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RESUMO 
 

 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é um problema grave de saúde pública no Brasil e 
no mundo e sua prevalência em crianças e adolescentes tem aumentado. Neste 
contexto, este estudo tem como objetivo geral apresentar um projeto de intervenção 
para evitar complicações da Hipertensão Arterial na Unidade de Saúde da Família 
Dr. Mário Moreira/Penha de França, no município de Itamarandiba, Minas Gerais. A 
metodologia terá como referência os dez passos do Planejamento Estratégico 
Situacional e que nortearam todo o processo de elaboração: definição dos 
problemas, priorização dos problemas, descrição do problema selecionado, 
explicação do problema, seleção dos “nós críticos”, desenho das operações, 
identificação dos nós críticos, análise de viabilidade do plano, elaboração do plano 
operativo e o modelo de gestão do plano de ação. Também foi realizada uma 
revisão  da literatura acerca do tema, para dar suporte teórico ao projeto. Com a 
implantação deste plano de ação, espera-se reduzir complicações da Hipertensão 
Arterial dos pacientes hipertensos da equipe, com o desenvolvimento de 
capacitação dos profissionais de saúde, acompanhamento periódico médico e 
atividades em grupos, a fim de incentivar mudanças de estilo de vida, prestar uma 
assistência qualificada e humanizada e reduzir complicações com campanhas 
educativas efetivas. Esta intervenção constitui uma ferramenta extremamente útil 
para sensibilizar os pacientes hipertensos sobre a importância e os benefícios de um 
tratamento adequado, além de mostrar que é possível prevenir complicações da 
hipertensão com mudanças de hábito de vida saudáveis. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Planejamento em saúde. Educação. Atenção 
Primária à Saúde 
 

 
 



ABSTRACT  
 
 

Systemic Arterial Hypertension is a serious public health problem in Brazil and 
worldwide and its prevalence in children and adolescents has increased. In this 
context, this study has the general objective of presenting an intervention project to 
avoid complications of Arterial Hypertension at the Family Health Unit Dr. Mário 
Moreira / Penha de França, in the municipality of Itamarandiba, Minas Gerais. The 
methodology will have as a reference the ten steps of Situational Strategic Planning 
and that guided the entire elaboration process: definition of problems, prioritization of 
problems, description of the selected problem, explanation of the problem, selection 
of “critical nodes”, design of operations, identification critical nodes, feasibility 
analysis of the plan, preparation of the operational plan and the management model 
of the action plan. A literature review on the topic was also carried out to give 
theoretical support to the project. With the implementation of this action plan, it is 
expected to reduce complications of Arterial Hypertension in hypertensive patients on 
the team, with the development of training for health professionals, periodic medical 
monitoring and group activities, in order to encourage lifestyle changes, provide 
qualified and humanized assistance and reduce complications with effective 
educational campaigns. This intervention is an extremely useful tool to raise the 
awareness of hypertensive patients about the importance and benefits of adequate 
treatment, in addition to showing that it is possible to prevent complications of 
hypertension with healthy lifestyle changes 

 

Keywords: Hypertension. Health planning. Education. Primary Health Care
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

O Município de Itamarandiba possui 34.527 habitantes (segundo 

estimativa do IBGE para o ano de 2018), localizada no Vale Jequitinhonha, 

está a 423 km da capital do Estado. Itamarandiba surgiu em decorrência da 

exploração do ouro e pedras preciosas. Foi fundada em 24 de junho de 1865, o 

município é um dos principais produtores de mudas de eucalipto do estado, 

com produção superior a 30 milhões de mudas por ano.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta a elevada 

produção de carvão vegetal, o que o coloca entre os principais municípios 

brasileiros na produção deste subproduto. Além da agricultura familiar, 

agropecuária, apicultura e eucaliptocultura, o município também possui como 

fonte de economia o comércio da região (IBGE, 2017).  

O município está localizado, na Microrregião de Capelinha e 

mesorregião do Jequitinhonha. Quanto a divisão das macro e microrregiões da 

saúde, Itamarandiba pertence da microrregião de Diamantina e macrorregião 

do Jequitinhonha, ambas com sede em Diamantina, conforme estabelecido no 

Plano Diretor de Regionalização de Saúde de Minas Gerais – PDR/MG (MINAS 

GERAIS, 2012).  

O município dista de seu polo macro e microrregional, Diamantina, 189 

km, e da Capital Mineira, Belo Horizonte, 419 km. Na área da saúde, possui um 

Hospital municipal e outro Hospital filantrópico, um CAPS, um centro 

odontológico municipal e 11 unidades de Estratégia Saúde Família (ESF) 

urbana e rural. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 13.75 para 

1.000 nascidos vivos (IBGE, 2017). 
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1.2 O sistema municipal de saúde 

O município de Itamarandiba é constituído por 11 unidades de Estratégia 

Saúde da Família localizadas na Zona Urbana e Zonas Rurais, fazendo parte 

da Atenção Primária à Saúde. Nos pontos de Atenção Secundária possui o 

Hospital Municipal Geraldo Ferreira Ganda destinado aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para serviços de urgência e emergência. O Hospital de 

Itamarandiba é uma unidade filantrópica que também tem como serviço de 

atenção secundária, e recebe pacientes pelo SUS regulado pelo hospital 

municipal.    

O Município fornece alguns atendimentos com especialistas pelo SUS, 

como psiquiatria, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e cirurgia geral. 

Para outras especialidades os pacientes são encaminhados para fora do 

município, sendo referenciados para Diamantina, Montes Claros ou Belo 

Horizonte. Tem como sistema de apoio laboratório para realização de exames, 

farmácia básica do governo onde se tem assistência farmacêutica e a 

secretária de saúde onde a população consegue ter informações sobre o 

gerenciamento da saúde.         

   

O município possui ambulâncias, carros e ônibus que através da 

organização da secretaria de transporte, transportam os pacientes quando 

necessário. A referência e contra referência entre os funcionários do município 

tanto da área médica, como também de outros setores como a psicologia, 

fisioterapia e especialidades médicas ocorrem por escrito, através do 

receituário médico. A referência e contra referência com outros municípios 

ocorrem por intermédio da secretaria de saúde.      

 Porém, nem todos os outros serviços de saúde enviam ou 

respondem essa contra referência no município. O modelo de saúde 

predominante é descentralizado e o Sistema Integrado, operando de forma 

continua e proativa, voltada para as condições agudas e crônicas, buscando 

sempre garantir a integralidade do indivíduo. 



14 
 

Os principais problemas identificados no sistema municipal de saúde são 

direcionadas ao longo tempo que a comunidade fica em espera para realizar 

exames laboratoriais ou de imagem e consultas com especialistas, com a 

fisioterapia e psicologia. 

1.3 Aspectos da comunidade  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) Dr. Mário Moreira/Penha de França 

é localização da Unidade Distrito de Penha de França, tendo uma população 

adscrita de 2218 pessoas. Faz parte da ESF, o Posto de Saúde Salgadinho, 

Serra dos Martins e Várzea.   

O Distrito Penha de França é uma comunidade de cerca de 320 

habitantes, localizada no município de Itamarandiba- MG. Por volta de 1.653, 

chegaram a Penha de França vários alemães e alguns franceses que lá 

fixaram residências para melhor explorar a terra, jazidas de ouro e pedras 

preciosas. Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho rural e 

produção de carvão mineral. O distrito não possui saneamento básico e 

tratamento de água.  

A coleta de lixo acontece a cada 15 dias. A moradia da população é bem 

estruturada. Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido algum 

investimento público (escola, centro de saúde e creche), possui uma escola 

estadual e uma municipal. A população conserva hábitos e costumes próprios 

da população rural brasileira comemoram as festas religiosas e a festa 

tradicional do distrito ocorre em setembro mês de Nossa Senhora da Penha. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Mário Moreira/Penha de França  

 

A ESF Dr. Mário Moreira/Penha de França é localizada no Distrito de 

Penha de França na rua principal do distrito. Foi inaugurada a cerca de 6 anos, 

bem estruturada constituído de sala de espera/recepção, sala de 

vacina/procedimento, sala dos ACS, banheiro, cozinha, consultório médico, 

consultório da enfermagem, sala de curativo, sala de esterilização e consultório 
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odontológico. Tem como horário de funcionamento de 07 as 16 horas.  

  A agenda da médica, enfermeira e dentista é organizada de 

maneira que toda a equipe tem acesso, desde que não ultrapasse as regras 

estipuladas por cada profissional, por exemplo, quantidade de atendimentos 

por turno e consultas de demanda espontânea e de demanda continuada. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Dr. Mário Moreira/Penha de França 

A equipe é constituída por 4 funcionárias de serviços gerais, 3 técnicos 

de enfermagem, 8 agentes comunitários de saúde, 1 técnica de saúde bucal, 1 

enfermeira, 1 dentista e 1 médica. Sendo que o ESF DR. Mário Moreira/ Penha 

de França abrange o Posto de Saúde Penha de França, Salgadinho, Serra dos 

Martins e Várzea.  

O acolhimento é realizado pela equipe de enfermagem apenas com os 

pacientes de demanda espontânea, os pacientes de demanda programada são 

acolhidos e atendidos pelo médico. O agendamento das consultas é realizado 

pelos agentes comunitários de saúde. De segunda à quarta o atendimento 

médico ocorre no Posto de Saúde Penha de França. Na quinta o atendimento 

ocorre de forma programada nos outros postos já citados. Visita domiciliar 

ocorre cada 15 dias por micro aérea, não tendo um dia fixo da semana.  

 As atividades de educação em saúde ocorrem uma vez no mês, 

visando grupos de gestantes, hipertensos, diabéticos e saúde mental. As 

atividades de educação permanente ocorrem quando surge uma dúvida da 

equipe ou uma demanda epidemiológica atual. A equipe possui grupo de 

caminhada criado pelos agentes comunitários, para estimular a atividade física 

na comunidade. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Mário Moreira/Penha de 

França 

A unidade de Saúde funciona de 7:00 as 17h, e no horário de almoço os 

profissionais se revezam para não fechar a unidade. Há demanda de extensão 

do horário de funcionamento até o período noturno, pois existem muitos 
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trabalhadores que retornam do trabalho no final da tarde e, por isso, têm 

dificuldade de acesso à Unidade de Saúde. Essa questão já foi objeto de várias 

reuniões entre a equipe, porém até o momento não existe proposta de solução. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Dr. Mário Moreira/Penha de França 

São realizadas dez consultas da demanda espontânea no período da 

manhã durante a semana, cinco consultas agendadas no período da tarde, e 

os demais horários destinados a visitas domiciliares a pacientes acamados e 

domiciliados de acordo com solicitação de familiares e renovação de receitas. 

 Atualmente é realizado atendimento a demanda espontânea, que 

ocorre de forma intensa, onde infelizmente não é possível realizar o processo 

de triagem. Além disso, são realizadas visitas domiciliares a pacientes 

acamados e domiciliados de acordo com solicitação de familiares. 

 A agenda da médica da unidade é composta por: no turno da 

manhã de segunda a quarta são realizadas consultas da demanda espontânea, 

e no turno da tarde na segunda-feira pré-natal, na terça-feira puericultura, na 

quarta-feira retorno e resultados de exames e na sexta-feira grupos e 

renovação de receitas, intercalando com visitas domiciliares. 

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

(primeiro passo) 

Os principais problemas relacionados à saúde da população foram devidos 

a complicações de hipertensão, esquistossomose e Diabetes Mellitus. Esses 

problemas identificados no Sistema Municipal de Saúde são ocasionados 

devido fatores genéticos, ausência de mudanças de estilo de vida, e a demora 

e dificuldade em realizar um diagnóstico precoce, devido ao longo tempo que a 

comunidade fica em espera para realizar exames laboratoriais ou de imagem e 

consultas com especialistas.  

Foi estabelecida uma ordem de prioridades para tratar os pacientes, em 

especial os com diagnostico de hipertensão arterial, por ser uma doença 
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comum que pode provocar sérias complicações em longo prazo e a mais 

diagnosticada na nossa unidade básica.  

Uma das maiores preocupações é a falta de informações que os pacientes 

têm sobre a doença e suas complicações, o que influencia diretamente nos 

índices elevados da pressão arterial e seus sintomas.  

O grande número de pacientes com crise hipertensa tem elevado o uso de 

medicação de urgência na unidade, como exemplo pacientes com níveis de 

pressão arterial acima de 180/110 mmHg, além de administrado a medicação, 

está sendo informado que também é possível reduzir sua pressão arterial 

através de tratamento não farmacológico, por meio de mudanças no estilo de 

vida. 

 

1.9 Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dr. Mário 

Moreira/Penha de França, município de Itamarandiba, estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado índice 
de pacientes 

com HAS. 

Alta 10 Total 1 

Ausência de 
informações 

sobre as 
complicações da 

HAS 

Alta 10 Total 2 

Elevado índice 
de pacientes 

com DM. 

Alta 5 Parcial 3 

Pacientes com 
esquistossomose 

Média 5 Parcial 4 

Fonte: Autoria própria (2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) continua a ser um problema de 

saúde pública mundial, já que as suas complicações podem levar uma pessoa 

a condições incapacitantes e, até mesmo, ao óbito. A realidade é que muitos 

países ainda enfrentam repercussões irreversíveis pelos danos provocados às 

pessoas por essa patologia, tais como: insuficiência cardíaca, insuficiência 

renal crônica, doença cérebro vascular, dentre outras (ARAUJO et al., 2016). 

Há necessidade de se implantar uma intervenção que sensibilize os 

pacientes hipertensos a evitarem complicações futuras e de corresponsabilizá-

los por essas mudanças como uma ferramenta importante de gestão no 

processo de cuidado e construção de saúde coletiva (GONZALEZ, 2015). 

Esse trabalho, portanto, se justifica pela necessidade de desenvolver 

uma estratégia para se conseguir êxito no controle adequado dos pacientes 

portadores de HAS na área atendida pela ESF Dr. Mário Moreira/Penha de 

França, por meio de uma intervenção baseada em estratégias de ações 

educativas e terapêuticas, com o objetivo principal de melhorar os índices de 

pressão arterial e evitar que os pacientes desenvolvam complicações da 

Hipertensão Arterial. 
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3  OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 
 

Apresentar um projeto de intervenção para evitar complicações da Hipertensão 

Arterial na Unidade de Saúde da Família Dr. Mário Moreira/Penha de França, 

no município de Itamarandiba/MG. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

- Desenvolver grupos com os pacientes com HAS, junto à equipe 

multidisciplinar para implantar estilo de vida adequado;  

- Capacitar os profissionais para manterem os hipertensos nos grupos e 

fornecerem informações sobre as complicações da HAS; 

- Conscientizar os hipertensos sobre as necessidades de hábitos de vida e 

alimentação saudáveis, assim como prevenção de complicações. 
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4  METODOLOGIA 

 

Para a realização deste projeto foi utilizado o método Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) para determinar o problema prioritário, identificar 

os nós críticos e orientar as ações. Além disso, foram utilizados na construção 

do plano de intervenção os dados da realização do diagnóstico situacional 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à 

metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso. 

Será realizada uma revisão bibliográfica, e uma busca sistematizada na 

literatura, utilizando os sites: Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

edições do Ministério da Saúde e outros. A busca será guiada utilizando os 

seguintes descritores: Hipertensão Arterial Sistêmica, Adesão ao tratamento.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A HAS é considerada uma síndrome cardiovascular progressiva que 

pode surgir a partir de diversos aspectos etiológicos. Atualmente, atinge grande 

parte da população mundial e se manifesta como uma síndrome caracterizada 

pela presença de níveis de Pressão Arterial (PA) elevados, associados a 

alterações hormonais e a fenômenos tróficos (GONZALEZ, 2015; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

É uma doença crônica não-transmissível de alta prevalência, cujo 

diagnóstico e controle são imprescindíveis no manejo de doenças graves, 

como: doenças cerebrovasculares, acidente vascular encefálico (AVE), infarto 

agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença 

renal crônica (RABETTI; FREITAS, 2011). 

Segundo Malachias et al. (2016) a HAS é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 

140 mmHg e/ou 90 mmHg, podendo estar associada a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela 

presença de outros fatores de risco, como a dislipidemia, obesidade abdominal, 

intolerância à glicose e Diabetes Mellitus (DM).  

Ademais, pode ser classificada como: normal quando Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) < 120 mmHg e Pressão Arterial Diastólica (PAD) < 80 mmHg; 

pré-hipertensão quando a PAS estiver entre 121-139 mmHg e/ou PAD 81-89 

mmHg; hipertensão estágio 1 quando a PAS estiver entre 140-159 mmHg e/ou 

PAD 90-99 mmHg; hipertensão estágio 2 quando a PAS estiver entre 160-179 

mmHg e/ou PAD 100-109 mmHg; e hipertensão estágio 3 quando a PAS 

estiver > 180 mmHg e/ou PAD > 110 mmHg (ALESSI et al., 2014; ANDRADE 

et al., 2015; MALACHIAS et al., 2016). 

De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, em 

2010, ela representa sério problema de saúde pública no Brasil, com uma 

prevalência que atinge mais de 30% da população adulta e mais de 50% dos 

idosos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 
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Atualmente, a HAS atinge, em média, 30% da população brasileira, em 

que mais de 50% são idosos e 5% crianças e adolescentes. Estima-se que a 

HAS tenha prevalência superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos, 

devido às alterações próprias do envelhecimento que acometem os indivíduos 

mais propensos ao desenvolvimento desta doença (ARAUJO et al., 2016; 

GONZALEZ, 2015) 

No Brasil, a doença é responsável por 40% dos infartos, 80% dos 

acidentes vascular cerebral (AVC) e 25% dos casos de insuficiência renal 

terminal, atingindo 32,5% (36 milhões) dos indivíduos adultos. No mundo, foi a 

causa de 7,6 milhões de mortes. Dessas mortes, 80% ocorreram nos países 

em desenvolvimento entre a faixa etária de 45 a 69 anos. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de sete milhões de pessoas 

morrem a cada ano e 1,5 bilhão adoecem por causa da HAS (RANGEL; 

BELASCO; DICCINI, 2013). 

Minas Gerais possui baixos índices de adesão ao tratamento (34%) e, 

logo após um ano de tratamento, 50% dos pacientes abandonam o tratamento. 

Junto com a DM suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto 

elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada 

em US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015. As graves consequências da doença 

podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam sua condição e 

mantenham-se em tratamento (ABALOS et al., 2013; FARIA, 2011; 

MALACHIAS et al., 2016).  

Dentre os fatores de risco (FR) para HAS estão a idade, o sexo, a etnia, 

a genética, o excesso de peso e a obesidade, o sedentarismo, os fatores 

socioeconômicos e os hábitos dietéticos como o consumo excessivo de 

gordura, álcool e sódio, um dos principais FR para HAS associados a outros 

eventos (RABETTI; FREITAS, 2011). 

 

5.2 Importância da Adesão ao Tratamento 

 

A HAS é, muitas vezes, silenciosa, o que causa mais um perigo para a 

saúde. O controle adequado dos pacientes com HAS deve ser prioridade da 

equipe de saúde da Atenção Básica, com diagnóstico precoce, controle e 
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tratamento adequado, sendo estes aspectos essenciais para a prevenção 

doença (GONZALEZ, 2015). 

A informação sobre o cuidado e as medidas preventivas devem ser 

levadas aos pacientes de forma acessível e dinâmica para alcançar maior 

adesão dos mesmos. O reconhecimento das dificuldades para as mudanças do 

estilo de vida e para o uso correto da medicação deve fazer parte do 

atendimento ao paciente hipertenso, valorizando a escuta e o acolhimento, por 

parte da equipe profissional, na busca de um bom controle da HAS com maior 

autonomia no acompanhamento da sua saúde (VENANCIO; ROSA; 

BERSUSA, 2016). 

Os objetivos de um tratamento adequado para os usuários com HAS são 

de melhorar o seu estado funcional, minimizar os sintomas, e prolongar a vida 

mediante prevenção secundária. Os médicos de família são peças chaves, 

fundamentais, nessa assistência, devido aos vínculos com os pacientes e por 

poderem estabelecer prioridades para atender às necessidades, e assim 

promover uma boa qualidade de vida (SANTOS et al., 2013). 

As vantagens da adesão ao tratamento beneficiam os pacientes, às 

famílias, aos sistemas de saúde e todo o país. Ela faz com que o usuário passe 

a ter a sua condição controlada, podendo, na maioria das vezes, manter uma 

vida normal e economicamente ativa. A família pode dedicar-se a outras 

atividades e deixar de lado seu papel de cuidadora. O sistema de saúde 

economiza com a redução de internações emergenciais e intervenções 

cirúrgicas e a economia ganha com o aumento da produtividade (GOUVEIA, 

2012). 

Uma boa adesão a uma proposta terapêutica efetiva está associada a 

desfechos otimistas na saúde. Por isso, a importância de intervenções que 

promovam a adesão na prática clínica, como a abordagem centrada na pessoa, 

a prescrição racional de medicamentos e o manejo da poli farmácia (SANTOS 

et al., 2013).  

Conscientizar o usuário sobre as vantagens do tratamento 

medicamentoso, lhes proporciona segurança, ajuda-o a controlar a sua doença, 

a ter mais participação no seu autocuidado, melhorando sua adesão ao 

tratamento e beneficiando também outros serviços, pois diminui a assistência 

médica e gastos com complicações. A adesão do paciente ao tratamento de 
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uma doença representa que as ações propostas pelos profissionais de saúde 

foram efetivas (SANTOS et al., 2013).  

A adesão ao tratamento pode ser compreendida como um compromisso 

estabelecido entre o paciente e o profissional/equipe de saúde de colaborar 

ativamente na delimitação e na execução de um projeto terapêutico. Ou seja, é 

um processo dinâmico que envolve diferentes atores, com diferentes funções, 

em prol de um objetivo comum. Assim, o processo educativo deve motivar o 

indivíduo a adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades para a mudança 

de hábitos, com o objetivo geral de melhorar a qualidade de vida (SEIDL et al., 

2007). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

  

Atualmente, existe um problema com os hipertensos atendidos na 

Unidade Básica, principalmente pela baixa adesão ao tratamento e no grupo 

HIPERDIA. Não realizar o tratamento adequado tem gerado um aumento de 

complicações que poderiam ser evitadas se esses usuários usassem a 

medicação corretamente, tivessem uma alimentação balanceada e fizessem 

alguma atividade física em conjunto com o tratamento. 

Então, isso se torna um problema grave, já que o tratamento não deve 

ser apenas medicamentoso. É fundamental uma sensibilização da população 

sobre o tratamento e as complicações que podem vir a aparecer e agravar sua 

saúde. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Na ESF Dr. Mário Moreira/Penha de França, 35% da população 

apresenta uma condição clínica aguda potencialmente fatal, caracterizada pelo 

aumento excessivo dos níveis pressóricos arteriais, sendo que as maiores 

incidências acontecem em pacientes com idade média de 30 anos. 

Foram selecionados pontos de maiores decorrências com as principais 

causas de óbitos a velhice, complicações de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial Sistêmica, com Acidente Vascular Cerebral. Principais causas de 

internações doenças do trato respiratório e Insuficiência Cardíaca Congestiva 

Descompensada.  

Relacionado à saúde os principais problemas da comunidade é a 

incidência de esquistossomose e complicações de Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus. Com isso, foi selecionado como problema prioritário na ESF 

Dr. Mário Moreira/Penha de França a alta prevalência de hipertensos e a baixa 

adesão ao tratamento. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

Atualmente, existe um problema com os hipertensos atendidos na 

Unidade Básica, principalmente pela baixa adesão ao tratamento e no grupo 

HIPERDIA. Não realizar o tratamento adequado tem gerado um aumento de 

complicações que poderiam ser evitadas se esses usuários usassem a 

medicação corretamente, tivessem uma alimentação balanceada e fizessem 

alguma atividade física em conjunto com o tratamento. 

Então, isso se torna um problema grave, já que o tratamento não deve 

ser apenas medicamentoso. É fundamental uma sensibilização da população 

sobre o tratamento e as complicações que podem vir a aparecer e agravar sua 

saúde. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Nó crítico 1: Estilo de vida inadequados - Devido a má adesão dos pacientes 

no serviço, faz-se necessário ações diferenciais com profissionais 

multidisciplinares para realizar acompanhamento individual nutricional, 

psicológico e médico periodicamente, para melhor adesão ao tratamento e 

estimular mudanças de práticas.  

Nó crítico 2: Prática inadequada da equipe para enfrentar o problema: Devido a 

grande presença de pacientes hipertensos no serviço, principalmente quando 

eles vão a busca apenas da renovação de receitas, não permite que a equipe 

crie um vínculo e ofereça mais cuidados a este paciente, que acaba 

enxergando a Unidade apenas como único papel de dispensação de 

medicação. Logo, destaca-se a necessidade de reavaliação médica destes 

pacientes. 

 

Nó crítico 3: População leiga sobre as complicações da HAS: Devido essa 

realidade, também se faz necessária uma ação que conscientize e sensibilize 

estes pacientes para o uso correto da medicação, e da importância de 

mudanças de estilo de vida, com adoção de uma alimentação saudável, prática 
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de atividades físicas, redução do uso do álcool e cigarro, e sobre os riscos e as 

consequências a longo prazo que estarão expostos. 

 
 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema “alta 

prevalência de hipertensos e a baixa adesão ao tratamento”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Dr. Mário Moreira/Penha de 

França, no município Itamarandiba, estado de Minas Gerais, deverão ser 

detalhados em quadros a seguir (um quadro para cada nó crítico). 

 

Quadro 2: Operações sobre o nó crítico 1 relacionado ao problema “Alta 
prevalência de hipertensos e a baixa adesão ao tratamento”  na 
população  sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mário 
Moreira/Penha de França, no município de Itamarandiba, em Minas Gerais, 
2020. 

Nó crítico 1 Estilo de vida inadequados 

Operação 
(operações) 

Realizar a promoção de práticas integrativas na unidade 

de saúde, alertando sobre a contribuição do uso de 

medicamentos no processo de tratamento, a fim de 

conscientizar os pacientes quanto ao uso correto da 

medicação e suas reais contribuições.  

Projeto Mude seu estilo de vida 

Resultados 
esperados 

Implantar um grupo de saúde para incentivar mudanças 
de estilo de vida 

Produtos 
esperados 

Grupos operacionais implantados, como aumento de 
adesão nos grupos HIPERDIA 

Recursos 
necessários 

Estrutural: espaço físico e recursos humanos. 
Cognitivo: informações. 
Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 
Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das 
ações educativas em saúde como parte do projeto 
político do município. 

Recursos críticos Estrutural: espaço para grupos (sala reunião) 
Cognitivo: informações. 
Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das 
ações educativas em saúde como parte do projeto 
político do município. 
Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Quadro 3: Operações sobre o nó crítico 2 relacionado ao problema “Alta 
prevalência de hipertensos e a baixa adesão ao tratamento”  na 
população  sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mário 
Moreira/Penha de França, no município de Itamarandiba, em Minas Gerais, 
2020. 
 

Controle dos 
recursos críticos 

Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, Médicos, 
Técnicos de enfermagem e equipe do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). 

Ações 
estratégicas 

Promover rodas de conversa em articulação intersetorial 
em parceria com o NASF.  

Prazo Realizar uma atividade educativa mensalmente, no 
mesmo dia e horário. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeiros, Médicos e equipe do NASF. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Será construído um cronograma, com as datas dos 
grupos e qual profissional apresentará, sendo necessário 
a participação de todos em algumas oficinas, e em cada 
encontro será passado uma lista de presença e outra lista 
para verificar se o que foi feito foi eficaz e o que precisa 
melhorar. 

Nó crítico 2 Prática inadequada da equipe para enfrentar o problema 

Operação 
(operações) 

Capacitar os profissionais para manterem os hipertensos 
nos grupos e abrir uma agenda para reavaliação dos 
pacientes  

Projeto Aprender e Reavaliar 

Resultados 
esperados 

Prestar uma assistência qualificada e humanizada, com 
avaliações médicas periódicas mensais na unidade de 
saúde. 

Produtos 
esperados 

Reavaliação implantada na agenda da unidade. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: organização da agenda 
Cognitivo: orientações  
Político: sensibilização para a inclusão da atividade no 
trabalho da ESF. 

Recursos críticos Estrutural: organização da agenda 
Cognitivo: motivação  
Político: sensibilização para a inclusão da atividade no 
trabalho da ESF. 

Controle dos 
recursos críticos 

Enfermeiro e médico da unidade. 

Ações 
estratégicas 

Avaliação médica  
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Quadro 4: Operações sobre o nó crítico 3 relacionado ao problema “Alta 
prevalência de hipertensos e a baixa adesão ao tratamento”  na 
população  sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mário 
Moreira/Penha de França, no município de Itamarandiba, em Minas Gerais, 
2020. 
 

Prazo Mensal 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeiro e médico da unidade. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Os profissionais responsáveis verificarão a agenda todo 
mês para confirmar as avaliações dos pacientes. 

Nó crítico 3 População leiga sobre as complicações da HAS 

Operação 
(operações) 

Aumentar o nível de informação da população sobre a 
HAS, suas complicações e tratamento 

Projeto Informe-se sobre HAS e suas complicações 

Resultados 
esperados 

Produzir várias ações que conscientize e sensibilize os 
pacientes para conhecerem sobre as complicações que a 
HAS pode causar e os tratamentos adequados. 

Produtos 
esperados 

Reduzir complicações e campanhas educativas efetivas. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: espaço físico, recursos humanos. 
Cognitivo: informação sobre o tema. 
Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 
Político: mobilização dos atores sociais, continuidade das 
ações educativas em saúde como parte do projeto político 
do município. 
Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 

Recursos críticos Estrutural: sala de espera. 
Cognitivo: informação sobre o tema. 
Político: mobilização dos atores sociais, inclusão das 
ações educativas em saúde como parte do projeto político 
do município. 
Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, Médicos, 
Técnicos de enfermagem. 

Ações 
estratégicas 

Promover rodas de conversa e atividades educativas.  

Prazo Realizar uma atividade educativa uma vez por semana, 
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 
Quadro 5: Recursos críticos para o desenvolvimento das operações 
definidas para o enfrentamento dos “nós” críticos do problema 
selecionado, da Equipe de Saúde da Família Mário Moreira/Penha de 
França, no município de Itamarandiba, em Minas Gerais, 2020. 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

Quadro 6: Propostas de Ações para a Motivação dos Atores da Equipe de 
Saúde da Família da Equipe de Saúde da Família Mário Moreira/Penha de 
França, no município de Itamarandiba, em Minas Gerais, 2020. 
 

no mesmo dia e horário. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeiros e Médicos. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

A cada ação realizada será disponibilizada ao aluno uma 
folha em branco para dúvidas e sugestões de temas. 

Operação/Projeto Recurso Crítico 

Mude seu estilo de vida Político> conseguir articulação 
intersetorial para incentivar a 
população a aderir nos grupos.  
Organizacional> mobilização social e 
dos profissionais da saúde torno do 
benefício do grupo de saúde. 
Cognitivo> motivação dos pacientes 

Aprender e Reavaliar Organizacional> capacitar os 
profissionais para a inclusão da 
estratificação na avaliação médica da 
ESF. 
Financeiro>para aquisição de recursos 
audiovisuais, folhetos informativos e 
insumos. 
 

Informe-se sobre HAS e suas 

complicações 

Organizacional> mobilização social e 
dos profissionais da saúde torno do 
benefício do grupo. 
Estrutural > aumentar os recursos 
humanos e incentivar os profissionais 
do NASF a participarem 

Operação/Projeto Recurso Crítico Ator que 

controla 

Motivação Ação 

estratégica 
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

 

 

 

  

Mude seu estilo 

de vida 

Político> conseguir 
articulação 
intersetorial para 
incentivar a 
população a aderir 
nos grupos.  
 Organizacional> 
mobilização social 
e dos profissionais 
da saúde torno do 
benefício do grupo 
de saúde. 
Cognitivo> 
motivação dos 
pacientes 

Secretário 
de Saúde 
Associação 
de bairro 
 

Favorável Promover 
rodas de 
conversa e 
atividades 
educativas. 
 

Aprender e 

Reavaliar 

Organizacional> 
capacitar os 
profissionais para a 
inclusão da 
estratificação na 
avaliação médica 
da ESF. 
Financeiro>para 
aquisição de 
recursos 
audiovisuais, 
folhetos 
informativos e 
insumos. 
 

Secretário 
de Saúde 
 

Favorável Capacitar 
os 
profissionais 
de saúde 
 
 

Informe-se sobre 

HAS e suas 

complicações 

Organizacional> 
mobilização social 
e dos profissionais 
da saúde torno do 
benefício do grupo. 
Estrutural > 
aumentar os 
recursos humanos 
e incentivar os 
profissionais do 
NASF a 
participarem 

Secretário 
de Saúde 
Associação 
de bairro 
 

Favorável Promover 
rodas de 
conversa 
em 
articulação 
intersetorial 
em parceria 
com o 
NASF. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A HAS ainda é um sério problema de saúde pública. Apesar dos profissionais 

de saúde da Atenção Básica realizarem estratégias para estimular a adesão 

dos pacientes hipertensos ao tratamento correto, muitos não tem conseguido 

sucesso na prática para efetivar a adesão do tratamento e evitar complicações 

da HAS com as ações realizadas. 

 

Com a implantação deste plano de ação, espera-se reduzir complicações da 

Hipertensão Arterial dos pacientes hipertensos da equipe de saúde da família 

Dr. Mário Moreira/Penha de França, com o desenvolvimento de capacitação 

dos profissionais de saúde, acompanhamento periódico médico, de atividades 

com grupos, rodas de conversas e trocas de experiências, a fim de incentivar 

mudanças de estilo de vida, prestar uma assistência qualificada e humanizada 

e reduzir complicações com campanhas educativas efetivas. 

 

Para o sucesso dessas medidas é fundamental a participação de uma equipe 

multidisciplinar para o desenvolvimento das atividades propostas, com o 

objetivo de sensibilizar a população sobre a importância e os benefícios de um 

tratamento adequado, além de mostrar que é possível prevenir complicações 

da HAS com mudanças de hábito de vida saudáveis. 
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