensão com ação prioritária na saúde do adulto 

(RABETTI; FREITAS, 2011). O modelo de atenção proposto pela estratégia em saúde da 

família (ESF) se faz mediante,  

[...] O controle da PA, além de exigir a participação individual, também requer 

a assistência da equipe de saúde, dentro de um programa eficiente de controle 
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da HAS, pois há fatores como a cronicidade da doença, aliada à falta de 

sintomatologia, que influenciam e condicionam o processo do efetivo controle 

dos níveis pressóricos (BARRETO; CREMONESE, 2015 apud GEWEHR et. 

al., 2018, p. 180). 

 

Os autores, também se referem à adesão ao tratamento da doença, determinando que a adesão 

está no fato de o paciente seguir a proposta feita pelos profissionais de saúde. Por outro lado, 

trata-se de abandono do tratamento farmacológico, quando o paciente, sem orientação médica 

passa a realizar tomada irregular do medicamento, prática atraso nas tomadas ou pequenas 

interrupções do medicamento prescrito resultando em novos desfechos clínicos. Esta baixa 

adesão ao tratamento é um dos fatores que remetem aos valores elevados da PA. Neste 

momento, cabe aos profissionais de saúde, proporcionarem a implementação de ações para 

correção de rumo priorizando as necessidades daquele paciente, conhecendo os usuários e 

identificando os fatores que atrapalham a adesão ao tratamento (GEWEHR et. al, 2018). 

 

Conforme citado, as DCNT, mais especificamente a HAS, prevalente em todo o mundo é 

responsável pelo considerável aumento do risco cardiovascular, caracterizado pelos altos e 

sustentados níveis pressóricos do sangue. Assim, o trabalho dos profissionais da APS é capaz 

de reconhecer o conjunto de necessidades e impactando positivamente nas condições de saúde 

dos hipertensos. A tarefa é desafiadora para a rede primária, dada a coexistência de 

determinantes biológicos e socioculturais, necessitando do envolvimento do indivíduo, sua 

família e comunidade para uma abordagem efetiva somado aos acessos do indivíduo aos 

serviços de saúde, vínculo e acolhimento garantindo a continuidade do cuidado. Neste contexto, 

a resolutividade da atenção às pessoas hipertensas está relacionada com o uso medicamento, 

medidas reguladoras, e principalmente na atenção voltada pessoa em sua totalidade (GIRÃO; 

FREITAS, 2016). 

 

Ainda, dentro da prevenção, devem ser observados a natureza do comportamento e os hábitos 

de vida, por estarem relacionados com a oferta, demanda, consumo, modismo e as 

representações sociais da cultura e das relações sociais estabelecidas na sociedade (BUSS, 2002 

apud RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012, p. 8). Já de acordo com Tavares; Barreto-Filho 

(2017),  

[...] Para que a APS realize sua contribuição na prevenção e controle de 

doenças crônicas, além do aumento na quantidade de pessoas atendidas, é 

necessário melhoria do acesso, incentivo ao paciente da auto-gestão de sua 

saúde, capacitação da equipe de saúde, através da educação aos provedores e 

apoio aos gestores de saúde. É imperioso a interlocução com os outros níveis 
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de atenção à saúde, facilitando o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento 

especializados, assim como a implantação de sistemas eficientes para melhor 

registro e uso da informação, coordenação de medicamentos prescritos e 

acompanhamento dos resultados ao longo do tempo (MACINKO; 

DOURADO; GUANAIS, 2011apud TAVARES; BARRETO-FILHO, 2017, 

p. 507).  

 

5.3 A Estratégia de Saúde da Família e as Doenças Cardiovasculares 

 

Ainda de acordo com Tavares e Barreto-filho (2017), a ESF é responsável pelo ordenamento 

da APS no SUS exercendo o primeiro contato com os usuários longitudinalidade e coordenação 

do cuidado. Para isto, conta com a as redes de atenção, apoio diagnóstico, assistência 

especializada e hospitalar, porém existe certa fragmentação para execução do cuidado das DCV 

através da ESF. De outro lado existem casos bem sucedidos onde, foram avaliadas 

positivamente intervenção nutricional, redução do Índice de Massa Corpórea (IMC) programa 

de atividade física na ESF, redução significante na pressão arterial sistólica e níveis de glicemia, 

entre outros. As autoras Oliveira; Pereira (2013) descrevem a organização de serviços prestados 

na APS através da ESF, onde a mesma   

[...] prioriza ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma 

integral e continuada. Em expansão por todo o território nacional, a ESF 

define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 

médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da 

população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os 

usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em contato permanente com 

o território(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p. 159) 

 

O tratamento da doença cardíaca pode ser clínico ou cirúrgico, visando o pleno 

restabelecimento e capacidade funcional do coração de forma a diminuir a sintomatologia e 

proporcionar ao indivíduo o retorno às suas atividades normais. A cirurgia é indicada, quando 

a probabilidade de sobrevida é maior com o tratamento cirúrgico do que com o tratamento 

clínico. As cirurgias cardíacas podem ser classificadas em corretoras, relacionadas à correção 

de defeitos do canal arterial, septo atrial ou ventricular; reconstrutoras, destinadas à 

revascularização do miocárdio ou plastia das válvulas cardíacas e substitutivas que 

compreendem as trocas valvares e os transplantes (BLACK; MATASSARIN-JACOBS, 1996 

apud GALDEANO et. al., 2006). Os autores se referem ainda a morte súbita cardíaca é a 

manifestação comum à doença cardíaca, comum em pacientes com doença arterial coronariana, 

cardiomiopatias, arritmias cardíacas ou doença cardíaca hipertensiva que possuem altos riscos 

de morte súbita. A grande maioria dos pacientes desenvolvem uma taquicardia ventricular que 

evolui rapidamente para a fibrilação ventricular e colapso circulatório. A complexidade de 
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cuidados requeridos por indivíduos com problemas cardíacos, cujas condições de saúde sofrem 

mudanças constantes, e que necessitam de intervenções de enfermagem imediatas, despertou o 

interesse em identificar os diagnósticos de enfermagem no período pré-operatório de cirurgia 

cardíaca (GALDEANO et al., 2006). 

 

A variabilidade da frequência cardíaca pode ser determinada com registros de curta (mínimo 

de 5min) ou longa duração (24 horas) fazendo parte dos programas de análise da 

eletrocardiografia dinâmica pelo sistema Holter. É recomendável que a avaliação dos índices 

da variabilidade da frequência cardíaca somente seja feita em gravações de excelente qualidade, 

após edição manual rigorosa dos registros com correção e eliminação de ruídos, artefatos e 

arritmias que por ventura interfiram nos resultados. Embora a variabilidade da frequência 

cardíaca acrescente importantes informações em relação ao perfil autonômico de pacientes 

cardiopatas e diabéticos, apresenta baixa sensibilidade e baixo valor preditivo positivo para 

estratificação de risco de morte arrítmica. Assim, deverá ser utilizada em associação com outros 

métodos, como presença de atividade ectópica ventricular ao Holter, eletrocardiograma (ECG) 

de alta resolução, fração de ejeção. Sabe-se que valores extremamente baixos da variabilidade 

da frequência cardíaca relacionam-se com pior prognóstico na doença coronariana e na 

insuficiência cardíaca congestiva (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2002). 

 

Segundo Pivoto (2010) a perda sanguínea decorrente do procedimento cirúrgico, assim como a 

função miocárdica comprometida pela cardiopatia prévia e manipulação cirúrgica estão 

relacionadas com o diagnóstico Débito Cardíaco Diminuído, definido como uma “quantidade 

insuficiente de sangue bombeado pelo coração para atender às demandas metabólicas 

corporais”. As características definidoras apontadas para esse diagnóstico incluem: hipotensão; 

frequência cardíaca alterada; arritmias; pressão venosa central alterada; pressão do átrio 

esquerdo alterada; perfusão periférica prejudicada; alterações no aspecto e coloração da pele; e 

oligúria. Tais variações no débito cardíaco podem ser identificadas por monitorização da 

frequência e ritmos cardíacos, por mensurações da PA, pressão venosa central e pressão do átrio 

esquerdo e por observações clínicas. O Débito Cardíaco Diminuído pode estar relacionado 

também a outro diagnóstico, o de Perfusão Tissular Renal Ineficaz, pois a função renal está 

intimamente influenciada pela função cardíaca. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta de intervenção foi elaborada para o problema priorizado a “Grande quantidade 

de pacientes hipertensos”, onde foi realizado a descrição do problema selecionado, a explicação 

e a seleção de seus nós críticos que contribuem com o problema. 

 

Em seguida foram propostos em quadros o desenho das operações para cada causa selecionada 

como “nós crítico”, as operações do projeto, os resultados esperados, os produtos esperados, os 

recursos necessários para a concretização das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e 

políticos) constantes no método do PES (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Após a realização do diagnóstico situacional do território sob responsabilidade da Centro da 

UBS Quintino Rio Branco Lebre em Mâncio Lima, no Acre, a equipe decidiu elaborar esta 

proposta em busca de enfrentar o problema que mais vem desestruturando o processo de 

trabalho e gerando a insatisfação dos usuários. 

 

 Foi considerada a capacidade de enfrentamento para o problema neste momento, uma vez que 

a equipe não consegue resolver todos os problemas listados. O problema priorizado foi a grande 

quantidade de hipertensos sem controle dos níveis pressóricos e até portando doenças 

cardiovasculares que procuram atendimento pela equipe. O descontrole vem resultando em 

outros problemas evitáveis, necessitando de propor a reorganização do processo de trabalho 

para atender este público que muitas vezes evoluiu para doenças cardíacas e que também 

buscam na equipe a atenção que a doença demanda. Foram então, desenvolvidas ações para 

reduzir os impactos do problema que resultam no descontrole da HAS, como demanda 

espontânea alta, acrescida de usuários hipertensos descompensados e anteriormente 

diagnosticados, demandando atendimento de emergência, desestruturando os serviços ofertados 

pela equipe, sendo que se trata de situações que poderiam ser evitadas através da adesão ao 

tratamento. 

 

Grande parte das complicações e agravos oriundos do descontrole da HAS são comportamentais 

e na maioria das vezes modificáveis. Observa-se usuários que não aderem aos tratamentos 

farmacológico e não farmacológico, obesidade, uso do álcool que também contribui  com a 
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baixa adesão ao tratamento, hipertenso que não se alimenta adequadamente e não realiza 

atividades físicas, o tabagismo, que também pode ser abandonado para a melhoria da qualidade 

de vida e da saúde. Aliado a isso está o processo de trabalho inadequado ao trabalho específico 

para os hipertensos. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo)  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta quantidade de hipertensos”, para o qual 

se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS;  

SANTOS, 2018).  

 

Dentre estes problemas selecionados, a equipe priorizou o problema “Alta quantidade de 

hipertensos inclusive já portando doenças cardiovasculares” no território sob responsabilidade 

da equipe de saúde da família Centro da Unidade básica Quintino Rio Branco Lebre em Mâncio 

Lima, no Acre. 

 

Baseado nos registros da equipe, durante a realização do diagnóstico situacional, atendimentos 

de consultas e consulta aos prontuários, percebeu-se a presença de uma quantidade considerável 

de hipertensos diagnosticados. Os mesmos voltam à UBS Quintino Rio Branco Lebre em busca 

de atendimentos periodicamente sugerindo ineficácia dos tratamentos pela falta de adesão, 

trabalho da equipe que não atende o usuário faltando principalmente o vínculo, atenção no 

primeiro contato falha, comprometendo inclusive a integralidade do cuidado. Assim, foram 

utilizadas tais dificuldades para se propor ações para enfrentar a complexidade do problema e 

com o produto melhorar a qualidade de vida dos usuários acometidos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os seguintes “nós críticos” foram identificados para o problema selecionado: 

▪ uso inadequado do álcool; 

▪ falta de conhecimento do usuário sobre a doença; 

▪ falta de adesão ao tratamento; 

▪ falta de processo de trabalho adequado da equipe para abordar o problema; 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e produtos 

esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente para cada nó 

crítico. 
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Fonte: próprio autor (2020) 

Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 1” relacionado ao problema “HAS e DCV”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Quintino Rio Branco Lebre, do município de Mâncio Lima, 

estado do Acre 

Nó crítico 1  Uso inadequado do álcool 

6º passo. Operação 

(operações)  

  O álcool como o principal fator de doenças cardíacas. 

6º passo. Projeto 
  Melhoria da qualidade de vida dos hipertensos  

6º passo. Resultados 

esperados 

Espera-se que as pessoas tomem conhecimento das propriedades do álcool 

como causadores de doenças;  

Redução progressiva do uso do álcool por estes usuários; 

Hipertensos que conhecem os malefícios do uso indiscriminado do álcool. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Palestras, visitas em escolas e oficinas com toda a população;  

6º passo. Recursos 

necessários 

Organizacional: espaço físico; 

Educação: promover informações aos estudantes das escolas municipais e 

estaduais do município. 

Financeiro: financiamento dos projetos e material de ampla divulgação 

7º passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Educação: promover informações aos estudantes na escola, visando 

medidas preventivas desde a infância 

Financeiro: financiamento dos projetos e material de ampla divulgação 

8º passo. Controle dos 

recursos críticos.  

Ações estratégicas 

Prefeitura municipal – Favorável 

Secretaria de educação – Favorável 

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável 

(eis) e prazo 

Médico e enfermeiro da eSF 

Plano iniciado em 2019 com termino em 2020 

10º passo. Gestão do 

plano. Monitoramento 

e avaliação das ações 

Monitorar as ações por meio de relatórios mensais  
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Fonte: próprio autor (2020) 

  

Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó 

crítico 2” relacionado ao problema “HAS e DCV”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Quintino Rio Branco Lebre, do município de Mâncio Lima, estado do Acre 

Nó crítico 2 Falta de conhecimento do usuário sobre a doença 

6º passo.  

Operação 

(operações)  

 Envolvimento dos familiares e hipertenso no conhecimento sobre os rumos 

que a manutenção que níveis pressóricos altos e possíveis problemas cardíacos 

futuros, suas causas e as consequências da não adesão aos tratamentos. 

6º passo. Projeto Pressão alta pode resultar em Problemas Cardíacos 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Usuários e familiares conhecerem todos os aspectos da doença que o acomete. 

Manutenção de hábitos saudáveis de vida após informações adquiridas na UBS 

e NASF. 

6º passo. Produtos 

esperados 

A unidade de saúde deve promover rodas de conversas com pacientes, visitas, 

palestras... 

Usuário corresponsável pela doença que o acomete. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Organizacional: para organizar as palestras e visitas, bem como o espaço físico 

e lanches; 

Político: mobilização social; 

Educação: promover informações aos hipertensos e com DVC. 

Financeiro: financiamento dos projetos e material de ampla divulgação. 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano. Recursos 

críticos 

Organizacional: espaço adequado; 

Político: mobilização social, comunidade unida pela mesma causa;  

Financeiro: Falta de dinheiro declarado pela prefeitura. 

8º passo. Controle 

dos recursos 

críticos.  

Ações estratégicas 

Secretaria de Saúde e educação - Favorável 

Equipe e equipe multidisciplinar - Favorável  

9º passo. 

Acompanhamento 

do plano. 

Responsável (eis) e 

prazo 

Médico e enfermeiro da eSF 

Plano iniciado em 2019 com termino em 2020 

10º passo. Gestão 

do plano. 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

Relatórios mensais referente as ações desenvolvidas 
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Fonte: próprio autor (2020) 

Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 3” relacionado ao problema “HAS e DCV”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Quintino Rio Branco Lebre, do município de Mâncio Lima, 

estado do Acre  

Nó crítico 3 Falta de adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico 

6º passo. Operação 

(operações)  

 Envolvimento do hipertenso, sua família e farmacêutico, incluindo os 

demais profissionais do NASF sempre que necessário, para auxiliar na 

adesão ao tratamento medicamentoso e mudanças no estilo de vida 

respectivamente   

6º passo. Projeto Evitando Pressão alta e Problemas Cardíacos 

6º passo. Resultados 

esperados 

Hipertensos que mantém um compromisso claro com a equipe, através da 

conscientização, acolhimento, criação do vínculo e coordenação. 

Permitindo ao usuário ser estimulado a aderir à uma vida saudável baseada 

nas informações adquiridas. 

6º passo. Produtos 

esperados 

Níveis pressóricos reduzidos e participação dos usuários aos eventos e 

palestras propostos pela eSF.  

6º passo. Recursos 

necessários 

Organizacional: promover palestras, prepara o espaço físico e profissionais 

para palestrar; 

Político: mobilização social; 

Educação: promover informações aos portadores de hipertensão. 

Financeiro: financiamento dos projetos e material de ampla divulgação. 

7º passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Organizacional: organização das palestras e espaço adequado; 

Político: mobilização social, comunidade unida pela mesma causa; 

8º passo. Controle 

dos recursos críticos.  

Ações estratégicas 

Coordenador da atenção primária - Favorável 

Secretaria Municipal de Saúde – Favorável  

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável 

(eis) e prazo 

Médico e enfermeiro da eSF 

Plano iniciado em 2019 com termino em 2020 

10º passo. Gestão do 

plano. 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

ACS que afere a pressão arterial durante visitas domiciliares sempre 

priorizando os atributos da APS, especialmente o diálogo.  

Realização de relatórios mensais para monitoramento das ações.  
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Fonte: próprio autor (2020) 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 4” relacionado ao problema “HAS e DCV”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Quintino Rio Branco Lebre, do município de Mâncio Lima, 

estado do Acre 

Nó crítico 4 Falta de processo de trabalho adequado da equipe para abordar o problema 

6º passo. Operação 

(operações)  

 Envolvimento da equipe na prática dos atributos da APS (primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação) – para reduzir os problemas 

com o processo de trabalho que vem sendo ofertado aos usuários, inclusive 

hipertensos.  

6º passo. Projeto Equipe que resolve problemas e problemas. 

6º passo. Resultados 

esperados 

A equipe buscando facilitar o processo de trabalho reduzirá suas 

dificuldades de comunicação e abordagem aos usuários, envolvendo cada 

usuário que precisa de atendimento. 

6º passo. Produtos 

esperados 

 Equipe eficiente, usuário satisfeito, solução rápida dos problemas 

reduzindo os empecilhos para a equipe e dos usuários. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Organizacional: organizar a agenda para reunião entre os profissionais da 

equipe; 

Político: internalização do problema e mobilização da equipe; 

Educação: promover informações aos usuários das decisões tomadas. 

Financeiro: financiamento dos projetos e material de ampla divulgação. 

7º passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos 

Organizacional: para organizar o serviço e espaço adequado; 

Político: mobilização entre a equipe e equipe multidisciplinar, e em seguida 

com a comunidade que deve ser provocada a estar unida pela mesma causa. 

8º passo. Controle 

dos recursos críticos.  

Ações estratégicas 

eSF Quintino Rio Branco Lebre - Favorável 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável  

9º passo. 

Acompanhamento do 

plano. Responsável 

(eis) e prazo 

Médico e enfermeiro da eSF 

Plano iniciado em 2019 com termino em 2020 

10º passo. Gestão do 

plano. 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

Observar o comportamento dos profissionais e dos usuários, corrigindo 

rumos se necessário por meio do diálogo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação desta proposta de intervenção, depende do apoio e empenho dos profissionais 

da equipe multidisciplinar, e da eSF Centro da UBS Quintino Rio Branco Lebre, em Mâncio 

Lima, no estado do Acre. A qualidade de vida dos adultos que estão hipertensos pode ser 

melhorada, pela reorganização do processo de trabalho da equipe e dos atributos da APS, 

devidamente aplicados à medida do possível. Com esta proposta, a equipe pretende orientar e 

reduzir cada hipertenso que buscar os serviços da ESF, realizar a busca ativa adequada dos 

hipertensos que estão sem estímulos para a adesão ao tratamento, propor consultas para este 

grupo adequadamente associando a isso a reorganização do processo de trabalho da equipe. 

Enfatizar a importância do envolvimento dos familiares no tratamento do usuário hipertenso ou 

com DCV, bem como destacar as eventuais comorbidades, levando a todos informações 

adequadas. 

 

Além disso, a eSF irá reorganizar a agenda de forma a proporcionar reuniões entre médico e 

enfermeiro e demais profissionais e equipe multidisciplinar, estimulando a cada um o 

desenvolvimento da escuta qualificada, comunicação e vinculo.  

 

A melhoria do cuidado requer avaliação e monitoramento constante, acompanhamento pelos 

profissionais de saúde da equipe e da equipe multidisciplinar onde devem ser feitas orientações 

voltadas ao problema, monitoramento pelos ACS e dos demais profissionais da equipe.  

 

Os recursos utilizados serão apresentados e propostos pela equipe aos gestores, para atingir um 

objetivo de cada vez. Serão propostas ações educativas, atividades e interação entre equipe e 

usuários, estímulo e necessidade de o acompanhamento inclusive estimular a adesão ao 

tratamento, assumindo compromissos entre equipe e usuários acometidos resultando em 

aumento da estima e melhoria da qualidade de vida dos hipertensos. Com esta intervenção 

espera-se melhorar a qualidade de vida dos portadores da HAS e acometidos por problemas 

cardiovasculares, mas priorizando o acompanhamento e cuidado, garantindo-lhes bem estar e 

qualidade de vida. 
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