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RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças cardiovasculares de maior 
morbimortalidade no mundo. Possui elevada prevalência e é um problema de saúde 
pública mundial associada a diversas complicações, tais como miocardiopatias, 
acidente vascular encefálico e Infarto agudo do miocárdio. Devido aos desfechos 
negativos associados à doença a sua  prevenção e controle são essenciais. O 
presente estudo teve como objetivo elaborar um projeto de intervenção  com vistas à 
mudança de hábitos de vida inadequados associados à hipertensão arterial sistêmica 
em adultos atendidos pela equipe de Saúde Planalto, em  Arinos , Minas Gerais 
Como metodologia utilizou-se , inicialmente,  o diagnóstico situacional na área de 
abrangência atendida por  uma equipe de saúde da família, escolha do problema 
prioritário seguido de revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde com os 
descritores: hipertensão, educação em saúde e estratégia saúde da família. Também 
foram pesquisados documentos do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão. A elaboração do plano se fundamentou nos passos do Planejamento 
Estratégico Situacional Simplificado. Os nós criticos associados ao atendimento aos 
hipertensos foram: Baixo nível de informação da população sobre os fatores de risco 
associados à hipertensão, sedentarismo, alimentação rica em gordura, sódio e 
carboidrato. Posteriormente, apresentou-se o desenho das operações para cada nó 
crítico identificado e suas respectivas operações, projetos, resultados, recursos 
necessários, responsáveis e gestão do plano. Com a implantação deste projeto 
espera-se aumentar o nível de informação da população sobre os fatores de risco 
associados à hipertensão e a importância de uma dieta saudável e atividade fisica 
regular no controle da doença e na melhora da qualidade de vida desses pacientes. 

 
 

 Palavras-chave: Hipertensão. Estratégia Saúde da Família.  Educação em saúde.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Arinos é um município da região noroeste do estado de Minas Gerais e sudeste do 

Brasil distante da capital federal 260 KM e da capital estadual 655 km. Possui uma 

área de 5,322 km2 e clima tropical semiárido. Atualmente é o 6° maior município de 

Minas Gerais em relação à extensão territorial. Hoje a população atual é de 17.875 

habitantes. Possui o cerrado como vegetação e é banhado pelo rio Urucuia (IBGE, 

2019).  

Para falar da história do município de Arinos deve-se antes falar dos iniciadores da 

povoação de  Morrinhos cujos primeiros  moradores foram posseiros e depois 

fazendeiros, comerciantes, agricultores e pessoas com outras atividades. Este 

povoado tinha sua população voltada principalmente para as atividades de 

agricultura e pastoreio (criação de rebanhos), até que o então distrito sentiu-se 

desprotegido pelas autoridades, carente de justiça e infestado por assassinos e 

desordeiros. Esta  região pertencia ao Município de Paracatu ( ARINOS, 2019). 

Ao entrar em decadência, Morrinhos foi abandonado por seus  moradores se viram 

forçados e se deslocaram para  a margem esquerda do rio Urucuia, construíram 

capela  e surgiu novo povoado com elevado crescimento. Este povoado recebeu, 

inicialmente , o nome de Barra da Vaca. “Mais tarde, em 1.923, através da Lei 

estadual 843 de 07/07/1923, o arraial da Barra da Vaca recebeu o nome de Arinos, 

em homenagem ao escritor Afonso Arinos”(ARINOS, 2019, s.p.)  

De acordo com o IBGE (2019), Arinos tem 24.2% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 81.1% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 0.4% com urbanização adequada, ou seja, com  bueiros, calçadas, pavimentação 

e meio-fio.  

Possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2017] de 0,656 e PIB 

per capita [ 2017] de R$ 11.260,49. Em 2017, o salário médio mensal era de 1.6 
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salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 9.2% (IBGE, 2019).  

Em relação à economia, destaca-se a pecuária de corte, leite, agricultura, comércio 

local, pequenas indústrias e funcionalismo público municipal, estadual e federal. 

Arinos tem três escolas municipais que fornecem ensino do 6º ao 9º ano; três 

creches responsáveis pela educação infantil; três escolas estaduais responsáveis 

pelo ensino médio e fundamental e um polo do Instituto Federal de Minas Gerais que 

além de ofertar ensino médio aos alunos selecionados também oferta cursos 

profissionalizantes.  

O município possui, ainda, atendimento da Polícia militar, Polícia civil, Fórum, 

rodoviária, praças, parque de exposição, estádio de futebol, academias, bancos e 

uma caixa lotérica. Nos momentos de lazer, a população visita as belas cachoeiras, 

tais como Boi Preto, da Ilha, do Rio Claro, do São Miguel e do Bebedouro.  

1.2 Aspectos da comunidade 

O Bairro Planalto possui cerca de 2.726 habitantes e localiza-se próximo ao centro 

da cidade. Possui adequado saneamento básico com coleta de lixo diária e 

tratamento tanto da água quanto do esgoto pela Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais(COPASA).  

A população adquire sua renda principalmente através do comércio local e 

funcionalismo público estadual e municipal. No bairro há uma creche municipal e 

uma escola estadual que fornece ensino fundamental e médio à população. O 

analfabetismo é mínimo e a evasão escolar em menores de 14 anos, também.  

O abrigo Frei Pio da sociedade de São Vicente de Paulo, único asilo da cidade, 

também se localiza no bairro, sendo local de moradia de diversos idosos com 

variadas comorbidades. A comunidade possui igrejas e capelas e as festas 

religiosas fazem parte do lazer. No bairro, há uma única unidade de saúde, 

denominada Estratégia de Saúde da Família (ESF) Planalto. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de Saúde atualmente é composto por nove Equipes de Saúde 

da Família (ESF),quatro Equipes de Saúde Bucal (ESB) e um Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). O NASF é composto por um psicólogo, uma nutricionista, 

uma fisioterapeuta, uma assistente social, um fonoaudiólogo e dois profissionais de 

educação física que prestam auxilio a todos os ESF do município. A Atenção 

Primária à Saúde(APS) vem atingindo o seu objetivo principal que é a prevenção de 

doenças e a promoção da saúde.  

O município possui um Hospital Municipal, situado na parte central da cidade, que 

fornece atendimento de urgência e emergência. Mensalmente, são realizados 

atendimentos com especialistas, tais como cardiologia, ortopedia, ginecologia e 

pediatria.  

Além disso, através do serviço de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e 

Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC) são realizados referência e 

contra referências  para consultas com outras especialidades, tais como cirurgia, 

pneumologia e reumatologia em municípios vizinhos.  

Os exames laboratoriais solicitados são realizados na própria cidade, em laboratório 

credenciado. Os exames de imagem são realizados no municio de Unaí- Minas 

Gerais. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Planalto 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Planalto abriga apenas a eSF Planalto em uma 

casa adaptada, inaugurada em 2007 e situada na rua Antônio Dias Lana, número 

98. O espaço destinado ao atendimento é pequeno, mas bem distribuído. Possui 

sala de consulta de enfermagem, sala do médico, sala de vacina, farmácia, cozinha, 

sala de curativos e uma pequena sala de reunião.  

O PSF Planalto possui quatro microáreas e aproximadamente 5000 usuários 

cadastrados. Na unidade básica de saúde em que atuo há valorização do trabalho 

interdisciplinar e em equipe. Cada pessoa, de forma individualizada, contribui com 
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práticas e saberes essenciais para a resolução dos problemas da comunidade. O 

processo de trabalho é avaliado rotineiramente e mudanças nas ações são 

implementadas quando necessárias. A população possui acesso integral, universal e 

cada paciente é atendido respeitando as suas diferenças.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Planalto 

 

A eSF Planalto é composta por quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dois 

técnicos de enfermagem, uma enfermeira, uma médica, uma recepcionista e um 

prestador de serviços gerais (limpeza). Os ACS realizam rotineiramente visitas 

domiciliares aos acamados e puérperas, cadastram famílias e oferecem orientações e 

educação em saúde. Além disso, levam para o PSF as necessidades de cada 

morador da sua área.  

Os técnicos de enfermagem fazem avaliação da glicemia, pressão arterial, vacinas, 

curativos e nebulizações prescritas. A enfermeira, por sua vez, realiza triagem e 

divide com o médico as consultas de puericultura e pré natal. O médico  faz consultas 

diárias e programa grupos educativos para aprimoramento  permanente da equipe. O 

acolhimento inicial é realizado de forma humana e acolhedora pela recepcionista que 

escuta a necessidade do paciente e prontamente o encaminha para avaliação da 

enfermagem. Na nossa UBS não há equipe de saúde bucal.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Planalto e o dia a dia do ESF 

planalto 

 

A unidade de saúde funciona de segunda a sexta feira, de 7:30 até as 17:00 horas. 

Diariamente são agendadas 10 consultas e cinco são disponibilizadas para demanda 

espontânea. Semanalmente são realizadas consultas pré-natais intercaladas entre a 

médica e enfermeira e também as  visitas domiciliares e puericultura.  

 

Os grupos com hipertensos e diabéticos ocorrem uma vez por mês e a coleta do 

Papanicolau uma vez por semana, pela enfermeira. As consultas agendadas, 

destinadas aos pacientes portadores de doenças crônicas, como Hipertensão Arterial 
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Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM) visam à identificação e resolução precoce 

das principais complicações associadas a essas comorbidades.  

A demanda espontânea, por sua vez, acolhe e trata pacientes com doenças agudas 

que incomodam o paciente no dia. As consultas pré-natais são realizadas as terças-

feiras e durante a avaliação são solicitados exames preconizados pelo ministério da 

saúde, prescritos sintomáticos para as principais queixas na gravidez e realizado 

exame físico completo. As pacientes de alto risco são prontamente encaminhadas 

para a referência em Unaí-MG. 

  

As visitas aos acamados ocorrem nas quintas-feiras. Durante as consultas são 

avaliadas e tratadas as queixas, solicitados exames, fornecem-se informações com 

objetivo de prevenir doenças e observa-se os cuidados gerais da família com o 

paciente debilitado.  

 

Durante as puericulturas, são averiguados o desenvolvimento e o crescimento e, se 

detectado qualquer distúrbio e houver necessidade são encaminhados a pediatria. O 

HIPERDIA, grupo educativo, realizado rotineiramente pela equipe Planalto objetiva 

orientar os pacientes sobre as mudanças no estilo de vida e uso correto de 

medicações, imprescindíveis para controle das suas doenças.  

 

1.7 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

  

Diversos problemas foram identificados, através do diagnóstico situacional que 

utilizou o método de estimativa rápida conforme orientação de Faria, Campos e 

Santos (2018).  Dentre os problemas mais relevantes foram considerados a alta 

incidência de fatores de risco associados à HAS, o que faz com que a mesma seja a 

principal doença crônica diagnosticada na ESF. 

Além disso, a  unidade de saúde funciona em uma casa adaptada e possui pouco 

espaço para realização de reuniões. A recepção possui espaço pequeno o que gera 

tumulto durante o acolhimento. Frequentemente, faltam medicamentos básicos 

necessários à prevenção de doenças.  
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Em relação à população, identifica-se o baixo nível de informação em relação aos 

fatores de risco associados à HAS e, consequentemente, a dificuldade em mudanças 

nos hábitos de vida. 

 

1.8 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

No Quadro 1, a seguir, tem-se apresentada a classificação dos problemas identificados 

na nossa área de abrangência.  

 

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

situacional da comunidade adscrita à equipe de Saúde Planalto, município de Arinos , 

estado de Minas Gerais, 2019 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Pacientes hipertensos 

com hábitos de vida 

inadequados 

Alta 9 Total 1 

Falta de estrutura física 

da UBS 
Média 7 Parcial 3 

Baixo nível de 

informação da população 
Média 6 Total 2 

Indisponibilidade de 

tempo do médico 
Alta 7 Parcial 4 

*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 

 

“A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA)” ( 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010, p.1). 

 

A HAS é uma doença de elevada morbimortalidade e avaliada como um dos 

principais fatores de risco modificáveis e  responsável, quando não controlada,  por 

doenças cardiovasculares como o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidentes 

Vasculares Encefálicos (AVE)  e Doença Isquêmica do Coração(DIC), dentre 

outras(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

Oliveira et al. (2017) afirmam que é necessário criar e implementar ações de 

prevenção primária da doença hipertensiva para diminuir  ou debelar  desfechos 

indesejáveis como as DIC e AVE. Recomendam que sejam realizadas  ações 

educativas para  que ocorram mudanças no estilo de vida da população. 

 

O Ministério da Saúde assegura que a HAS 

 
[...]  apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, 
o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer 
tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças 
no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos 
colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica 
(AB).(BRASIL, 2014, p.29). 
 

 

A realidade vivida pelos membros da equipe de saúde Planalto é similar ao que 

ocorre no Brasil e no mundo: alta incidência de pessoas com hipertensão. Diante 

disso, faz-se necessário um trabalho que promova ações efetivas que  busquem 

conscientizar a população sobre a importância de hábitos de vida saudáveis, ingestão 

correta da medicação para,  assim, tratar a HAS, evitar complicações e conseguir 

melhor qualidade de vida. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção com vistas à mudança de hábitos de vida 

inadequados associados à hipertensão arterial sistêmica em adultos atendidos pela 

equipe de Saúde Planalto, em  Arinos , Minas Gerais 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Orientar a população sobre os principais fatores de risco associados à hipertensão. 

Desenvolver ações educativas para modificação dos hábitos de vida inadequados da   

população hipertensa. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste trabalho utilizou-se os passos do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) conforme preconizam Faria, Campos e santos (2018), a fim de se 

definir, de forma rápida, os principais problemas encontrados na área de abrangência 

atendida pela equipe de saúde Planalto. Assim, após definição do problema priorizado, 

apresentou-se o desenho das operações para cada nó crítico identificado e suas 

respectivas operações, projetos, resultados, recursos necessários, responsáveis e 

gestão do plano. 

Para subsidiar o plano foi realizada pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) com os descritores: hipertensão, educação em saúde e estratégia saúde 

da família. Também foram pesquisados documentos do Ministério da Saúde e da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão. 

Para desenvolvimento do texto foram utilizadas as normas da associação brasileira de 

normas técnicas (ABNT).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. “É entendida como uma estratégia 

de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde”. A organização do seu 

processo de trabalho visa a  garantia do acesso aos serviços de  saúde o que lhe atribui 

singularidade e eficácia como modelo assistencial (CARNEIRO JUNIOR; JESUS; 

CREVELIM, 2010, p. 712).  

 

A estratégia saúde da família representou uma mudança na saúde brasileira cujo principal 

objetivo foi colocar em prática o que estava explicito sobre saúde na Constituição 

Brasileira de 1988 (SORATTO et al.,  2015). 

 

Soratto et al. (2015, p. 590), a partir de reflexão sobre caracterizar a ESF como tecnologia 

e inovação tecnológica, destacam que:  

[...]  se trata de uma inovação tecnológica não material do tipo incremental, porque a 
sua aplicação permitiu melhorias nos resultados do trabalho em saúde, 
aperfeiçoando o modo de fazer a assistência em saúde, e não rompendo 
integralmente com os saberes e as práticas clínicas de cuidado utilizadas pelo 
modelo tradicional de saúde. A inovação tecnológica não material em saúde do tipo 
incremental denominada ESF, é uma importante e positiva política para o campo da 
saúde.  e os princípios do sistema único de saúde.  

 

Silva, Silva e Bousso (2011) também pontuam que a ESF foi criada com a intenção de 

reorganizar o SUS e implantar seus princípios de universalização, equidade, 

integralidade, descentralização, hierarquização e participação da comunidade.  

 

Além de favorecer a universalização dos cuidados primários de saúde, a ESF 

fundamenta-se nos princípios do SUS e se destaca pelo modelo assistencial  devido ao 

trabalho multidisciplinar que realiza, com foco na família e valorização do  acolhimento, 

criação de vínculo com a comunidade além de humanizar o cuidado e promover ações de 

educação. Contudo, dizem que os s desafios que se tem pela frente são grandes: 

melhorar da ESF que depende ainda de questões  político-institucionais como o 

financiamento, promoção contínua dos profissionais das eSF e promover uma  gestão de 
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pessoal bem como ampliar  ações intersetoriais. [...] outro desafio para a garantia dos 

cuidados integrais está no alcance do equilíbrio adequado entre a abordagem individual 

em tempo oportuno e a comunitária para enfrentar os determinantes sociais” (ARANTES; 

SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN, 2016, p. 1507). 

 

5.2 Hipertensão e educação em saúde 

 

É caracterizada por pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base em várias 

medições. A hipertensão (hipertensão arterial sistêmica) é atualmente definida como sendo 

a pressão sistólica repetidamente maior que 140 mm hg ou a pressão diastólica de 90 mm 

Hg ou superior (MALACHIAS et al., 2016). 

  

Estudos realizados em algumas cidades Brasileiras identificaram que a prevalência de 

hipertensão arterial (>140/90 mmHg) é de 22,3% a 43,9%. É uma doença crônica que está 

associada a altas taxas de internações e apresenta custos elevados a saúde pública.  

(MALACHIAS et al., 2016). 

 

De acordo com a 7ª Diretriz da Sociedade Brasileira de cardiologia, a HA atinge 32,5% (36 

milhões) de indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos sendo responsável por 50% das 

mortes por doença cardiovascular (DCV). 

 

A HAS está associada a 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das 

mortes por doença arterial coronariana e, em associação com o diabetes mellitus, 50% dos 

casos de insuficiência renal. Apresenta uma alta morbimortalidade sendo considerado um 

problema de saúde pública mundial (BRASIL, 2006).  

 

Resultados da  Pesquisa Nacional de Saúde 2013 (BRASIL, 2014a, p.35) mostram que  “a 

proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico de hipertensão 

arterial no Brasil foi de 21,4% em 2013, o que corresponde a 31,3 milhões de pessoas”, 

demonstrando que esta doença tem grande prevalência na população adulta. 

 

Ressalta-se que associados à hipertensão estão os fatores de risco que, segundo Pinho e 

Pierin (2013) , devem ser identificados nas  consultas médicas para que as pessoas 

identificadas com maior probabilidade de apresentarem HAS sejam inseridas no tratamento  



21 
 

 

e cumpram o tratamento instituído. Várias pessoas não apresentam sinais e sintomas, daí 

a importância de se pesquisar em todas as constas a possibilidade da hipertensão 

silenciosa. 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira De Hipertensão Arterial pode-se classificar a HAS 

como expresso no quadro 1: 

 

Quadro 2– Classificação da PA de acordo 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial para 

adultos acima de 18 anos  

Classificação PAS (mmhg) PAD(mmhg) 

Normal ≤120 ≤80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Quando a PAS e PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada 
para classsificação da PA 

   Fonte: (MALACHIAS et al.,2016, p. 11 ) 

 

A idade avançada, a raça negra, o baixo nível socioeconômico, o excesso de consumo de 

sódio, a obesidade, o álcool e o sedentarismo são os principais fatores de risco para a HAS 

(SILVA; SOUZA,2004). 

 

De acordo com Radovanovic et al.( 2014), em todo o mundo, a prevenção e o controle da 

hipertensão apresentam resultados importantes devido à utilização de novas estratégias e 

abordagens que permitem a identificação, com maior precisão, das pessoas  expostos aos 

fatores de risco. Essa identificação mais acurada propicia benefícios  tanto  para a pessoa 

hipertensa quanto para sociedade. 

 

O acompanhamento e controle da HAS, por ser uma doença crônica, requer tratamento 

farmacológico e não farmacológico por toda a vida. O tratamento não farmacológico inclui a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis, sendo primordial o controle ponderal (IMC 18,5 a 

24,9) realização de atividades físicas,  evitar o tabagismo e o estresse(MALACHIAS et 

al.,2016)  
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Além das medidas comportamentais, incluem-se no tratamento medidas farmacológicas 

como uso de diuréticos, beta bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores 

da ECA e bloqueadores dos receptores At1. (MALACHIAS et al.,2016)  

 

Malachias et al.(2016, p. 35) ainda alertam: 

Desde que exista indicação de tratamento com medicamentos, o paciente deverá 
ser orientado sobre a importância do uso contínuo, da eventual necessidade de 
ajuste de doses, da troca ou associação de medicamentos e ainda do eventual 
aparecimento de efeitos adversos. 

 

O Ministério da Saúde recomenda que “um processo de educação permanente com os 

profissionais da AB possibilita a construção de novas práticas e mudanças nos processos 

de trabalho que não produzem os resultados esperados”. E chama a atenção para o fato de 

que as ações de Saúde na hipertensão, mais importantes, são o “controle da pressão 

arterial e a redução da morbimortalidade”( BRASIL, 2014b, p.22) 

 

Assim, tornam-se fundamentais estratégias de educação em saúde não apenas para os 

pacientes  hipertensos, a fim de prevenir as complicações, mas também manter atualizados 

os profissionais de saúde para que busquem soluções efetivas que gerem tomadas de 

decisão conscientes e se evitem complicações da HAS. 

 

Nesse sentido, Falkenberg et al. (2014, p. 851) fazem distinção entre educação na saúde  

e em saúde:  

Na educação em saúde deve ser enfatizada a educação popular em saúde, que 
valoriza os saberes, o conhecimento prévio da população e não somente o 
conhecimento científico. Na educação na saúde deve ser enfatizada a educação 
permanente em saúde, de maneira a buscar nas lacunas de conhecimento dos 
profissionais, ações direcionadas a qualificação dos processos de trabalho em 
saúde considerando as especificidades locais e as necessidades do trabalho real. 

 

Define-se  a educação em saúde como a interação entre profissionais e pacientes que 

buscam a unidade de saúde. Essa prática é essencial, para a construção de saberes e 

aumento da autonomia das pessoas no cuidado com a sua saúde( BRASIL, 2009).  

 

Falkenberg et al. (2014) afirma que a educação em saúde é intrínseca ao trabalho em 

saúde. Entretanto, na maioria das vezes, esta educação é posta em segundo plano no 

planejamento e programação dos serviços, tanto direcionada aos cuidados aos usuários 

quanto na gestão do próprio trabalho. 
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Para Mendes (2012), uma das principais funções da  ESF é a busca do controle das  

doenças crônicas, dentre as quais se destacam a HAS e o Diabetes, responsáveis por 

grandes custos econômico-sociais de vida à alta incidência e prevalência além das suas as 

complicações agudas e crônicas  

   

Os profissionais da AB têm importância primordial nas estratégias de prevenção, 
diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Devem também, ter 
sempre em foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, 
consequentemente, envolver usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, 
na definição e implementação de estratégias de controle à hipertensão. Ministério 
da saúde, caderno de atenção básica ( BRASIL, 2014b, p.21). 

 

 

 Sabe-se que a educação em saúde é fundamental em todo o processo da evolução 

humana e , portanto,  é essencial que faça parte da rotina dos serviços de “cabendo aos 

profissionais de nível superior a elaboração, coordenação e execução de tais ações” E 

deve estar presente nas visitas domiciliares, reuniões com a participação da equipe e dos 

pacientes e no atendimento individual pela enfermagem e médicos (CARVALHO; 

CLEMENTINO; PINHO, 2008, p.247). 

 

Carvalho Filha, Nogueira e  Medina (2014, p.277) destacam a importância da educação em 

saúde e , ainda, a “ necessidade de intensificar as ações de capacitação dos profissionais 

com vistas a estabelecer um atendimento qualificado e vinculação aos hipertensos” [...]  

Essas atividades convocam a que todos os profissionais da equipe multiprofissional, 

participem ativamente de todas as ações propostas e, juntos, participem dos tratamentos, 

acompanhamento e  avaliação dos usuários, alcançando, dessa forma, o fortalecimento da 

Atenção Básica. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
A partir do diagnóstico situacional e identificação dos principais problemas de saúde 

da área de abrangência da equipe Planalto foi definido como problema prioritário 

para ser trabalhado, neste momento a “Pacientes hipertensos com hábitos de vida 

inadequados”. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado( terceiro passo) 
 

O ESF planalto possui cerca de 480 pacientes hipertensos. A grande maioria são 

mulheres e possuem idade superior a 60 anos. Todos os pacientes possuem 

Hipertensão arterial primária e desenvolveram a comorbidade devido à exposição a 

fatores de risco como sedentarismo e alimentação rica em carboidratos, gorduras e 

sódio. A maior prevalência em mulheres possivelmente decorre da maior procura e 

atendimento em unidades de saúde em relação aos homens. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A alta prevalência de fatores de risco associados à HAS tornou-se um problema na 

unidade de saúde Planalto, uma vez que cresce diariamente o diagnóstico de HAS, 

sendo a comorbidade crônica mais comum na unidade. Tais fatores de risco se 

encontram presentes em nossa unidade devido à falta de informação dos pacientes 

quanto a hábitos de vida saudáveis, inadequada estrutura física da UBS para 

realização dos grupos, indisponibilidade de tempo do médico em realizar grupos 

informativos devido à grande demanda espontânea diária e resistência da população 

para mudança nos hábitos de vida. 

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Os nós críticos identificados como intervenientes no problema de pacientes 

hipertensos e com hábitos de vida inadequados são: 

 
-  Baixo nível de informação da população sobre os fatores de risco associados a 

HAS; 

- Sedentarismo; 

-Alimentação rica em gordura, sódio e carboidrato. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
Nos quadros 3, 4 e 5 encontram-se apresentados para cada nó crítico as operações e 

projetos, bem como resultados, produtos recursos, etc.  

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

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Pacientes hipertensos com hábitos de 

vida inadequados” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Planalto, do município Arinos, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 
Baixo nível de informação da população sobre os fatores de risco 
associados a HAS 

6º passo: 
Operações  

Aumentar o nível de informação da população sobre os fatores de 
risco associados à HAS 

6º passo:Projeto  Saber mais 

6º passo:Resultados 
esperados 

Informar a população sobre os riscos associados ao desenvolvendo 
da HAS através de grupos operacionais  

6º passo:Produtos 
esperados 

Criação de grupo operativo a ser realizado na UBS; palestras em 
escolas e rádios da cidade. 
 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: orientações com linguagem clara e acessível aos 
participantes do grupo operativo sobre a HAS e fatores de risco; 
organização de palestras  

Financeiro: recursos audiovisuais e panfletos para orientação da 

população 

Politico: parceria com escolas e radio da cidade 

7ºpasso: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 

Financeiro: recursos audiovisuais e panfletos para orientação da 

população 

Politico: Buscar parceria com escolas e rádio local 
8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde. Motivação favorável. 
 
Apresentar solicitação aos órgãos competentes sobre os materiais e 
necessários aos grupos operativos e palestras nas escolas. 
explicando a sua necessidade. 
 

9ºpasso: acomp.do 
plano e respons. 
prazo 

Apresentar o projeto dos grupos operativos aos membros da equipe 
de saúde para que opinem e sejam sujeitos ativos no processo e 
sensibilizar os pacientes para  participarem das atividades. 

Médica e enfermeira 

 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento será realizado pela adesão dos pacientes aos 
grupos operativos e verificar se a pressão arterial está se mantendo 
controlada. a 
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Quadro 4 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Pacientes hipertensos com hábitos de 

vida inadequados” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Planalto, do município Arinos, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 
Sedentarismo 

 

6º passo: 
Operações  

Sensibilizar e orientar as pessoas hipertensas acerca da importância 
de praticarem atividades físicas; 
 
Criar grupos de caminhada e alongamentos 
 

6º passo:Projeto  
Mexa-se 

6º passo:Resultados 
esperados 

População conhecendo os benefícios das atividades físicas no 
controle da HAS e prevenção de complicações; 
 
População participando de atividades físicas orientadas. 

6º passo:Produtos 
esperados 

 
Grupos de caminhada ativos; 
 
Pessoas participando ativamente das caminhadas, alongamentos e 
outras atividades de acordo com a faixa etária e situação de saúde; 

 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: orientações com linguagem clara e acessível.  

Organizacional: espaços para caminhadas e alongamentos;  

Politico: parceria com profissionais do NASF 

 

7ºpasso: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 

Politico:  parceria com profissionais do NASF 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

 
Equipe de saúde. Motivação favorável. 
 
Apresentar projeto Mexa-se aos profissionais do NASF e solicitar 
apoio principalmente, do profissional de educação física.  

9ºpasso: acomp.do 
plano e respons. 
prazo 

Apresentar o projeto aos membros do NASF 

Médica e enfermeira 
10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

 

O monitoramento será realizado pela adesão dos pacientes aos 
grupos de caminhada. 
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Quadro 5 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ Pacientes hipertensos com hábitos de 

vida inadequados” na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Planalto, do município Arinos, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 
Alimentação rica em gordura, sódio e carboidrato. 

6º passo: 
Operações  

Informar a população hipertensa sobre a necessidade de uma dieta 
saudável para controle da sua doença 

6º passo:Projeto  
Comer bem 

6º passo:Resultados 
esperados 

Através de grupos operacionais, informar a população os efeitos 
deletérios que a alimentação rica em carboidrato, sódio e gordura 
tem sobre a saúde.  

6º passo:Produtos 
esperados 

Pacientes modificando os seus hábitos alimentares e inserindo mais 
legumes, verduras e fibras na dieta. 

 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: orientações com linguagem clara e acessível 

Politico: parceria com profissionais do NASF 

Financeiro: recursos audiovisuais e panfletos para orientação da 

população 

7ºpasso: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 

Financeiro: recursos audiovisuais e panfletos para orientação da 

população 

Politico: Buscar parceria com escolas e rádio local 
 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde. Motivação favorável. 
 
Equipe de saúde. Motivação favorável. 
 
Apresentar projeto comer bem aos profissionais do NASF e solicitar 
apoio principalmente, do profissional de nutrição. 
 

9ºpasso: acomp.do 
plano e respons. 
prazo 

Apresentar o projeto aos membros do NASF e a equipe de saúde 
para que possam participar ativamente na orientação dos pacientes 

Médica e enfermeira 

 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento será feito pelo controle da pressão arterial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A estratégia em saúde Planalto possui diversos problemas identificados através do 

diagnóstico situacional. Dentre os mais relevantes podemos citar o alto índice de 

pacientes com fatores de risco associados à HAS, o que faz com que essa 

comorbidade seja a mais prevalente na unidade. 

Identificou-se ainda que o quadro decorre dos hábitos de vida inadequados da 

população, inadequada estrutura física da UBS que frequentemente não dispõe de 

medicamentos para tratamento e controle de fatores de risco, bem como de estrutura 

física para realização dos grupos. Além disso, o baixo nível de informação da 

população foi considerado um fator importante ao desenvolvimento da doença.  

 Diante dessa realidade foi de extrema importância e necessidade a realização de um 

plano de intervenção que tenha como objetivo a redução dos fatores de risco 

associados a HAS na unidade afim de se reduzir a prevalência dessa comorbidade e 

das consequências negativas que a mesma proporciona aos pacientes. 

Espera-se, assim, que a implementação das ações educativas propostas e 

organizadas no plano de intervenção alcancem seus objetivos e os usuários mudem 

seus hábitos de vida inadequados e obtenham melhor qualidade de vida. 

 
 



29 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ARANTES, L. J.; SHIMIZU, H. E.; MERCHAN-HAMANN, E. Contribuições e desafios da 
Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da 
literatura. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 5, p. 1499-1510, May 2016 

 
ARINOS. Prefeitura Municipal de Arinos. Arinos, História, 2019. Disponível em: 
www.arinos.mg.gov.br. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Diretoria de Pesquisas. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: Percepção do estado de 
saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Rio de janeiro, 2014a. Disponível em: 
<ftp.ibge.gov.br › PNS › 2013 › pns2013>. Acesso em: 10 de junho de 2020 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 
hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014b. (Cadernos de 
Atenção Básica, n. 37). 
 
BRASIL . Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde . 
Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde. Brasília: MS; 2006.  
 
CARNEIRO JUNIOR, N.; JESUS, C. H. de; CREVELIM, M. A. A Estratégia Saúde da 
Família para a equidade de acesso dirigida à população em situação de rua em grandes 
centros urbanos. Saude soc., São Paulo , v. 19,n. 3, p. 709-716, Sept. 2010. 
 
CARVALHO FILHA, F. S.S.; NOGUEIRA, L. T.; MEDINA, M. G. Avaliação do controle 
de hipertensão e diabetes na Atenção Básica: perspectiva de profissionais e 
usuários. Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 38, n. spe, p. 265-278,  Oct.  2014  
 
CARVALHO, V. L. S.; CLEMENTINO, V. Q.; PINHO, L. M. O. Educação em saúde nas 
páginas da REBEn no período de 1995 a 2005. Rev bras enferm, v.61, n.2, p. 243-248, 
fev. 2008.   
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades@. Arinos. 
Panorama. 2019, [online], 2019. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/arinos;pdf>. 
  
FALKENBERG, M. B. et al . Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e 
implicações para a saúde coletiva. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 
3, p. 847-852,  Mar.  2014  
 
FARIA H. P.; CAMPOS, F.C.C.; SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 
programação das ações em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2018. Disponível 
em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca. Acesso em: 17 junho,2019. 
 
 
 

 

https://www.google.com.br/search?q=Prefeitura+Municipal+de+Arinos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiam8WOlp3qAhXbHrkGHeYqBFIQkeECKAB6BAgOECw
http://www.arinos.mg.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/arinos;pdf


30 
 

 

 MALACHIAS, M.V.B. et al . 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial: Capítulo 2 – 
Diagnóstico, Classificação e Prevenção Primária. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo ,  v. 
107, n. 3, supl. 3, p. 1-6,  2016. 
 
MENDES, E.V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o    
imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília/DF: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2012.  
 
OLIVEIRA, G. M. M. et al . 2017: Diretrizes em Hipertensão Arterial para Cuidados 
Primários nos Países de Língua Portuguesa. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 109, n. 
5, p. 389-396, Nov. 2017. 
 
PINHO, N. A.; PIERIN, A. M. G.. O controle da hipertensão arterial em publicações 
brasileiras. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo ,  v. 101, n. 3, p. e65-e73,  Sept.  2013 
 
RODONOVIC, C. A. T. et al. Hipertensão arterial e outros fatores de risco associados às 
doenças cardiovasculares em adultos. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  Ribeirão Preto, , 
v. 22, n. 4, p. 547-553,  ago.  2014  
 
SILVA, J. L. L.; SOUZA, S. L. Fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica versus 
estilo de vida docente. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 6, n. 3, p. 330-335, 
2004. Disponível em www.fen.ufg.br. Acesso em: 20 junho 2020. 
 
SILVA, M. C. L. S. R.; SILVA, L.; BOUSSO, R. S. A abordagem à família na Estratégia 
Saúde da Família: uma revisão integrativa da literatura. Rev. esc. enferm. USP, São 
Paulo, v. 45, n. 5, p. 1250-1255, Oct. 2011.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 
Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 95, n. 1, supl. 1, p.1-51,2010. 
 
SORATTO, J. et al. Estratégia saúde da família: uma inovação tecnológica em 
saúde. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis ,  v. 24, n. 2, p. 584-592,  June  2015 

http://www.fen.ufg.br/


 
 

 

 


