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RESUM0 

A hipertensão Arterial constitui grave problema de Saúde Pública por afetar grande 
parte da população mundial, especialmente jovens e mulheres elevando o número 
de portadores e de mortes prematuras. As causas de origem da HAS na maioria 
dos casos são provocados por fatores de risco que podem ser modificáveis, entre 
eles: falta de atividade física (sedentarismo),obesidade, consumo de álcool e 
cigarro excessivo, ingestão excessiva de sódio, e outro fator muito importante 
relacionado à hipertensão é o estresse, são ações propiciadas pelo mesmo homem 
que podem ser eventualmente radicadas, envolvendo a hipertensão, família e 
sociedade a volta deste.Seu tratamento e controle representam desafios às 
autoridades governamentais e profissionais de saúde, face às dificuldades 
biológicas, psicossociais, econômicas e culturais que envolvem seus portadores.A 
equipe da unidade de saúde Novo Horizonte com importante participação das 
agentes comunitárias de saúde (ACS) por meio do diagnóstico situacional, 
utilizando método da Estimativa Rápidacoletou dados sobre a área de abrangência 
que permitiu o levantamento de problemas vivenciados pelas famílias inclusive o 
alto índice de usuários hipertensos. Diante disso foi proposto a elaboração de um 
projeto de intervenção, com o objetivo de diminuir a incidência de casos de 
hipertensão arterial.Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o 
Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) definindo-se operações 
(projetos) para atuar nos nós críticos, com detalhamento de resultados e produtos 
esperados e os recursos necessários para cada item. Utilizando a prática e 
conhecimento para identificar, diagnosticar, prevenir e tratar o hipertenso de 
maneiras farmacológicas e não farmacológicas. 

Palavras chaves: Hipertensão arterial. Fatores de risco. Obesidade. 



 
 

ABSTRACT 

The arterial high pressure, is considered as e great public Health problem for 
affecting the great part of the world population, specially youngest and women 
making grow the number of supporters premature deaths.Are caused by HAS, 
come up from genetic, in the most of cases, are caused for causes which can be 
changed, within in this one) absent physical activities ;( sedentarism), Obesity, use 
of cigarettes and alcoholic beverages, consumption or ingestion, of excessive way, 
of sodium, and the another cause very important relationated to high pressure is the 
stress, they are actions suitable from even the men, can be, eventually eliminated 
wrapping the hipertense, family and society round. It treatment and control presents 
challenges to governmental authorities and professional of health, it makes the 
biological, psycho -socials, economics and cultural difficulties that wrap its 
supporters.To reaching the proposed aim in this work it has realized the situational 
checking, using quick estimative method. The data were caught by the equip of 
health departure Novo Horizonte. With of important participations from health 
comunitaryactins (ACSs).To the development of intervention plan was used the 
method of situational strategicals planning (PES) definating itself operations 
(projects) for acting in the critics like us, with detailments de results and waited 
products and the necessaries resources for each item. Using. The practice and 
knowledge for identifying, to check it out, to avoid, to treat the hipertenseof 
pharmacologic manners and non pharmacologic. 

KeysWord: High pressure.(Hypertension).Riksfactory.Obesity. 

 
 
 
 
  



 
 

 
LISTADEABREVIATURAS 
 

ACS-Agentes Comunitáriosde Saúde 

ESF – EstratégiadeSaúdedaFamília 

HAS-HipertensãoArterialSistêmica 

HAS-M-HipertensãoMascarada 

HAS-AB-Hipertensão Do Avental Branco 

HAR-HipertensãoArterialResistente 

IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MAPA – MonitorizaçãoAmbulatorial da pressão arterial 

MRPA- MonitorizaçãoResidencialPressãoArterial 

NASF-NúcleodeApoioaSaúdeda família 

PA-Pressãoarterial 

PAS-PressãoArterialSistólica 

PAD – PressãoArterialDiastólica 

PSF-Programa de Saúde da Família 

SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  

SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica 

SMS-Secretaria Municipal de Saúde 

SUS – SistemaÚnicodeSaúde 

UBS – UnidadeBásicadeSaúde 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS. 

Quadro 1- Sistema local de saúde. Vazante. MG. 2014. 

.........................................................................................................................13. 

Quadro 2- Distribuição populacional em relação ao sexo e faixa etária. 

2014.................................................................................................................15 

Quadro 3- Operações para resolução de nós críticos. 2014. .............................,.30. 

Quadro 4- Identificação de recursos críticos para desenvolver ações. 2010.........33 

Quadro 5- Analise e viabilidade do plano de ação. 2014. ....................................34 

Quadro 6 Plano operativo. ..................................................................................35 

Quadro 7- Gestão do Plano. ..............................................................................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO........................................................................................12 
 

2. JUSTIFICATIVA......................................................................................18 
 

3. OBJETIVO...............................................................................................19 
 
4. METODOLOGIA.......................................................................................20 
 
5. REFERENCIALTEÓRICO.........................................................................21 

 
 

6. PROJETO DE INTERVENÇÃO.................................................................29 
 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS....................................................................38 
 

REFERÊNCIAS..............................................................................................39 
 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamenteo o primeiro nome do povoado foi Lapa, cujo território era a 

Fazenda Vazante (durante os períodos das chuvas os rios da região 

transbordavam provocando as cheias, também chamadas vazantes dos rios). Com 

o desenvolvimento do povoado em torno da capela, pleiteou-se a criação do distrito 

de Vazante, pertencente ao município de Paracatu, posteriormente Vazante é 

emancipada. Área total do municipio é de 1.903 km². 

Hoje Vazante é considerada a Capital do Zinco e caracteriza-se por grandes 

reservas deste minério. 

A religião predominante é a Católica Apostólica Romana. Há também outras 

religiões na cidade. É conhecida como "a cidade nascida da fé", já que devido à visão de 

Nossa Senhora dentro da Gruta da Lapa Velha, muitos fiéis se mudaram para as 

redondezas (CENSO, IBGE, 2010). 

Tem como fonte econômica a exploração e produção do concentrado de 

zinco, possuem as maiores reservas de calcário da região, reflorestamento, 

agropecuária (gado de corte e leite, cultura do arroz, milho, feijão e soja), produção 

de carvão vegetal, produção de queijos, resfriamento de leite (a maior bacia leiteira 

da região), pequenas confecções de roupas, granjas e beneficiamento de calcário 

(CENSO, IBGE, 2010). 

 Tem como cultura o Museu Histórico, Casa da Cultura;Biblioteca 

Municipal;Banda de Música Municipal; Teatro Municipal;Folia de Reis;Associações 

Culturais e a Festa de Carro de bois. 

Em 2010, a população era de 19.723 habitantes sendo 9.929 habitantes 

(50,34%) do sexo masculino e 9.794 habitantes (49,66%) do sexo feminino 

(CENSO, IBGE, 2010). 

Abordando a Educação no período de 2000 a 2010, apresentou um 

crescimento muito bom nas faixas etárias crianças, adolescentes e adultos jovens. 
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As atividades desenvolvidas pelas pessoas são no setor agropecuário, na 

indústria extrativa, na indústria de transformação, no setor de construção, nos 

setores de utilidade pública, no comércio e no setor de serviços. 

O saneamento básico relaciona-se ao abastecimento de água potável, o 

manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, visando à saúde das 

comunidades. Em 2010, 94,74 da população em domicílios recebia água 

encanada, 99,85% tem energia elétrica e 99,05% da população da população 

urbana tem coleta de lixo segundo Pnud Ipea e FjP (2010). Constata-se que a 

população urbana tem um bom saneamento básico no que se refere a distribuição 

de água e a coleta domiciliar de lixo. 

Segundo os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde em relação ao 

sistema local de saúde do Município, a rede física instalada quantitativamente tanto 

pública quanto privada para o atendimento de saúde da população é demonstrada 

no quadro1. 

Quadro 1–Sistema local de Saúde- Vazante-MG-2014 

                                                                                     
Quantidade 

        SUS Privado 

 Centro Atenção Psicossocial l 01 01 - 

Unidade Básica Saúde da Família 06 06 - 

Centro de Especialidades Médicas e 
Odontológicas  

01 01 - 

Hospital Geral 01 01 - 

Secretaria Municipal de Saúde 01 01 - 

Rede Farmácia de Minas 01 01 - 

Posto de Saúde 04 04 - 

Laboratório 02 01 01 

Clínica Médica/Ambulatório 02 - 02 

Consultório Odontológico 01 ** 01 

Clínica de Fisioterapia 01 *** 01 

Fonte: CNES(2014) 

O município possui na zona rural 04 postos de saúde todos tem 01médico 

clínico e 01 dentista e somente em Rio Escuro tem01 auxiliar de enfermagem, e06 
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unidades básicas de saúde na zona urbana, todas possuem equipes completas e 

contam com a participação do NASF sempre que necessário, o que representa 

aproximadamente 01 UBS para aproximadamente 3.307 habitantes. Em relação à 

Estratégia de Saúde da Família, temos uma cobertura de 100% do município, no 

entanto, há 02 equipes de saúde da família atendendo uma população superior a 

preconizada pelo Ministério da Saúde. Ressaltamos que a atenção especial 

também deverá ser dada a ESF – Rural que encontra várias dificuldades para 

acompanhamento das famílias em sua área de abrangência (CNES, 2014). 

As urgências e emergências psiquiátricas são atendidas no Pronto-Socorro 

Municipal (PS) que funciona 24hrs com plantão de clínica médica(02 médicos) e 

com suporte dos médicos pediatra, obstetra e psiquiatra do CAPS – Centro de 

Atenção Psicossocial (orientando-os por telefone a melhor conduta para 

atendimento do paciente com transtorno mental).O PS está agregado ao Hospital 

Municipal Nossa Senhora da Lapa Hospital (geral de média complexidade)A 

regulação de urgência e emergência é realizada por meio da Central de Regulação 

do SUS fácil, sistema disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde. 

 

Em relação ao serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (atendimentos 

ambulatoriais),os exames de análises de clínicas e bioquímica são realizados nos 

Laboratórios Municipal e São Judas Tadeu (credenciado pelo município para 

realizar exames eletivos). Sendo as referências, realizadas através da PPI 

(Programação Pactuada Integrada) assistencial, de outros exames: cito 

patológicos, anti HIV, entre outros, no município Sede de Microrregião – Patos de 

Minas. Os exames de imagem alguns são realizados nos locais de pactuação e 

outros são realizados no próprio município (ultrassonografias, Raio X(laudados), 

eco cardiograma e mamografia). 

 

Quanto aos tratamentos fisioterapêuticos são realizados nas unidades de 

saúde da família e no domicilio com equipamentos básicos e que podem ser 

transportados com facilidade. Para os pacientes com seqüelas decorrentes de 

trauma e AVC os pacientes são atendidos no Centro de Especialidades Médicas e 

Odontológicas onde o serviço fisioterapêutico dispõe de equipamentos que 
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possibilitam uma reabilitação mais eficaz.Os atendimentos de alta complexidade 

são encaminhados para os centros de referência pactuados.  

 

Contextualizando a ESF Novo Horizonte, está localizada de forma 

centralizada na área de abrangência, sendo de fácil acesso aos usuários. Em 

relação à infraestrutura, é uma unidade construída para ser um Programa de 

Saúde da Família e dessa forma, possui espaço físico adequado para a realização 

das atividades da equipe. 

A equipe de saúde é composta por 01 médico, 01 enfermeira, 01 técnico de 

enfermagem, 06 agentes comunitários de saúde, 01 cirurgiã dentista, 01 auxiliar 

em saúde bucal e 01 fisioterapeuta. 

Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 

07h00minas11h00min e 13h00min às 17h00min horas. Possui na área de 

abrangência 2.385 pessoas em 753 famílias. 

Quadro 2- Distribuição populacional em relação ao sexo e faixa etária-Novo Horizonte-2014 

Fonte: elaborada pela autora 

Analisando o quadro constata-se que o número de pessoas a partir de 20 

anos tende aumentar perfazendo um total de 1442 adultos, 297 idosos e 646 

crianças e adolescentes. Sendo que a faixa onde predominam hipertensos conta-

se com 668 pessoas (adultos e idosos) exclui adultos jovens. 

Para levantar todos os dados apresentados neste trabalho a equipe de 

saúde realizou o diagnóstico situacional de toda área de abrangência. Após a 

análise dos dados levantados foi possível conhecer a referida área em seus 

aspectos sócio econômico, educacional e cultural e permitiu identificar inúmeros 

problemas dentre eles o alto índice de pessoas portadoras de hipertensão arterial. 

Sexo <1 1 a 4 5 a 6 7 a 9 10a14 15a19 20a39 40a49 50a59 >60 Total 

M 2 50 32 52 92 104 357 177 147 143 1.156 

F 3 56 31 47 76 101 405 194 162 154 1.229 

Total 5 106 63 99 168 205 762 371 309 297 2.385 
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A Organização Mundial de saúde, (2005) apontou a hipertensão arterial, 

como a principal causa de mortalidade cardiovascular. De modo a aumentar a 

percepção pública do problema a Liga Mundial de hipertensão em 2005realizou 

uma campanha global de conscientização e pelo decreto, o dia 17 de maio é 

considerado como Dia Mundial da Hipertensão (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2005). 

No Brasil são 17 milhões de portadores de HAS, 35% da população de 40 

anos e mais sendo que 4%das crianças e adolescentes são portadoras. É 

considerado um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, pois, os 

hipertensos possuem importantes fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais (BRASIL, 2006). 

HAS é responsável por 40% das mortes por AVC, 25 % das mortes por 

doença arterial coronariana, em combinação com o diabetes, 50% dos casos de 

insuficiência renal terminal (BRASIL, 2006). 

Em nosso município há 1.459 hipertensos, ou seja, 13.3% da população, 

seguido de diabetes com 332, ou seja, 3.12 %. 

Segundo a VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão, (2010) para tentar 

controlar os fatores de risco é necessário fazer uma abordagem não 

medicamentosa: 

>Alimentação saudável (inserir na alimentação carboidratos complexos, 

frutas, verduras, leguminosas, reduzir o consumo de gorduras saturadas e 

hidrogenadas, incentivar o consumo de liquido). 

>Alimentação com baixo teor de sal (necessidades diárias de sódio até 5g 

de cloreto de sódio, o sal de cozinha), ainda que a população brasileira 

rotineiramente usa em torno de 10 g de cloreto de sódio por dia. 

>Controle do peso corporal (prescrição do plano alimentar individualizado). 

>Controle da ingestão de álcool (doses diárias de etanol permitidas: 30g de 

etanol para homens e 15g para mulheres. 
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>Cessação do tabaco (medida prioritária e fundamental) o tabagismo é a 

maior causa de IAM na população brasileira. 

>Controle de estresse psicossocial (técnica de relaxamento, entrevista 

motivacional) estresse é considerado a barreira para aderência ao tratamento. 

>Atividade física: 30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana. 

Podemos dizer que as causas de origem da HAS, são genéticas, na maioria 

dos casos, são provocadas por fatores que podem ser modificados, são ações 

propiciadas pelo próprio individuo que podem ser eventualmente radicadas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

Diante dos dados apresentados a equipe reuniu para discutir a urgência de 

elaborar um projeto de intervenção para diminuir a incidência de hipertensão na 

área de abrangência. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

2JUSTIFICATIVA 
 
Por meio dos dados coletados em relação à alta incidência da hipertensão 

arterial no município e área de abrangência nos damos conta da relevância para o 

sistema de saúde e para a equipe, o controle da doença. É aparentemente simples 

por ser assintomática, mas que tem um alto potencial de fatores multicausais e que 

se não forem tratados adequadamente poderão causar vários danos à saúde dos 

indivíduos, seqüelas irreversíveis que muitas vezes podem levar o paciente a óbito. 

 

Para tratá-la é preciso planejar e desenvolver ações em prol de uma 

diminuição dos casos de hipertensão arterial, e para isso, contamos com os 

recursos humanos e materiais no nível local necessário para implantar um projeto 

de intervenção. 

 

A hipertensão é vista como um problema de saúde pública por sua 

proporção, risco e dificuldades no seu controle (MOLINA et al., 2003). 

 

Sua progressão clínica é lenta, possui inúmeros fatores predisponentes e se 

não forem tratados corretamente, acarretarão serias complicações, transitórias ou 

permanentes. Estas complicações oneram muito os cofres públicos quando estes 

agravos são crônicos ou agudos graves levam as internações, procedimentos 

técnicos de alta complexidade, levando a ausências no trabalho, óbitos e 

aposentadorias precoces. Diminui a qualidade de vida dos pacientes por tempo 

indeterminado como doença cerebrovascular, doença arterial coronária, 

insuficiência cardíaca e renal crônicas, doença vascular de extremidades 

(TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 
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3OBJETIVO 
 

Elaborar um Projeto de Intervenção para diminuir a incidência de casos de 

hipertensão arterial e estabilizar os índices pressóricos dos usuários hipertensos do 

Programa de Saúde da Família Novo Horizonte. 
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4 METODOLOGIA 
 

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho realizou-se o diagnóstico 

situacional, utilizando método da Estimativa Rápida, que consiste no levantamento 

de dados apoiando-se nos métodos da coleta de dados e obtenção de 

informações. Este método permite identificar os mesmos em um período de tempo 

relativamente curto, utilizando como principais fontes a observação ativa, registros 

escritos copilados das diferentes instituições tais como a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE), registros do 

Programa de Saúde da Família (PSF) e do Setor de Vigilância Epidemiológica, 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB, 2014). Entrevistas com 

informantes-chave e observação ativa da área. Os dados foram coletados pela 

equipe da unidade de saúde Novo Horizonte com importante participação das 

Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) nas visitas domiciliares feitas durante o 

mês de abril (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Foi escolhido o problema o“alto índice da hipertensão arterial na área de 

abrangência”. Para conhecer um pouco mais sobre a hipertensão arterial foi 

necessário realizar uma revisão de literatura. Foram selecionados artigos, 

dissertações e teses nas bases de dados LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), através das palavras-chave: saúde, hipertensão arterial sistêmica, unidade 

de saúde. 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) simplificado definindo-se operações 

(projetos) para atuar nos nós críticos, com detalhamento de resultados e produtos 

esperados e os recursos necessários para cada item. O PES foi estudado na 

Unidade Didática I, no Módulo de Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde 

de autoria de Campos; Faria e Santos (2010).Para apoio metodológico foi utilizado 

o Módulo de Iniciação à metodologia: textos científicos de Corrêa ; Vasconcelos ; 

Souza (2013). 
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5.REFERENCIAL TEORICO. 
 

5.1Hipertensão Arterial: conceito e epidemiologia. 
 

A Hipertensão arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dois mais importantes 
fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável  
pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25 
% das mortes por doença arterial coronária e, em combinação com 
o diabete, 50%dos casos de insuficiência renal terminal, com o 
critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90), a 
prevalência na população urbana adulta brasileira varia de 22.3% 
43.9%, dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido 
(BRASIL, 2006, p. 9). 
 

 
A HAS é uma condição clínica que tem muitos fatores caracterizados por 

níveis altos da pressão arterial (PA) vem sempre associada a modificações de 

órgãos-alvo e, conseqüentemente ao aumento do risco de eventos 

cardiovasculares (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DA HIPERTESÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA, 2010). Em Minas Gerais, a SES/MG,(2006) estima prevalência da 

HAS na ordem de 20% em sua população com idade igual ou superior a 20 anos. 

De acordo com Amodeo, (2010) na hipertensão arterial primária existem 

várias causas não há uma causa definida, mas tem fortemente uma predisposição 

genética, relatada pelos pacientes durante a avaliação. Na hipertensão arterial 

secundária, é possível determinar a causa podendo esta ser ou não ser tratável. As 

causas secundárias de hipertensão arterial são as doenças renais, o diabetes, a 

apnéia obstrutiva do sono, os tumores das glândulas supra-renais e a estenose das 

artérias renais.  

Algumas pessoas apresentam um déficit genético em excretar o excesso de 

sal que ingerem, tornando-os hipersensíveis ao sal, como os rins são responsáveis 

pelo balanço hidrosalino, possuem participação fundamental no desenvolvimento 

da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

 

Os fatores de risco para hipertensão arterial segundo Amodeo ,(2010) e 

Jesus et al.(2008) são muitos que podem elevar os níveis da PA de um indivíduo, 

como : a obesidade, o diabetes, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o 

estresse, o uso excessivo de sal na dieta, as dislipidemias e o uso de 
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anticoncepcionais orais e também os fatores  não modificáveis que são os 

genéticos. 

 

A HAS é uma condição clínica decorrente de fatores genéticos, em geral 

associados a alterações de estilo de vida e a fatores sócio-econômicos (VI 

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010) 

 
A contribuição de fatores genéticos para a gênese da HAS está bem 

estabelecida na população. Porém, não existem, até o momento, variantes 

genéticas que possam ser utilizadas para predizer o risco individual de se 

desenvolver a HAS (FORMAN; JENSEN et al., 2012). Para as pessoas que 

nascem com uma predisposição genética, desenvolver a hipertensão vai depender 

de seu modo de viver, dos hábitos de vida. Os indivíduos com predisposição 

genética sedentários podem apresentar a doença precocemente mais ou menos 

aos 30 anos de vida e são mais resistentes ao tratamento  

 

A idade tem uma correlação com a pressão arterial que aumenta 

linearmente com a idade. A hipertensão em jovens ocorre mais a elevação na 

pressão diastólica, enquanto em idosos é a elevação da pressão sistólica. O risco 

relativo de desenvolver doença cardiovascular associado ao aumento da pressão 

arterial não diminui com o avanço da idade, enquanto o risco absoluto aumenta 

marcadamente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

 

Segundo Salgado e Carvalhaes (2003) têm sido identificados importantes 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, como a hipertensão 

arterial, em idades precoces como a infância e a adolescência que tendem a 

manter-se na vida adulta. O aumento significativo na ocorrência da obesidade entre 

a população jovem no mundo tem sido motivo de muita preocupação para 

diferentes profissionais da área da saúde, uma vez que esta condição associa-se 

ao surgimento de disfunções de caráter crônico-degenerativo, como a hipertensão 

arterial.  

De acordo com Christófaro et al., (2010), a prevalência de obesidade no 

Brasil ocorre nos extratos econômicos mais elevados, tornando esta população um 
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grupo aparentemente de maior risco ao desenvolvimento de doenças associadas à 

obesidade. Além disso, o consumo alimentar é outro fator que pode estar 

independentemente associado à PA. 

 Em adultos, o consumo excessivo de sal e a elevada ingestão de cafeína 

parecem colaborar para a elevação da pressão arterial. Contudo, em adolescentes, 

a relação entre hábitos alimentares e níveis pressóricos ainda não está esclarecida. 

(CHRISTOFARO et al., 2010). 

Em relação ao sexo e etnia segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

(2006) o sexo não é considerado um fator de risco, mas existe uma prevalência 

mundial de hipertensão entre homens e mulheres. No homem após a quinta 

década de idade as taxas de hipertensão são mais elevadas, nas mulheres a partir 

da sexta década. A hipertensão é mais prevalente em mulheres afro-descendentes 

com elevado risco de hipertensão de até 130% em relação às mulheres brancas. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, (2006) o consumo 

excessivo de sódio contribui para a ocorrência de hipertensão arterial. A relação 

entre seu aumento e a idade avançada é maior em populações com alta ingestão 

de sal. Povos que consomem dieta hipossódica têm menor prevalência de HA e os 

níveis pressóricos não se elevam com a idade. Entre os índios Yanomami, que 

apresentam baixo consumo de sal, não foram observados casos de hipertensão 

arterial. Em relação à população urbana brasileira, foi identificada maior ingestão 

de sal nos níveis socioeconômicos mais baixos. 

Em relação ao excesso de massa corporal segundo a Sociedade Brasileira 

de Hipertensão, (2006) é considerado um fator predisponente para HA, podendo 

ser responsável por 20% a 30% dos casos de níveis pressóricos elevados; é mais 

prevalente em homens que em mulheres. Apesar do ganho de peso estar 

fortemente associado ao aumento da pressão arterial, nem todos os indivíduos 

obesos tornam-se hipertensos. Estudos observacionais mostraram que ganho de 

peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes 

de hipertensão, sendo a obesidade central um importante indicador de risco 

cardiovascular aumentado. Outras pesquisas sugerem que obesidade central está 

mais fortemente associada com os níveis de pressão arterial do que a adiposidade 

total. Indivíduos com níveis pressóricos ótimos, que ao decorrer do tempo 
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apresentam obesidade central, têm maior incidência de hipertensão. A perda de 

peso acarreta redução da pressão arterial.  

De acordo com a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, (2006) os 

indivíduos sedentários apresentam maior risco, em desenvolver hipertensão que os 

ativos. A realização de exercício aeróbio apresenta efeito hipotensor maior em 

indivíduos hipertensos que normotensos, já os exercícios resistidos possuem efeito 

hipotensor semelhante, entretanto menos consistente. 

 

Segundo Filho, (2006), o tabagismo é considerado um dos mais graves 

problemas de saúde pública, configurando uma epidemia que compromete não só 

a saúde como também a economia do país e ao meio ambiente.  

De acordo com Smeltzer e Bare, (2002), a nicotina causa a diminuição do 

volume interno das artérias, provocando enrijecimento das paredes arteriais ou 

arteriosclerose além da aceleração da freqüência cardíaca e conseqüentemente a 

hipertensão. Associada ao monóxido de carbono provoca diversas doenças 

cardiovasculares, problemas pulmonares como câncer, mas é igualmente nocivo 

para outros órgãos como estômago e garganta, desencadeando a liberação de 

toxinas no pulmão, podendo provocar enfisema no mesmo. 

Segundo Köhler et al.,(2008)o cigarro é considerado um vício atrelado a 

qualquer mudança de comportamento do indivíduo, seja ela de alegria, tristeza, 

ansiedade, medo. Ele através da mídia é fortalecido sendo que o principal objetivo 

é conquistar o consumidor através de um ciclo onde o aumento de consumo traz 

lucro para a indústria de tabaco e para os canais de publicidade, e assim, 

sucessivamente atraem mais clientes. 

De acordo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, (2006) o consumo 

elevado de bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e destilados causam o aumento 

da pressão arterial, cujo efeito pode variar de acordo com o gênero, e a sua 

magnitude de acordo com a quantidade de etanol e a freqüência de sua ingestão. 

O efeito do consumo leve a moderado de etanol não está definitivamente 

estabelecido, mas verificou-se redução média de 3,3 mmHg (2,5 a 4,1 mmHg) na 

pressão sistólica e 2,0 mmHg (1,5 a 2,6 mmHg) na pressão diastólica com a 

redução no consumo de etanol. Estudo observacional indica que o consumo de 
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bebida alcoólica fora de refeições aumenta o risco de hipertensão, 

independentemente da quantidade de álcool ingerida.  

Para Leite et al.(2005)a influência do nível socioeconômico na ocorrência da 

HAS é complexa e difícil de ser estabelecida.Para os autores no Brasil, a HAS é 

mais prevalente entre indivíduos com menor escolaridade 

  
5.2Diagnóstico em adultos 

 

Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) no adulto, a HAS 

é diagnosticada pela detecção de níveis elevados e sustentados da pressão arterial 

por medidas casuais. A medida da pressão arterial deve ser realizada em toda a 

avaliação por médicos e demais profissionais de saúde. 

O diagnóstico de HAS é baseado na média de duas ou mais medidas 

aferidas em duas ou mais visitas ao consultório de acordo com a avaliação médica. 

(VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Em idosos, recomenda-se a verificação da pressão arterial na posição 

sentada, deitada e em pé, pois alterações ateroscleróticas nas regiões dos seios 

carotídeos podem reduzir a sensibilidade dos barorreceptores, ocasionando maior 

variabilidade da pressão arterial nos idosos e redução dos reflexos posturais, o que 

os predispõe à hipotensão ortostática. Uso de fármacos como diuréticos, 

antidepressivos, vasodilatadores, betabloqueadores e maior freqüência de 

insuficiência vascular cerebral podem também ocasionar hipotensão ortostática 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

Outra condição freqüentemente observada nas pessoas acima de 60 anos é 

o hiato auscultatório, situação em que após a ausculta do 1º som (fase I de 

Korotkov), os ruídos desaparecem e podem reaparecer somente depois do 

decréscimo de até 40 mmHg da PA. Essa situação pode levar à subestimação da 

pressão sistólica (PAS) ou à superestimação da pressão diastólica. Deve-se 

considerar a pressão sistólica o valor observado no aparecimento à palpação do 

pulso radial após a desinflação do manguito (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA,2010). 
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5.3 Tratamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica 

O tratamento farmacológico de pacientes com hipertensão associada a 

pressões diastólicas elevadas diminui a morbimortalidade decorrentes de doença 

cardiovascular. A terapia anti-hipertensiva efetiva reduz acentuadamente o risco de 

acidente vascular encefálico, de insuficiência cardíaca e renal devido à 

hipertensão. Entretanto, a redução do risco de infarto no miocárdio pode ser menos 

notável (BRUNTON et al.,2007). 

Os fármacos anti-hipertensivos diminuem a pressão arterial por meio de 

suas ações sobre a resistência periférica, o débito cardíaco ou ambos. Podem 

diminuir o débito cardíaco inibindo a contração miocárdica ou reduzindo a pressão 

de enchimento ventricular, podendo ser obtida por meio de ações sobre o tônus 

venoso ou sobre o volume sanguíneo através de efeitos renais. Os fármacos 

reduzem a resistência periférica ao atuar sobre o músculo liso, produzindo 

relaxamento dos vasos, ou interferir na atividade de sistemas que produzem 

constrição dos mesmos, tendo como exemplo o sistema nervoso simpático 

(BRUNTONet al., 2007). 

O tratamento não farmacológico segundo Bruntonet al. 2007, constitui um 

importante componente no tratamento de todos os pacientes com hipertensão. Em 

hipertensos de estágio I (PA de 140x90mmHg – 149x99mmHg) a pressão arterial 

pode ser adequadamente controlada por uma combinação de perda peso, 

diminuição do consumo de sódio, aumento do exercício aeróbico e moderação no 

consumo de álcool. Essas mudanças no estilo de vida, que muitas vezes são 

difíceis de serem implantadas para muitas pessoas, fariam com que a PA das 

mesmas fosse controlada sem a necessidade do uso de medicamentos. Dietas 

ricas em potássio e eliminação do consumo de tabaco e cafeína também estão 

relacionadas como medidas eficazes no controle da pressão arterial (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

Estudos realizados por Jesus et al.(2008), identificaram  que após um 

programa de caminhada para indivíduos com HAS, percebeu-se que estes 

apresentaram melhora na aptidão física, nas variações das pressões arteriais 

sistólica e diastólica, mas que se fazia necessário novo trabalho com maior controle 

das variáveis intervenientes (fatores emocionais, alimentação, tabagismo, etilismo), 
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para determinar com maiores detalhes os mecanismos pelo qual o exercíciofísico 

reduz de fato, os níveis tensoriais de indivíduos hipertensos, um dado também 

encontrado em estudo realizado por (PAIZANTE, 2006). 

 

5.4 Dificuldades de adesão ao tratamento da hipertensão arterial 

Segundo Santos (2009) no Brasil na lista das doenças crônicas a 

hipertensão é considerada preponderante. Podemos observar jovens hipertensos 

em faixas etárias cada vez mais baixas do que há décadas atrás. 

Figueiredo e Asakura, (2010) abordam que a hipertensão é uma patologia 

que não apresenta uma cura, mas é tratada e controlada, precisa de tratamento 

adequado para o resto da vida, com o objetivo de manter o controle dos níveis 

pressóricos satisfatórios, reduzir a incidência e retardo na ocorrência de 

complicações cardiovasculares e a melhoria da qualidade de vida do paciente. 

A Organização Mundial da Saúde (2002, p.2) aborda 

[...] a aderência a uma terapia de longo prazo é o grau em que o 
comportamento de uma pessoa, isto é, tomar um remédio, seguir uma 
dieta e mudar o estilo de vida, corresponde às recomendações do 
profissional que lhe prestou atendimento.  

Os fatores próprios do paciente, a sua relação com a equipe multiprofissional 

de saúde e ainda de seu contexto socioeconômico tem uma grande influência na 

adesão do paciente ao tratamento. As maiores dificuldades de adesão estão 

relacionadas à dieta hipossódica, dificuldades na modificação no estilo de vida e 

prática de atividades saudáveis (FIGUEIREDO; ASAKURA, 2010). 

Por ser uma doença que não tem sintomas os pacientes não tomam 

adequadamente os medicamentos por não sentirem nenhum sintoma.  Outro fator 

é pela falta de medicamentos, esquecimento ou demora nas consultas. Muitos 

possuem conhecimentos sobre os riscos e agravos da hipertensão, mas não é 

determinante para realizar o cuidado adequado (SANTOS, 2009). 

A adesão ao tratamento é um item de suma importância para a prevenção 

de complicações de doenças crônicas, co-morbidades e mortalidade precoce. 

Estudos relatam que a adesão é motivo de preocupação não só no controle da 
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hipertensão, mas também de outras doenças, como a diabetes e a infecção pelo 

HIV/AIDS. No caso da hipertensão, seu controle é realizado não apenas pelo 

tratamento farmacológico, mas também por mudanças nos hábitos de vida, como 

na alimentação e realização regular de atividade física. No entanto, uma grande 

parcela dos hipertensos não utiliza os medicamentos de forma correta e usual, 

além de não modificarem suas rotinas alimentares e de atividade física para 

controlar uma doença que, na maioria das vezes é assintomática (GIROTTOet al., 

2008). 

Em relação ao tratamento farmacológico, embora tenham ocorrido avanços 

na indústria farmacêutica, com formulações eficazes e baixas índices de efeitos 

indesejáveis, o controle da hipertensão nem sempre é o adequado. A falta de 

adesão é freqüente e está associada a inúmeros fatores como os relacionados ao 

paciente, à doença, aos aspectos psicossociais, as crenças, ao tratamento, as 

dificuldades financeiras, efeitos adversos dos medicamentos, dificuldade de acesso 

ao sistema de saúde, inadequação da relação médico-paciente, bem como a 

própria característica da doença, que normalmente se apresenta assintomática nos 

primeiros 15 a 20 anos. O maior número de medicamentos prescritos e o esquema 

terapêutico também são fatores que interferem na adesão, mesmo quando o 

medicamento é fornecido gratuitamente. Apesar do tratamento farmacológico ainda 

ser o principal artifício utilizado pelos serviços e profissionais de saúde para o 

controle da hipertensão arterial, a prática de atividade física e mudanças da 

alimentação são fatores que devem ser considerados no seu manejo. A realização 

de atividade física regular e uma dieta reduzida de alimentos ricos em sódio e 

gorduras contribuem decisivamente no controle desta doença (GIROTTOet al., 

2008). 

Neste sentido o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), esclarece que o papel 

das equipes de atenção básica é importante no sentido de dar apoio aos 

portadores de HAS e informar e conscientizar o paciente para modificar os hábitos 

de vida, além de conhecer o tratamento e favorecer um acompanhamento 

participativo. 

6PROJETO DE INTERVENÇÃO 
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O plano de intervenção é um instrumento utilizado para possibilitar a 

negociação em relação aos objetivos a serem alcançados para tentar resolver um 

problema real na comunidade que está gerando uma insatisfação em alguém que 

está vivenciando este problema e quer e pode modificá-lo.  É constituído de passos 

seqüenciais e interativos compostos por ações respaldadas no Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), de forma mais densa e efetivamente participativa 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

O primeiro passo inicia-se com a identificação dos problemas. Após 

realização e análise dos dados do diagnóstico de saúde foi feita uma discussão 

com a equipe para a identificação dos principais problemas de saúde da 

comunidade e debate com os membros da equipe assim foram identificados 05 

problemas:  

 Alto índice de hipertensos na população. 

 Aumento dos casos suspeitos de dengue nos primeiros meses 

do ano. 

 Falta de adesão da população a atividades de promoção de 

saúde e prevenção de doenças. 

 Uso excessivo de ansiolíticos e antidepressivos na população. 

 Pouca cobertura de alguns especialistas para suprir as 

necessidades de avaliação especializada da população. 

Atribuindo valores de baixo, médio e alto aos três critérios fundamentais: 

importância de problema, urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe 

abordado por Campos; Faria; Santos,(2010) foi feita a priorização dos problemas 

identificados tendo como problema priorizado o alto índice de hipertensão arterial 

na área de abrangência. 
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O passo seguinte é a descrição e explicação do problema, seguindo os 

passos vou descrever e explicar o problema que para Campos; Faria e Santos 

(2010,p.63) explicar é entender a gênese do problema que se pretende enfrentar a 

partir da identificação das suas causas. “Geralmente, a causa de um problema é 

outro problema ou outros problemas”.Na área de abrangência temos 303 

hipertensos,significa13% da população. 

O principal problema, que a maioria dos pacientes tem é a história familiar 

da doença, mas a maior dificuldade encontrada é a modificação dos estilos de vida 

e falta de adesão ao tratamento medicamentoso. A maioria da população é 

sedentária e muitos com sobrepeso e obesidade têm uma dieta inadequada; faz 

uso de bebida alcoólica; têm hábito de fumar. É freqüente dentre estes pacientes a 

hipercolesterolemia. Eles não têm percepção do risco, nem consciência da doença. 

Alguns não assistem as reuniões de HIPERDIA, a pesar de ter conhecimento da 

existência das mesmas. Alguns têm família de baixa renda que dificulta fazer dieta 

saudável. 

Posso concluir que existem causas principais geradoras do problema da 

hipertensão arterial que são denominadas de nós críticos. Para o enfrentamento de 

cada nó é preciso definir operações ou projetos para cada nó crítico, com os 

resultados e produtos esperados, além dos recursos necessários para realização 

das ações. Segundo Campos; Farias; Santos, (2010, p.65) “o enfrentamento tem 

possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando” as ações. 

 Sobrepeso e obesidade 

 Ingestão excessiva de sal na dieta 

 Uso excessivo de álcool 
 Sedentarismo. 

 

Quadro 3- Operações para resolução dos nós críticos-2014 

Nós críticos Operação Resultados 
Esperados 

Produtos 
Esperados 

Recursos utilizados 

Sobrepeso e 
obesidade 

Reeducação 
alimentar 

-Esclarecer o 

 

-Diminuição do 
sobrepeso e 

 

-Níveis 
pressóricos 

–Organizacional: 
Organização do 
programa; 
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risco do consumo 
de gorduras 
saturadas, 
hidrogenadas e 
carboidratos. 

 Orientar a 
importância de 
uma dieta 
balanceada 

obesidade. 

-Prevenção de 
doenças 
cardiovasculare
s e metabólicas.  

-Adesão 
aalimentação 
mais saudável 

regularizados e 
estáveis. 

-Menores níveis 
do índice de 
Massa Corporal  

-Doenças 
cardiovasculares 
e metabólicas 
prevenidas. 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento por 
doenças 
cardiovascular 
res 
 

Televisão para passar 
vídeos. 
 (usar aparelho data 
show, sala com 
cadeiras, auditório). 
sala de reunião com 
cadeiras. 

Político – 
Conseguir espaço na 
rádio local,mobilização 
social e articulação 
intersetorial. 
Cognitivo: informação 
sobre o tema e 
estratégias de 
comunicação; 
Panfletos educativos. 
Palestras educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em 
grupo) 

Financeiro: para 
aquisição de materiais 
de divulgação. 

Ingestão 
excessiva de 
sal na dieta 

Alimentação 
saudável. 

-Orientar 
umadieta com 
uso de temperos 
verdes para 
melhorar o sabor, 
evitar o alto teor 
de sal. 

-Elaborar 
palestras e 
grupos operativos 
com objetivo de 
modificar hábitos 
e estilo de vida. 

 

 

-Alimentação 
mais saudável 

-Redução dos 
níveis 
pressóricos dos 
hipertensos. 

 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento por 
doenças 
cardiovascular 
res 
 

Organizacional – 
Organização do 
programa 
Televisão para passar 
vídeos(Aparelho data 
show. Sala com 
cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com 
cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na 
rádio local,mobilização 
social e articulação 
intersetorial. 
Cognitivo: informação 
sobre o tema e 
estratégias de 
comunicação; 
Panfletos 
educativos.Palestras 
educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em 
grupo) 
Financeiro: para 
aquisição de materiais 
de divulgação. 

Uso excessivo 
de álcool 

Mudança de 
hábitos. 

-Discutir os 
malefícios do uso 
de bebidas 
alcoólicas para o 

-Redução da 
ingestão de 
bebidas 
alcoólicas.  

 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

 

Organizacio 
nal – 
Organização do 
programa 
Televisão para passar 
vídeos(Aparelho data 
show. Sala com 
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paciente 
hipertenso e 
como fator de 
risco 

-Incentivar a 
diminuição da 
ingestão de 
bebidas 
alcoólicas. 

-Realizar 
atividades 
educativas e 
consulta médica 
individual para 
avaliar a 
posologia e 
adequação da 
medicação 
necessária ao 
tratamento. 

-Redução dos 
níveis 
pressóricos.  

 

-Pacientes com 
mais 
conhecimento e 
mais 
conscientes de 
sua doença e 
mais 
responsáveis. 

Pacientes 
abstêmicos do 
álcool. 

-Doenças 
cardiovasculares 
e metabólicas 
prevenidas 

cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com 
cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na 
rádio local,mobilização 
social e articulação 
intersetorial. 
Cognitivo: informação 
sobre o tema e 
estratégias de 
comunicação; 
Panfletos 
educativos.Palestras 
educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em 
grupo) 

Financeiro: para 
aquisição de materiais 
de divulgação. 

Sedentarismo Malhar 

-Promover 
atividades físicas 
regulares. 

-Informar sobre a 
importância da 
prática regular de 
atividades físicas. 

 

 

 

 

-Participação 
ativa dos 
pacientes nos 
grupos de 
caminhadas  

-Redução dos 
níveis 
pressóricos.  

 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

 

-Doenças 
cardiovasculares 
e metabólicas 
prevenidas 

Organizacional. 
Organização do 
programa. 
Organização das 
caminhadas. 
Televisão para passar 
vídeos(Aparelho data 
show. Sala com 
cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com 
cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na 
rádio local,mobilização 
social e articulação 
intersetorial. 
Cognitivo: informação 
sobre o tema e 
estratégias de 
comunicação; 
Panfletos 
educativos.Palestras 
educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em 
grupo) 

Financeiro: para 
aquisição de materiais 
de divulgação. 

 

Identificamos os recursos críticos a serem consumidos para a 
execução das operações, ou seja, aqueles recursos indispensáveis e que não 
estão disponíveis (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010)No quadro4 mostra os 

recursos críticos identificados pela equipe 
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Quadro 4- Identificação de recursos críticos para desenvolver ações -2014  

Operação Recursos críticos 

Reeducação alimentar 

-Esclarecer o risco do consumo de 
gorduras saturadas, hidrogenadas 
e carboidratos 

-Orientar a importância de uma 
dieta balanceada 

Organizacional – 
Organização do programa 
Televisão para passar vídeos(Aparelho data show. Sala 
com cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na Radio local,mobilização social e 
articulação intersetorial. 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação; 
Panfletos educativos.Palestras educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em grupo) 

Financeiro: para aquisição de materiais de divulgação. 

Alimentação saudável. 

-Orientar uma dieta com uso de 
temperos verdes para melhorar o 
sabor, evitar o alto teor de sal. 

-Elaborar palestras e grupos 
operativos com objetivo de 
modificar hábitos e estilo de vida. 

Organizacional – 
organização do programa 
Televisão para passar vídeos(Aparelho data show. Sala 
com cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na Radio local, mobilização social e 
articulação intersetorial. 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação; 
Panfletos educativos.Palestras educativas. 
Rodas de conversa 
técnica de trabalho em grupo) 
Financeiro: para aquisição de materiais de divulgação. 

Mudança de hábitos. 

-Discutir os malefícios do uso de 
bebidas alcoólicas para o paciente 
hipertenso e como fator de risco 

-Incentivar a diminuição da 
ingestão de bebidas alcoólicas. 

-Realizar atividades educativas e 
consulta médica individual para 
avaliar a posologia e adequação 
da medicação necessária ao 
tratamento. 

Organizacional – 
Organização do programa 
Televisão para passar vídeos(Aparelho data show. Sala 
com cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na rádio local, mobilização social e 
articulação intersetorial. 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação; 
Panfletos educativos.Palestras educativas. 
Rodas de conversa 
(técnica de trabalho em grupo) 

Financeiro: para aquisição de materiais de divulgação. 

Malhar 

-Promover atividades físicas 
regulares. 

-Informar sobre a importância da 
prática regular de atividades 
físicas. 

Organizacional – 
Organização do programa. 
Organização das caminhadas. 
Televisão para passar vídeos (Aparelho data show. Sala 
com cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na Radio local, mobilização social e 
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articulação intersetorial. 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação; 
Panfletos educativos.Palestras educativas. 
Rodas de conversa 
(técnica de trabalho em grupo) 

Financeiro: para aquisição de materiais de divulgação. 
 

Para Campos; Faria e Santos (2010) na análise da viabilidade do plano é 

necessário avaliar a motivação envolvimento ou não de quem coordena os 

recursos críticos necessários para realização dos projetos e solução do 

problema.Para aqueles atores que estão com motivação baixa ou sem motivação 

para levar em frente o projeto é necessário utilizar algumas ações estratégicas para 

elevar o índice de motivação.O êxito de um projeto está interdependente da 

motivação das pessoas envolvidas.  

Quadro 5 – Análise e viabilidade do plano de ação -2014 

Análise e viabilidade do plano de ação  

Projeto Recurso crítico Ator que 
controla 

Motivação Ação estratégica 

Reeducação 
alimentar 

 

Organizacional – 
Organização do programa 
Televisão para passar vídeos(Aparelho 
data show. Sala com cadeiras e 
auditório) 
Sala de reunião com cadeiras 
Político – 
Conseguir espaço na Radio 
local,mobilização social e articulação 
intersetorial. 

DraAlbania 
 
Enf.Francieli 
 
NASF(nutricion
ista) 
Secretária de 
Saúde e Ação 
Social 
 

Favorável 
Favorável 
 
Favorável 
Favorável 
 

 
 
 
 
 
Apresentar o 
projeto ao NASF e 
secretária de 
saúde. 

Mudança de 
hábitos. 

 

Organizacional – 
organização do programa. 
Organização das caminhadas. 
Televisão para passar vídeos(Aparelho 
data show. Sala com cadeiras e 
auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Político – 
Conseguir espaço na Radio 
local,mobilização social e articulação 
intersetorial. 
Financeiro: para aquisição de 
materiais de divulgação. 

DraAlbania 
 
Enf.Francieli 
 
NASF(nutricion
ista) 
 
Secretários de 
Saúde e Ação 
Social 
 

Favorável 
Favorável 
 
Favorável 
 
Favorável 
 

 
 
 
 
 
Apresentar o 
projeto ao NASF e 
secretária de 
saúde. 

Malhar 

 

Organizacional - 
organização do programa. 
Organização das caminhadas. 
Televisão para passar vídeos 

Educador 
Físico do 
NASF, 
médico 

Favorável 
 
Favorável 
Favorável 

Apresentar o 
projeto ao NASF e 
aos atores. 



35 
 

(Aparelho data show. Sala com 
cadeiras e auditório) 
Sala de reunião com cadeiras. 
Financeiro: para aquisição de 
materiais de divulgação. 
Político – 
Conseguir espaço na rádio local, 
mobilização social e articulação 
intersetorial. 

Agentescomun
itários 
de saúde 
Secretário de 
Saúde 
Enfermeiro 

Favorável 
 
 
Favorável 
 
Favorável 
 

 

A finalidade do plano operativo é designar os responsáveis por cada 

operação estratégica bem como dimensionar os prazos para cumprimento das 

ações (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

Quadro 6-Plano operativo. 

Operações Resultados Produtos Ações 
Estratégicas 

Responsável Prazo 

Reeducação 
alimentar 

-Esclarecer o 
risco do 
consumo de 
gorduras 
saturadas, 
hidrogena 

das e 

carboidra 

tos 

- Orientar a 
importância do 
consumo 
maiorde 
líquido 

 

Diminuição 
do 
sobrepeso 
e 
obesidade. 

-
Prevenção 
de 
doenças 
cardiovasc
ulares e 
metabólica
s.  

-Adesão 
aalimentaç
ão mais 
saudável 

 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis. 

-Menores 
níveis do índice 
de Massa 
Corporal  

-Doenças 
cardiovasculare
s e metabólicas 
prevenidas. 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento 
por doenças 
cardiovascula 
Res 

Apresentar o 
projeto ao 
NASF e aos 
atores. 

Dra. Albania 
Reyes y Enf. 
Francieli 

NASF(nutricio
nista) 
Secretária de 
Saúde e Ação 
Social 
 

Julho/Agosto
/setembro. 

Alimentação 
saudável 

-Orientar uma 
dieta com uso 
de temperos 
verdes para 
melhorar o 
sabor, evitar o 
alto teor de sal 

Alimentaçã
o mais 
saudável 

-Redução 
dos níveis 
pressórico
s dos 
hipertenso
s. 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento 
por doenças 
cardiovascula 
Res 

 

Apresentar o 
projeto ao 
NASF e aos 
atores. 

Dra.Albania 
Reyes y 
Enf.Francieli 

NASF(nutricio
nista) 
Secretária de 
Saúde e Ação 
Social 
 

Julho/Agos 

to/Setembro. 

Mudança de 
hábitos. 

-Redução 
da 
ingestão 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 

Apresentar o 
projeto ao 
NASF e aos 

Dra.Albania 
Reyes y Enf. 

Julho/Agosto
/setembro. 
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-Discutir os 
malefícios do 
uso de 
bebidas 
alcoólicas 
para o 
paciente 
hipertenso e 
como fator de 
risco 

-Incentivar a 
diminuição da 
ingestão de 
bebidas 
alcoólicas. 

de bebidas 
alcoólicas.  

 

-Redução 
dos níveis 
pressórico
s.  

 

-Pacientes 
com mais 
conhecime
nto e mais 
consciente
s de sua 
doença e 
mais 
responsáv
eis. 

Pacientes 
abstêmico
s do 
álcool. 

estáveis 

 

-Doenças 
cardiovasculare
s e metabólicas 
prevenidas 

atores. Francieli 

NASF(nutricio
nista) 
Secretária de 
Saúde e Ação 
Social 
 

Malhar 

Promover 

atividades 
físicas 
regulares  

 

Participaçã
o ativa dos 
pacientes 
nos grupos 
de cami 

nhadas 

-Redução 
dos níveis 
pressórico
s.  

 

-Níveis 
pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

 

-Doenças 
cardiovasculare
s e metabólicas 
prevenidas 

Apresentar o 
projeto ao 
NASF e aos 
atores. 

Dra.Albania 
Reyes y 
Enf.Franc 

Ieli 

Educador 
Físico do 
NASF, 
médico 
Agentescomun
itários  
de saúde 
Secretário de 
Saúde 
enfermeiro 

Julho/Agosto
/Setembro. 

 

  

Quadro 7-Gestão do plano. 

Operaçoes Produtos Responsável Prazoprev
isto 

Situaçã
o atual 

Justificativa Novo 
prazo 

Reeduca 

Cãoalimen 

tar 

 

-Níveis pressóricos 
regularizados e 
estáveis. 

-Menores níveis do 
índice de Massa 
Corporal  

Dra. Albania 
Reyes y Enf. 
Francieli 

NASF(nutrici
onista) 
Secretária de 
Saúde e 

Julho/ 

Agosto/ 

Setembro
. 

Ainda 
não foi 
implan 

tado 

 

Está em 
fase de 
elaboração 

 

--- 
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-Doenças 
cardiovasculares e 
metabólicas 
prevenidas. 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento por 
doenças 
cardiovasculares 

Ação Social 
 

Alimentaç
ão 
saudável. 

 

 

-Níveis pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

-Diminuição do 
risco de 
acometimento por 
doenças 
cardiovasculares 

Dra.Albania 
Reyes y 
Enf.Francieli 

NASF(nutrici
onista) 
Secretária de 
Saúde e 
Ação Social 

Julho/ 

Agosto/ 

Setembro
. 

Ainda 
não foi 
implan 

tado 

 

Está em 
fase de 
elaboração 

 

--- 

Mudança 
de 
hábitos. 

 

 

-Níveis pressóricos 
regularizados e 
estáveis. 

-Doenças 
cardiovasculares e 
metabólicas 
prevenidas 

Dra.Albania 
Reyes y Enf. 
Francieli 

NASF(nutrici
onista) 
Secretária de 
Saúde e 
Ação Social 

Julho/ 

Agosto/ 

setembro. 

Ainda 
não foi 
implan 

tado 

 

Está em 
fase de 
elaboração 

 

--- 

Malhar 

 

 

 

-Níveis pressóricos 
regularizados e 
estáveis 

-Doenças 
cardiovasculares e 
metabólicas 
prevenidas 

Dra.Albania 
Reyes y 
Enf.FrancIeli 

Educador 
Físico do 
NASAF, 
médico 
Agentescom
unitários 
de saúde 
Secretário de 
Saúde 

Julho/ 

Agosto/ 

Setembro
. 

Ainda 
não foi 
implan 

tado 

 

Está em 
fase de 
elaboração 

 

---- 

 

  

“Os objetivos da gestão do plano são desenhar um modelo de gestão do plano de 

ação, discutir e definir o processo de acompanhamento do plano e seus 

respectivos instrumentos” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010,p.75) . 

O monitoramento e avaliação do plano de ação ocorrerão por meio de uma 

planilha de acompanhamento das ações propostas. 
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7CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

A realização do plano de ação permitirá desenvolver estratégias deforma 

sistematizada que possibilita ações pensadas, monitoramento e avaliação 

aumentando as chances de sucesso da equipe de saúde. 

 

Apesar de todas as informações sobre HA, bem como diagnóstico firmado e 

medicamentos disponíveis, as pessoas adquirem HAS por adotarem uma conduta 

de vida não saudável, entregando-se a vícios como álcool e tabaco, preferindo 

assumir riscos desnecessários justificados erroneamente pela falta de tempo, que 

poderia estar sendo mais bem administrado, diminuindo o tempo passado em 

barzinhos ingerindo álcool, aumentando o tempo para a prática de atividades 

físicas. 

 

É claro que muitos hábitos são adquiridos também dentro do ambiente 

familiar, como a ingestão de dieta hipercalórica, hipersódica e hiperlipêmica, bem 

como a iniciação dos vícios de tabagismo e ingestão de álcool em festas familiares. 

Desta forma, não se pode considerar uma tarefa fácil eliminar os fatores 

predisponentes ao desenvolvimento de níveis pressóricos elevados. 

 

Tristemente vemos jovens destruindo sua saúde levados pela mídia, 

interação social é implícito o uso de tabaco, álcool, dietas inadequadas como 

sendo modelos a serem adotados por indivíduos modernos e esclarecidos. O nível 

de informação e escolaridade parece não alterar muito o desenvolvimento de 

atividades e condutas de preservação da saúde, dificultando muito programas de 

reeducação alimentar e física. 
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	O passo seguinte é a descrição e explicação do problema, seguindo os passos vou descrever e explicar o problema que para Campos; Faria e Santos (2010,p.63) explicar é entender a gênese do problema que se pretende enfrentar a partir da identificação da...

