
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA CARLA CASTELUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASTREAMENTO DE HIPERTENSO NO MUNICÍPIO NA ESF VILLAGE DO SOL 

NO MUNICIPIO DE CACOAL/RO – PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo Bom despacho / MG  
2019



ADRIANA CARLA CASTELUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASTREAMENTO DE HIPERTENSO NO MUNICÍPIO NA ESF VILLAGE DO SOL 

NO MUNICIPIO  DE CACOAL/RO – PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 
Especialização em estratégia da Saúde da Família, 
Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção do 
Certificado de Especialista. 
 

 
                                          Orientador: Prof. Dr. Alexandre Ernesto Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polo Bom Despacho / MG  
2019 

 



 
 
 
 
 

ADRIANA CARLA CASTELUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASTREAMENTO DE HIPERTENSO NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO – PLANO 
DE INTERVENÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca examinadora 
 
 
Professor  Dr. Alexandre Ernesto Silva – Universidade Federal de São João del-Rei 
 
 
Professor Dr. Juliano Teixeira Moraes – Universidade Federal de São João del-Rei 
 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em  24 de Maio 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMO 

 
 

Em tempos atuais a Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada um problema de 
saúde pública que constitui um lugar de destaque entre os principais fatores de 
riscos para o aparecimento das doenças cardiovasculares. O presente plano de 
intervenção teve como objetivo controlar e reduzir os fatores de riscos decorrentes 
da hipertensão arterial, identificando novos casos de portadores com hipertensão 
arterial sistêmica e aumentando adesão do tratamento da HAS na população adstrita 
da unidade Village do Sol. Considerando os fatores de riscos da hipertensão arterial 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, vasculares e renais, o 
presente estudo teve como fito delinear um plano de ações educativas e preventivas 
para o controle dos fatores de risco da hipertensão arterial no município de Cacoal-
RO. Através das etapas do Planejamento Estratégico Situacional (PSE), e da 
pesquisa em Bases de Dados da Biblioteca Virtual com os descritores: hipertensão, 
educação e fatores de risco. Contudo, a intervenção foi concluída com sucesso, 
objetivos atingidos, na qual se espera a continuidade deste trabalho e apoio da 
gestão municipal oportunizar para os demais profissionais.  Para tanto, foi elaborado 
um plano de intervenção para traçar as principais fontes de riscos, dispondo de 
diagnóstico situacional identificando os nós críticos, bem como enfrentamento do 
problema.   
Palavra Chaves: Hipertensão Arterial. Estratégia Saúde Família. Intervenção. 

Fatores de riscos. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
In current times, Systemic Arterial Hypertension is considered a public health 
problem that constitutes a prominent place among the main risk factors for the onset 
of cardiovascular diseases. The objective of this intervention plan was to control and 
reduce risk factors due to arterial hypertension, identifying new cases of patients with 
systemic arterial hypertension and increasing adherence to the treatment of 
hypertension in the population of the Vila do Sol unit. arterial hypertension for the 
development of cardiovascular, vascular and renal diseases, the present study aimed 
to outline a plan of educational and preventive actions for the control of arterial 
hypertension risk factors in the city of Cacoal-RO. Through the stages of Strategic 
Situational Planning (PSE), and the research in databases of the Virtual Library with 
the descriptors: hypertension, education and risk factors. However, the intervention 
was successfully completed, objectives achieved, in which it is expected the 
continuity of this work and support of the municipal management to opportunize for 
the other professionals. For that, an intervention plan was drawn up to outline the 
main sources of risks, with a situational diagnosis identifying critical nodes as well as 
coping with the problem. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Ministério da saúde (BRASIL, 2012), a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), trata-se de uma patologia com condição crônica, que se constitui 

um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, associada a importantes 

fatores de riscos contribuem para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais.  

A Sociedade Brasileira de Hipertensão-SBH (2016), aufere que no mundo 

existem mais de 600 milhões de hipertensos, desses 7,1 milhões evoluem a óbito e 

segundo Organização Mundial de Saúde – OMS estima que por volta de 2030 quase 

23,6 milhões de pessoas morrerão de doenças cardiovasculares. Já no Brasil a 

cerca de 17 milhões de brasileiros afetados com a doença de hipertensão.  

De acordo com um estudo realizado pela a Sociedade brasileira de 

Endocrinologia e Metabolismo- SBEM (2016), em todas as principais capitais no 

Brasil, a capital do Rio de Janeiro obteve o maior percentual de pessoas que se 

declararam hipertensos com 28%, na sequência, aparecem Recife 27,6%, São Paulo 

26,5%, Campo Grande 26,5% e Porto velho aparece em 16%. O menor índice foi 

registrado na cidade de Palmas, com 14,9% de pessoas com a doença. 

No município de Cacoal/RO, conforme dados disponíveis pelo Ministério da 

Saúde através do Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB (2017), possuem 

acerca 5.463,22 casos/100 mil (5,5%) de indivíduos cadastrados com HAS, entre 

homens e mulheres com idade acima de 15 anos, sendo que de 0 a 14 anos apenas 

1 (1%) cadastrados portadores HAS. Já no setor de atuação ESF Village do Sol, 

encontra-se, cadastrados cercam de 325 usuários portadores da hipertensão arterial 

sistêmica. 

Considerando a importância do problema de saúde da HAS, somados a sérios 

fatores riscos associado com maus hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo, 

álcool e tabagismo tem contribuído no aumento das principais causas de morbidade 

das doenças: acidente vascular cerebral 40%, doença arterial coronária 25% e 50% 

dos casos diabete e insuficiência renal terminal. Desse modo, o controle da HAS é 

de extrema relevância, portanto, faz necessária a realização de um diagnóstico 

Excluído:  



precoce situacional da doença para identificar os problemas na área de abrangência, 

o intervindo com proposta resolutiva e controle da mesma (BRASIL, 2006). 

Justifica a intervenção sobre pessoas com hipertensão arterial sistêmica, por 

se tratar de uma doença assintomática em sua maioria, que dificulta sua detecção 

precoce e a adesão dos indivíduos ao tratamento, com fatores de risco ao 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares, considerada como um grave 

problema de saúde pública. Objetiva-se controlar e reduzir os fatores de riscos 

associados á hipertensão arterial no município de Cacoal-RO. 

 
1.1 Aspectos gerais do município 
 
 
 No município de Cacoal/RO, está localizado a 476 km de distância da capital 

de Porto Velho-RO, tem uma população de 78.574 habitantes e sua área geográfica 

é de 3.792,80 km². O município tem sua história vinculada ao processo de expansão 

da fronteira agrícola nacional, culminando com convergência de fluxo migratório para 

o estado de Rondônia e sua principal movimentação é se dado pelas grandes 

indústrias do setor madeireiro, agropecuário e comércio (IBGE, 2010). 

  

1.2 Aspectos da comunidade 

O município de Cacoal apresenta 52.5% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 86.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 11.7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os 

outros municípios do estado, fica na posição 1 de 52, 1 de 52 e 3 de 52, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

2124 de 5570, 1836 de 5570 e 2607 de 5570, respectivamente (IBGE, 2010). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde da cidade de Cacoal/RO, conforme dados 

disponíveis pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação da Atenção 

Básica-SIAB (2017), possuem acerca 5.463,22 casos/100 mil (5,5%) de indivíduos 

cadastrados com HAS, entre homens e mulheres com idade acima de 15 anos, 

sendo que de 0 a 14 anos apenas 1 (1%) cadastrados portadores HAS. Já no setor 

de atuação ESF Village do Sol, encontra-se, no total de 325 usuários cadastrados 

Excluído:  



portadores da hipertensão arterial sistêmica. 

 O município de Cacoal também com conta com mais 7 unidade básica de 

saúde das quais são:  Unidade de Saúde da Família Joaquim Goncalves Ledo, 

Unidade Básica de Saúde Nova Esperança, Unidade de Saúde da Família liberdade,  

Unidade Básica de Saúde Vista Alegre, Unidade Básica de Saúde Princesa Isabel, 

Unidade Básica de Saúde Cristo Rei, Unidade Básica de Saúde São Judas Tadeu 

atende, bem como, possui dois maiores hospitais regionais, Hospital Regional de 

Cacoal e Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal, Hospital materno infantil 

(IBGE, 2010). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Village do Sol 

Na UBS Village do Sol, localizado na rua Rosinéia de Souza, Cacoal – RO, as 

consultas são agendadas para as áreas de Clínica Geral, Pediatria e Ginecologia. 

Além disso, a unidade também realiza atendimentos relacionados à Odontologia e 

Enfermagem. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Village do Sol 

A equipe da Estratégia da Saúde da Village do Sol é composta por 5 agentes 

comunitárias de saúde, 1 enfermeira , 3 técnicas de enfermagem, 1 médico 

generalista, 1 pessoa responsável pela farmácia e  quanto a distribuição de 

medicamento  são realizado pelas técnicas de enfermagem, 1 pessoa responsável 

pela organização e limpeza da unidade e 1 recepcionistas. A estrutura física é 

composta por consultório de clínica médica, sala de curativos, sala de enfermagem, 

almoxarifado, 2 banheiros, cozinha/copa. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Village do Sol 

A UBS funciona das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min de 

Segunda-Feira a Sexta-Feira. 

A unidade conta com uma recepcionista que realiza a ficha de atendimento, 

anotação de dados pessoais, cartão SUS, horário de chegada. Ademais, na unidade 

1 funcionário agente administrativo é responsável por procurar os prontuários e 

anexar a ficha de atendimento. 

O acolhimento é realizado pela enfermeira e a verificação de sinais vitais feitos pelo 

os técnicos de enfermagem. 



Os pacientes são previamente orientados pelos ACS sobre a necessidade de 

programar as consultas para atendimento médico de casos crônicos, como 

renovação de receitas, pedidos e resultados de exames complementares. Em caso 

de emergência existe uma organização diferenciada pela equipe, onde o usuário em 

emergência é direcionado diretamente para sala de cuidados e observação onde o 

médico avalia. 

 

1.7 O dia a dia da equipe na unidade de saúde Village do Sol 

Os atendimentos na unidade de saúde são realizados por demanda 

espontânea e agendamento. Os agendamentos são direcionados para os 

especialistas como: pediatria, ginecologia e odontologia, já demanda espontânea 

ocorre para os profissionais clínicos geral e enfermagem.  Nas quartas feiras quartas 

feiras pela manhã são realizadas as visitas domiciliares, quintas feiras as reuniões 

dos grupos participativos (Hiperdia, psiquiátricos e fumantes), sextas feiras pré-natal 

e preventivo, além da demanda espontânea. Ainda hoje a unidade sofre com a falta 

de transporte e dificuldade de acesso em alguns pontos da região para realização 

das visitas domiciliares, muitas vezes o clima não favorece, mas são realizadas ao 

máximo e da melhor maneira possível, e mesmo em dia de visita domiciliar e grupos 

participativos segue o atendimento de demanda espontânea. 

 

1.8 Passo um - Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da 

comunidade Village do Sol 

 

A comunidade Village do Sol enfrentam vários problemas tais como: falta 

infraestrutura, falta saneamento básico, falta de água tratada, consequentemente 

alto número de problemas infecciosos e gastrointestinais.  

Trata-se de uma comunidade classe média baixa com alto índice de violência, 

já na unidade básica de saúde, Estratégia da Saúde da Família Village do Sol, após 

uma análise situacional, a equipe enfrentam alguns problemas no seu dia a dia 

dentre eles: a falta de transporte e dificuldade de acesso em alguns pontos da região 

para realização das visitas domiciliares; muitas vezes o clima não favorece; mesmo 

em dia de visita domiciliar e grupos participativos segue o atendimento de demanda 

espontânea; baixa adesão aos grupos de educação para a saúde; alta prevalência 



de portadores de agravos crônicos; índice elevado de pessoas com Hipertensão 

Arterial, grande parte não procura as unidades básicas de saúde; medicação 

descontinua; falta de hábitos saudáveis; grande consumo de álcool e fumantes; 

obesidade e falta orientações, bem como, resistência sobre os cuidados com a 

doença hipertensão principalmente do gênero masculino.  

 

1.9 Passos dois - Priorização dos problemas– a seleção do problema para 

plano de intervenção  

 

 

Priorizações dos problemas enfrentado pela equipe Village do Sol 

 

 Principais 

Problemas 

 

Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de 

qualidade de 

vida, alto índice 

do usuário de 

álcool e tabaco e 

obesos. 

Alta 3 Parcial 4 

Alto índice de 

portadores 

crônicos 

hipertensão 

Alta 10 Total 1 

Descontinuidade 

das medicações 

Média 3 Parcial 5 

Falta de 

planejamento de 

ações educativas 

Alta 5 Total 3 

Resistencia o 

tratamento 

Médio 2 Total 6 



Falta de 

conhecimento da 

patologia e seus 

agravos 

Alta 7 Total 2 

 
Fonte: autoria própria a partir do diagnóstico situacional 
 

Devo ressaltar conforme relacionado no quadro supracitado, dentre 

priorização dos problemas enfrentados pela equipe da ESF Village do Sol, destaca-

se os fatores riscos ligados qualidade vida inadequada, alto índice de usuário de 

tabaco, obesidade e os que ingerem bebida alcoólica com maior frequência.  

Na unidade de saúde Village do Sol toda equipe tem colocado a disposição 

para coibir ou diminuir os riscos decorrentes da hipertensão, incentivando a 

comunidade à adoção de hábitos saudáveis como medidas de prevenção da 

Hipertensão Arterial Sistêmica, com atuação de grupos participativos de hiperdia, 

combate ao álcool e o tabaco, grupos este ainda pequeno que funciona somente 

com as mulheres, devido à falta de cultura e a resistência masculina, onde alguns 

dias do mês, as mulheres principalmente as que fazem uso de medicações 

controladas se reúnem, conversam entre si, expõem alguns problemas do seu dia a 

dia, e juntamente com a equipe de saúde buscam sanar dúvidas, esclarecer sobre 

os riscos do uso das medicações, ainda mais se for de maneira crônica e quando 

possível até problemas pessoais melhorando a qualidade de vida e possibilidade de 

diminuir ou até retirar algumas dessas medicações que causam dependência, é um 

trabalho ainda inicial, sem grandes resultados, mas que visa o aumento do número 

de participantes, assim atingindo cada vez a população aumentando a possibilidade 

de conseguir resultados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificativa 

 

Justifica a intervenção voltada para pessoas com hipertensão arterial 

sistêmica, por se tratar de uma doença assintomática em sua maioria, que dificulta 

sua detecção primária e a adesão dos indivíduos ao tratamento, com fatores de risco 

ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, considerada como um grave 

problema de saúde pública.  

Por conseguintes, conforme denotado pela Organização Mundial de Saúde, 

descreve que a hipertensão acarreta acerca 9.4 milhões de indivíduos por ano de 

doenças cardiovasculares, bem como, contribui para aumento do risco de 

desenvolvimento outros problemas de saúde como insuficiência renal e cegueira 

(BRASIL, 2006). 

  Contudo devo salientar que em tempo atuais a hipertensão arterial sistêmica, 

constitui relevantes fatores de riscos sendo considerada como um problema de 

saúde pública em todo território mundial com estimativa para de 25% para 29% da 

população acometida pela doença 2025 (CARVALHO et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivo Geral 

 

Elaborar proposta para controle e redução dos riscos associados à arterial sistêmica 

na Unidade Estratégia Saúde Família, Village do Sol, no município de Cacoal-RO.  

 
4. Metodologia 

 

A intervenção foi realizada na Unidade Estratégia Saúde Família- ESF Village 

do Sol no município de Cacoal-RO. Ademais, a intervenção ocorreu com os 

pacientes hipertensos por meio do método de planejamento estratégico situacional, 

conforme problemas: alto índice de portadores crônicos hipertensão, 

descontinuidade das medicações, falta de planejamento de ações educativas, 

resistência o tratamento, falta de conhecimento da patologia e seus agravos. 

Para realização da intervenção foram realizadas buscas bibliográficas por 

meio das fontes constituídas pelos recursos eletrônicos nas bases de dados das 

plataformas eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SciELO)  e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS) em artigos, dissertações e 

teses publicados, através dos seguintes descritores de saúde publicado com teses: 

Doenças Crônicas,  Hipertensão Arterial, Qualidade vida, Obesidade, Excesso de 

bebidas alcoólica e  Sedentarismo.  Com o objetivo de controlar e reduzir os riscos 

associados á arterial sistêmica na Unidade Estratégia Saúde Família, Village do Sol, 

no município de Cacoal-RO, para garantir a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

A ação interventiva foi baseada nos passos propostos no Módulo 

Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização em 

Estratégia Saúde da Família (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) e que nortearam 

todo o processo: i) definição dos problemas; ii) priorização dos problemas; iii) 

descrição do problema selecionado; iv) explicação do problema; v) seleção dos “nós 

críticos”; vi) desenho das operações; vii) identificação dos nós críticos; viii) análise 

de viabilidade do plano; ix) elaboração do plano operativo e x) gestão do plano de 

ação. 

Por fim, a abordagem pedagógica foi utilizada reuniões, cartilhas ilustrativas, 

panfletos, discussões em grupos entre outros.  

 



5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem por escopo à reorganização da 

atenção básica no país, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, participa 

dessa organização o Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como 

estratégia de expansão e aplicação dos princípios, diretrizes e fundamento da 

atenção básica (BRASIL, 2019). 

A estratégia Saúde da Família é dotada por diretrizes e princípios entre eles 

destacam da universalidade, integralidade, descentralização e a participação 

popular.  Assim, a ESF tem por objetivo articular nas ações preventivas, curativas e 

promoção da saúde com politica administrativa.  

Desde década de 70 a saúde pública no Brasil, vem adquirindo  estratégias  

para  fortalecer  as ações de prevenções  e promoção de saúde coletiva. Dessa 

forma, tem como preceito o processo de capacitação e conscientização dos 

profissionais e da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde (PENNA et al., 2005). 

De acordo com Figueiredo (2011) a atenção básica de saúde possui um 

conjunto de ações individuais e coletivas, da qual deve ser a primeira escolha dos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sendo a porta principal de entrada na 

rede de Atenção à Saúde. Os Programas de Saúde Pública são preconizados pelo 

Ministério da Saúde, para obterem êxito faz necessária atuação de uma equipe 

multiprofissional de forma permanente, buscando como propósito o cliente que 

carece de intervenção do profissional nos campos científicos com implicações éticas, 

sociais e políticas. 

 
5.2 Aspectos gerais acerca da Hipertensão arterial sistêmica 

 

  No Brasil 30% da população adulta está acometida pela hipertensão arterial 

sistêmica, considerando os valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 estudos encontraram 

prevalências entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 

69 anos e 75% acima de 70 anos (SOUZA et al., 2011).  Salienta ainda, que a 

hipertensão arterial pode ser decorrente a associação de alguns distúrbios 



metabólicos entre eles se destacam: a obesidade, o aumento da resistência à 

insulina, o diabetes mellitus entre outros (COSNTANZI, 2009). 

Nesse sentido Campos (2004), descreve que a pressão arterial sistêmica 

decorre quando o coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por 

meio de tubos denominados artérias. Desse modo, o sangue é bombeado e 

bombeado contra a parede dos vasos sanguíneos. Este conflito gerado na parede 

das artérias é chamado de pressão arterial.  A hipertensão é quando a pressão 

sistólica superior a 140 mmHg e uma pressão diastólica maior de 90 mmHg durante 

um período sustentado, com base média de 12 mmHg sistólica e a diastólica 80 

mmHg para mensuração de pressão arterial, obtidas em dois ou mais contatos com 

o profissional de saúde, depois de uma triagem inicial. 

 Nessa discussão a Sociedade brasileira de Endocrinologia e Metabolismo 

(2016)- SBEM  dispõe  que a maioria dos casos de hipertensão está ligado  de forma 

hereditário  ou seja, da forma genética, todavia, não se descarta  as possibilidade do 

desenvolvimento  decorrente do hábitos de vida não saudáveis tais como: 

obesidade, ingestão excessiva de sal ou de bebida alcoólica e inatividade física. 

Da mesma forma a SBEM (2016), realizou uma pesquisa em várias capitais 

no Brasil a cidade do Rio de Janeiro foi a capital com o maior percentual de pessoas 

que se declararam hipertensos, com 28%. Na sequência, aparecem Recife 27,6%, 

São Paulo 26,5%, Campo Grande 26,5% e Porto velho aparece em 16%. O menor 

índice foi registrado na cidade de Palmas, com 14,9% de pessoas com a doença. 

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde-OMS, expõe que no mundo 

a hipertensão mata 9.4 milhões de pessoas por ano de doenças cardiovasculares, 

tais como acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, entre outras. Assim vale 

ressaltar que a hipertensão também aumenta o risco de desenvolver outros 

problemas de saúde como insuficiência renal e cegueira. 

Contudo, não há como descrever uma causa exata da maioria que leva a 

causa da hipertensão, porém sabe-se que é uma condição multifatorial, que pode 

variar os fatores de risco que associados entre si e a outras condições favorecem o 

aparecimento desta patologia, entre elas são: idade, sexo, hereditariedade, raça, 

obesidade, estresse, anticoncepcionais orais, dieta rica em sódio e gorduras e 

diabetes mellitus. 

Para Castro (2010), ensina que a hipertensão arterial por se tratar de uma 



doença assintomática e de alto custo social, tem um grande impacto de 

morbimortalidade da população brasileira, que da qual traz um desafio para o 

sistema público de saúde. Diante dessa emergência desde 2002 o governo federal 

vem desenvolvendo pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e 

outras instituições relacionadas à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao Diabetes 

Mellitus (DM), o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus.  

Contudo, o paciente acometido de Hipertensão Arterial, além das medicações 

para controle é necessária à mudança do hábito de vida, ou seja, adotando estilo de 

vida mais saudável eliminando hábitos que constituem fatores de risco para doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

A presente intervenção teve como finalidade intervir nos problemas 

apresentados, registrando a descrição do problema designado, selecionando os nós 

críticos conforme a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, 

priorizando o problema “alta prevalência de portadores de hipertensão arterial 

sistêmica”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do planejamento estratégico situacional 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Dentre os principais problemas apresentados na unidade de saúde Village do 

Sol aponta-se o elevado índice de portadores de hipertensão arterial, falta de adesão 

ao tratamento, descontinuidade dos medicamentos prescritos, falta de planejamento 

de ações educativas, resistência o tratamento, falta de conhecimento da patologia, 

qualidade vida inadequada somada obesidade e alto índice do uso de álcool e 

tabaco. Desse modo, um estudo realizado sobre a hipertensão arterial sistêmica na 

ESF, traçou um diagnóstico situacional da unidade básica de saúde, gerando 

discussões e levantamento do problema apresentado. 

 
 
6.1 Passos três: Descrição dos problemas  

 Na unidade básica de saúde Village do Sol, atualmente encontra-se 

cadastrados 325 indivíduos hipertensos. Assim, a proporção de hipertenso residente 

na área de abrangência da USF Village do Sol com avaliação da adesão 

participação nessa intervenção foi de 94% e desses 64% são sexo feminino e 36% 

do sexo masculino, com relação à cor da pele, 61% declararam da cor branca e 39 

% como negros pardos e mestiços.  

A discrição do problema ocorreu através dos fatores de riscos detectados, que 

apresentaram maior prevalência de hipertensão arterial: os fumantes, os sobrepesos 

e os que ingerem bebida alcoólica com maior frequência, faltam de planejamento de 

ações educativas, medicação descontinua e falta de conhecimento da patologia e 

seus agravos. Após os ajustamentos pela regressão logística, mantiveram maiores 

prevalências de hipertensão os idosos, baixa escolaridade e com sobrepeso. 

A intervenção teve por objetivo, após levantamento dessa aperfeiçoar controle 

de prevenção, colaborando para redução dos fatores riscos  da hipertensão arterial, 



através  de ações educativas em saúde, estreitando relação entre profissionais e 

usuários.  

 

6.2 Passos quatro: Explicação do problema  

Após a análise situacional da discrição dos problemas apresentado de acordo 

com as causas e produção dos problemas, foram identificado falta de informações, 

estilo de vida inadequada dos hipertensos acompanhados, sedentarismos, alto 

índice de usuários de alcoolismo e alimentação inadequada.  Desse modo, a relação 

entre o elevado número de hipertensos usuários da USF Village do Sol, falta de 

orientação quanto estilo de vida inadequada, falta de praticar atividade física e 

alimentação saudável. Ainda, de maneira indireta houve qualificação da atenção 

prestada pela USF, aos usuários hipertensos, pois tais cuidados propostos no plano 

de ação passaram a receber destaque pelos profissionais e da população.  

 

6.2 Passos seis: Seleção dos nós críticos  

 

1- Hábitos e estilo de vida inadequado; 

2-Falta de orientações quanta a doença hipertensão; 

3-Descontinuidade do tratamento; 

4- Falta de praticar atividade física e alimentação saudável; 

5-Alto consumo de bebidas alcoólicas; 

6-Alto número de fumantes; 

7-Alto índice de portadores crônico de hipertensão. 

 

6.3 Passo seis: Desenho das operações  

Quadro 1. Operações sobre o “nó crítico” 1 – “Hábitos e estilo de vida inadequado” 

relacionado ao problema “alta prevalência de pacientes com hipertensão arterial 

sistêmica”, da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde 

Village do Sol, município de Cacoal, estado de Rondônia. 

 

 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida inadequado 

Operação Através de grupo operativo realização de roda de conversas 



1 vez por semana, orientar sobre a importância de praticar 

atividade física, riscos inerente excesso de sal, bebida 

alcoólica, tratamento descontinuo, das patologia decorrente 

a hipertensão arterial. 

Projeto 

Conscientizar e reduzir fatores de risco cardiovascular dieta 

inadequada, sedentarismo, uso de álcool, tabagismo 

referidos e dislipidemia referidos, obesidade pelo Índice de 

Massa Corporal. 

Resultados esperados 

Controlar e reduzir número de portadores de hipertensão 

em 80% na unidade, adesão ao tratamento  e melhorar 

relação entre unidade e pacientes. 

Produtos esperados 

Palestras, grupos operativos e visitas domiciliares com este 

conteúdo sendo explorado em todas as ocasiões pela 

equipe. 

Recursos necessários 

Organizacional: equipe 

Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade 

da equipe 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais. 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos 
Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de 

discussão.  

Controle dos recursos 

críticos 
Secretaria municipal de saúde 
 

Ações estratégicas 
Apresentar e aprovar o projeto na secretaria municipal de 

saúde 

Prazo 
Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento das 

operações 

Equipe de saúde e secretaria municipal de saúde 

Processo de O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios 



Fonte: autoria própria (2019) 

 

6.4 Passo seis: Desenho das operações  

Quadro 2. Operações sobre o “nó crítico 2” – “falta de informação necessária e 

conhecimento sobre a importância de realizar tratamento de maneira descontinua e 

riscos inerentes decorrente da hipertensão”, relacionado ao problema “alta 

prevalência de pacientes com hipertensão arterial”, da comunidade adscrita à equipe 

de Saúde, Unidade Básica de Saúde Village do Sol, município de Cacoal, estado de 

Rondônia. 

 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

e os prontuários médicos para verificar  o controle  e 

redução do número de hipertensos. 

Nó crítico 2 Falta de informação necessária e conhecimento sobre a 

importância  e tratamento descontínuos. 

Operação Conhecendo a patologia Hipertensão Arterial 

Projeto Capacitação da equipe, ações educação em saúde, 

atendimentos, visitas e grupos operativos. O maior foco é 

nos principais fatores relacionados a hipertensão, as formas 

de prevenção e importância do diagnóstico, risco decorrente 

das medicações descontinua, orientação sobre a 

importância da qualidade do estilo de vida, alimentação 

saudável, praticar exercício físico e como conviver com a 

doença.  

Resultados 

esperados 

Incentivar a inserção da alimentação saudável e praticar 
exercício físico 

Produtos esperados Qualidade vida, desenvolvimento de novas patologias, 

melhoria das ações em saúde hipertensiva em visitas, 

grupos e atendimentos individuais. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: equipe 

Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade 

da equipe 



Fonte: autoria própria (2019). 

 

6.5 Passo seis: Desenho das operações  

Quadro 3. Operações sobre o “nó crítico” 3 – “ Descontinuidade do tratamento” 

relacionado ao problema “alta prevalência de pacientes com hipertensão arterial 

sistêmica”, da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde 

Village do Sol, município de Cacoal, estado de Rondônia. 

 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais e de pessoal treinado 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de 

discussão. 

Controle dos 

recursos críticos 
Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas Apresentar e aprovar o projeto na secretaria municipal de 

saúde 

Prazo Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Equipe de saúde e secretaria municipal de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios 

e os prontuários médicos para verificar  o controle  e 

redução do número de hipertensos. 

Nó crítico 3 Descontinuidade do tratamento 

Operação 

Criar desenhos para serem fixadas na geladeira dos 

usuários com sol as medicações que serão administradas 

parte da manhã e lua para medicações a serem 

administradas a noite. 



Fonte: autoria própria (2019). 

 

Projeto 

Conscientizar e reduzir fatores de risco cardiovascular dieta 

inadequada, sedentarismo, uso de álcool, tabagismo 

referidos e dislipidemia referidos, obesidade pelo Índice de 

Massa Corporal.  

Resultados 

esperados 

Diminuir em 50% as pacientes que não conseguem tomar 

medicações de forma continua. 

Produtos esperados 

Palestras e vistas domiciliares orientado sobre a 

importância de tomar medicação continua e no horário 

correto. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: equipe 

Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade 

da equipe 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais. 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos 
Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de 

discussão. 

Controle dos 

recursos críticos 
Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas 
Apresentar e aprovar o projeto na secretaria municipal de 

saúde 

Prazo 
Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Equipe de saúde e secretaria municipal de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios 

e os prontuários médicos para verificar o controle e redução 

do número de hipertensos. 



 

6.6 Passo seis: Desenho das operações  

Quadro 4. Operações sobre o “nó crítico” 4 – “Alto índice usuários de bebidas 

alcoólicas” relacionado ao problema “alta prevalência de pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica”, da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de 

Saúde Village do Sol, município de Cacoal, estado de Rondônia. 

 

Nó crítico 4 Alto índice usuários de bebidas alcoólicas 

Operação 
Acolher e incentivar ao tratamento juntamente com a 

psicologia e encaminhar ao Grupo de Alcoólico Anônimo. 

Projeto 
Conscientizar sobre fatores de riscos devido o uso 

excessivo de álcool. 

Resultados 

esperados 

Controlar e reduzir número  em 80%  o consumo excessivo 

de álcool. 

Produtos esperados 

Palestras, grupos operativos e visitas domiciliares com este 

conteúdo sendo explorado em todas as ocasiões pela 

equipe. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: equipe 

Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade 

da equipe 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais. 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos 
Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de 

discussão. 

Controle dos 

recursos críticos 
Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas 
Apresentar e aprovar o projeto na secretaria municipal de 

saúde 

Prazo 
Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) 

pelo 
Equipe de saúde e secretaria municipal de saúde 



Fonte: autoria própria (2019) 

6.7 - Análises de viabilidade do plano 

Quadro 5. “Análise de viabilidade do plano” relacionado ao problema “alta 

prevalência de pacientes com hipertensão arterial sistêmica”, da comunidade 

adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde Village do Sol, município de 

Cacoal, estado de Rondônia. 

 

Operações / 
Projetos 

 
Controle dos recursos 
Críticos 

Ações 
estratégicas 

Recursos 
Críticos 

 
Ator que 
controla 

Motivação  

Politico Apoio com 
recursos gráficos e 
audiovisuais. 
Recursos 
humanos 

Secretaria 
Comunicação 
visual, 
Saúde, ação 
social. 
 
Prefeito 

Favorável 
 
 
 
 
 
Favorável 

Apresentar o 
projeto na 
ESF. 

Organizacional:  
Pessoal 
qualificado para as 
diversas atividades 
a serem 
efetuadas, como 
equipe ESF, 
palestrantes 
(médico e 
enfermeiro). 

Secretaria de 
Saúde, Ação 
social, 
associação 
de 
moradores. 

Favorável Apresentar o 
projeto na 
ESF. 

Cognitivo Busca pela equipe 
de saúde sobre 
informações 
essenciais para 
execução plena 
dos planos 
apresentados, 
buscando o 

Secretária de 
educação, 
saúde,  
 
Secretário de 
saúde 

Favorável 
 
 
 
Indiferente 

 

acompanhamento 

das operações 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios 

e os prontuários médicos para verificar o controle e redução 

do número de hipertensos. 



aproveitamento 
máximo da 
população. 

 Financeiro: 
Recursos 
necessários para a 
estruturação do 
serviço (custeio e 
equipamentos), 
financiamento de 
projetos e 
aquisição dos 
materiais 
audiovisuais e 
impressos. 

Secretaria de 
educação, 
saúde. 
 
Prefeito 

Favorável 
 
 
 
Favorável 

Apresentar o 
projeto na 
ESF 

Fonte: Autora 

 

6.6 Gestão do plano de intervenção 

A gestão do plano de intervenção faz necessário desenvolver medidas e 

estrutura que possa coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando 

as correções de rumo necessárias. Esse sistema de gestão deve também garantir a 

eficiente utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores 

e executores. Como o resultado deste não é imediato considero importante 

estabelecer um período de seis em seis meses para poder ter acesso aos reais 

resultados desta intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-CONSODERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se a presente intervenção conforme almejados os objetivos foram 

concluídos com resultados satisfatórios. Desse modo, a continuidade da presente 

intervenção é necessária, através de estratégias educativas, controle e tratamento 

da hipertensão arterial. 

Por conseguinte, foi concluída a necessidade da abordagem terapeuta 

priorizando a orientação constante acerca dos fatores de riscos, bem como, maior 

investimento público nas unidades básicas de saúde e capacitação de grupos 

populacionais quanto à prevenção. 

Contudo, foi denotado nessa intervenção que a correlação da incidência de 

hipertensão arterial estava ligada ao hábito e estilo de vida inadequado, falta de 

alimentação saudável, sedentarismos, descontinuidade do tratamento, foram fatores  

complicadores para prevenção e tratamento da hipertensão arterial. 
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