
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÂO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 

CAIO URSINE TIMO 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DOS NÍVEIS 

PRESSÓRICOS NOS PACIENTES HIPERTENSOS ADSCRITOS NA 

UBS MARCELO PONTEL GOMES EM BELO HORIZONTE - MG 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BELO HORIZONTE/ MINAS GERAIS 

2020



 

  

CAIO URSINE TIMO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DOS NÍVEIS 

PRESSÓRICOS NOS PACIENTES HIPERTENSOS ADSCRITOS NA 

UBS MARCELO PONTEL GOMES EM BELO HORIZONTE - MG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 

como requisito parcial para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

Orientadora: profa. Rosamary Aparecida 

Garcia Stuchi 

 
 

 
 

 
 
 

BELO HORIZONTE/ MINAS GERAIS 

2020



 

  

CAIO URSINE TIMO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DOS NÍVEIS 

PRESSÓRICOS NOS PACIENTES HIPERTENSOS ADSCRITOS NA 

UBS MARCELO PONTEL GOMES EM BELO HORIZONTE - MG 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão 

do Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, para 

obtenção do Certificado de Especialista. 

Orientador: Professor (a) Dra Rosamary Aparecida Garcia Stuchi 

 
 
Banca examinadora 

 

Professor (a).Dra Rosamary Aparecida Garcia Stuchi- doutorado- UFVJM 

ProfessoraDrª. Isabel Aparecida Porcatti de Walsh - UFTM 

Aprovado em Belo Horizonte, em  19 de setembro de 2020



 

  

 
DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus familiares, 

e a toda equipe da Estratégia Saúde da 

Família da UBS Marcelo Pontel Gomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço a Deus, a minha família, e todos 

meus mestres que me possibilitaram o 

exercício da prática médica, agradeço 

meus colegas de trabalho, e a todas as 

pessoas da minha comunidade que 

contribuíram para a realização deste 

projeto. 

  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O segredo do sucesso é a constância do propósito. 

Benjamin Disraeli 
  

https://www.pensador.com/autor/benjamin_disraeli/


 

  

RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por altos e sustentados níveis de pressão arterial (PA). Os problemas 
relacionados ao alto índice de pacientes com pressão arterial descontrolada podem 
estar relacionados ao estilo de vida, como alto consumo de sódio, obesidade, abuso 
de álcool e drogas e sedentarismo, ocasionando o aumento do risco de eventos 
cardiovasculares fatais e não-fatais. O acompanhamento e o controle da hipertensão 
evitam o surgimento e a progressão das complicações da doença, reduzem o 
número de hospitalizações e a mortalidade cardiovascular. O presente trabalho teve 
como objetivo elaborar um plano de ação para aumentar adesão ao controle dos 
níveis de pressão arterial e de estilo de vida saudável, nos indivíduos hipertensos 
cadastrados na Unidade Básica de Saúde Marcelo Pontel Gomes. Para sua 
elaboração, inicialmente foi feito um diagnóstico situacional pelo método da 
estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e priorização dos 
problemas. Após isso, foi consultado a bases de dados de literatura cientifica e, a 
seguir, foi proposto um plano de ação para intervenção do problema na comunidade, 
seguindo o método do Planejamento Estratégico Situacional. As ações para 
incentivar práticas que promovam hábitos saudáveis, a conscientização sobre o 
problema e a adesão ao tratamento são necessários, assim como os investimentos 
em recursos humanos adequados comprometidos com a profissão e ações de 
educação. Espera-se, com o presente trabalho, que a equipe de saúde consiga a 
adesão a um estilo de vida mais saudável da população, controlando a pressão alta, 
minimizando assim, os agravos da doença, as ocorrências médicas e visitas a 
unidade de saúde e consequentemente melhorar sua qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Estilo de Vida. Cooperação e Adesão ao Tratamento. 
Prevenção Primária. 

 



 

  

ABSTRACT 
 
Systemic arterial hypertension (SAH) is a multifactorial clinical condition 
characterized by high and sustained blood pressure (BP) levels. Problems related to 
the high rate of patients with uncontrolled blood pressure may be related to lifestyle, 
such as high sodium consumption, obesity, alcohol and drug abuse and physical 
inactivity, causing an increased risk of fatal and non-fatal cardiovascular events. 
Monitoring and controlling hypertension prevents the onset and progression of 
complications from the disease, reduces the number of hospitalizations and 
cardiovascular mortality. The present study aimed to develop an action plan to 
increase adherence to the control of blood pressure levels and healthy lifestyle, in 
hypertensive individuals registered at the Basic Health Unit Marcelo Pontel Gomes. 
For its elaboration, initially a situational diagnosis was made using the rapid 
estimation method, which made it possible to collect information and prioritize 
problems. After that, it was consulted to databases of scientific literature and, next, 
an action plan was proposed for intervention of the problem in the community, 
following the method of Situational Strategic Planning. Actions to encourage 
practices that promote healthy habits, awareness of the problem and adherence to 
treatment are necessary, as well as investments in adequate human resources 
committed to the profession and educational actions. It is expected, with the present 
work, that the health team will be able to adhere to a healthier lifestyle of the 
population, controlling high blood pressure, thus minimizing the aggravations of the 
disease, medical occurrences and visits to the health unit and consequently 
improving their quality of life. 
 
Keywords: Hypertension. Lifestyle. Treatment Adherence and Compliance. Primary 
Prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Belo Horizonte (BH), tem história recente, num Estado de antigas 

tradições. Foi fundada em 12 de dezembro de 1897, cerca de 150 anos após a 

criação da primeira cidade mineira, Mariana, em 1745. Sua localização está na 

Região Sudeste do Brasil, formada ainda pelos Estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Espírito Santo. Com uma área de aproximadamente 331 km², possui uma 

geografia diversificada, com morros e baixadas. Com uma distância de 716 

quilômetros de Brasília, a capital federal, é a segunda capital de estado mais 

próxima da capital nacional, atrás apenas de Goiânia (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BELO HORIZONTE, 2018). 

Capital do estado de Minas Gerais, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) sua população estimada é de 2 512 070 

habitantes, sendo o 6º município mais populoso do país, o terceiro mais populoso da 

Região Sudeste e o mais populoso de seu estado (BRASIL, 2019) 

O intenso processo de urbanização ocasionou um intenso processo de 

conurbação formando hoje a região conhecida como Grande BH (Região 

Metropolitana), que tem a capital do estado como cidade principal e atinge os 

municípios de Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, 

Ibirité, Vespasiano e Sabará. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi 

criada no ano de 1973 e atualmente é constituída por 34 municípios, sendo 

atualmente a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, atrás apenas das de São 

Paulo e Rio de Janeiro; o 62º maior aglomerado urbano do mundo e o sétimo da 

América Latina (atrás da Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos 

Aires, Bogotá e Lima) (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2018). 

Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do Brasil com 1,54% do PIB 

nacional, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, respectivamente. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013) seu PIB somou 

R$ 81.426.708.267,07 o que equivale a aproximadamente 16,7% de toda produção 

de bens e serviços do estado, o PIB per capita do município foi de R$ 32 844,41. Em 

fevereiro de 2014, capital possuía 350.156 de empresas abertas, das quais 332.619 
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matrizes e 17.537 filiais, configurando o terceiro município com maior número de 

empresas em atividade no país (BRASIL, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Nossa equipe de saúde encontra-se localizada no bairro Jardim Vitória, na 

regional Nordeste, segundo maior em contingente populacional de Belo Horizonte, 

atrás apenas na regional Noroeste. Apresenta um total de 274.060 pessoas em uma 

área de 39,59 km2. Cumpridora de papel destacado em todas as fases pelas quais 

passou a cidade, a Região Nordeste teve participação fundamental na 

industrialização do município, com as fábricas têxteis nos bairros Cachoeirinha e 

Renascença nos anos 30. Já na década de 70, a região recebeu a implantação 

planejada de alguns de seus principais bairros, como Cidade Nova e o União. Neste 

cenário de crescimento econômico e desenvolvimento social, é criada, em 1992, a 

Secretaria de Administração Regional Municipal Nordeste. 

No quadro 1, são vistos os aspectos demográficos da comunidade. Apesar 

das industriais têxteis na região o bairro é predominantemente residencial. Possui 

duas escolas primárias, uma escola Estadual, uma escola municipal, uma creche, 

igrejas (11 evangélicas e 1 católica). De acordo com dados do IBGE (BRASIL, 

2014), o nível de alfabetização da população é similar ao resto do município, sendo 

que cerca de 90% é alfabetizada. 

Quadro 1 - Aspectos demográficos da população da área de abrangência da UBS – 
Marcelo Pontel 

FAIXA ETÁRIA/ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1  42 47 61 

1-4  350 424 528 

5-14  402 397 544 

15-19  392 496 606 

20-29  419 582 684 

30-39  486 440 630 

40-49  384 332 487 

50-59  419 375 540 

60-69 50 61 76 

70-79  38 55 63 

≥ 80 11 7 12 
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TOTAL 2993 3216 6209 

Fonte: Dados de cadastramento da unidade básica de saúde, 2020. 
 

Em nossa Unidade Básica de Saúde (UBS), grande parte da população vive 

em condições regulares de vida, diversas famílias com baixo nível econômico e 

educacional. As principais causas de óbito de residentes na área de abrangência 

foram doenças cardiovasculares, acidentes, neoplasias e evento cardiovascular 

(ECV), que é similar às principais causas de morte no mundo.  

No Quadro 2, podem ser vistos os aspectos epidemiológicos da comunidade. 

 

Quadro 2 - Aspectos demográficos da população da área de abrangência da UBS – 

Marcelo Pontel 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 49 

Hipertensos 398 

Diabéticos 124 

Pessoas que tiveram infarto 7 

Pessoas com doença cardíaca 12 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 5 

Pessoas com hanseníase 1 

Pessoas com tuberculose 5 

Pessoas com esporotricose 3 

Pessoas com sofrimento mental 211 

Acamados 14 

Fonte: Datasus, 2020. 
 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Belo Horizonte possuiu de um total de 36 hospitais, sendo um municipal, dois 

federais, sete estaduais e os restantes filantrópicos e privados. Há cerca de 5.500 

leitos na capital (3,2 leitos por mil habitantes) e a rede conta com 141 postos de 

saúde, 150 de ambulatórios e 507 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

que dão cobertura a 76% da população da capital (MINAS GERAIS, 2019). 

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (SES) (MINAS GERAIS, 

2020), arede de saúde pública, para gestão e planejamento da cidade, Belo 

Horizonte é subdivida em nove áreas administrativas regionais, que são: Barreiro, 

Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Essa 
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estrutura deu origem às nove regionais. O modelo de governança da atenção à 

saúde em Belo Horizonte é pautado na gestão do cuidado em rede, tendo a Atenção 

Primária à Saúde (APS) como porta de entrada preferencial do usuário no sistema 

de saúde, por atender e resolver a maior parte das suas necessidades. 

A rede de atenção à saúde em Belo Horizonte está organizada em um arranjo 

produtivo híbrido, que combina a concentração de alguns serviços com a dispersão 

de outros. Os serviços de menor densidade tecnológica, como os da APS, estão 

dispersos. Ao contrário, os serviços de maior densidade tecnológica como hospitais, 

unidades de processamento de exames de Patologia Clínica e de Imagem, dentre 

outros, estão mais concentrados. A estrutura das Redes de Atenção à Saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS) -BH é composta por um conjunto de unidades de 

saúde, bem como sistemas de apoio. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 

HORIZONTE, 2018). 

Belo Horizonte conta com um total de 147 centros de saúde, distribuídos nos 

09 Distritos Sanitários (Nordeste, Noroeste, Norte, Barreiro, Centro-Sul, Leste, 

Oeste, Pampulha e Venda Nova). São 575 equipes de saúde da família, e algumas 

unidades contam com assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, entre 

outros. Nas unidades, o usuário pode se consultar e, com encaminhamento médico, 

agendar consultas especializadas, fazer o atendimento pré-natal e acompanhamento 

de doenças crônicas, vacinar-se, retirar medicamentos com receita médica, fazer 

consultas odontológicas, receber orientações sobre saúde em geral, além de outros 

serviços (MINAS GERAIS, 2020). 

A Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte presta assistência aos 

usuários que necessitam de cuidados imediatos para o suporte à vida e 

restabelecimento de sua saúde de forma integrada a outras redes de atenção. Esse 

percurso assistencial percorre os componentes pré-hospitalares fixos (Unidades de 

Pronto-Atendimentos (UPAs); pré-hospitalar móvel (SAMU 192); Pronto Atendimento 

nos Hospitais da Rede SUS-BH; Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e Transporte 

Sanitário (PREFEIRURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2018).  

Os hospitais com Unidades de Urgência e Prontos-Socorros integram 

diretamente a Rede de Urgência à Saúde do SUS de Belo Horizonte. São nove os 

hospitais que compõem essa rede: Hospital João XXIII, Hospital das Clínicas, 

Hospital Municipal Odilon Behrens, Hospital Júlia Kubitschek, Hospital Alberto 
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Cavalcanti, Hospital Risoleta Tolentino Neves, Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII); 

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (MINAS GERAIS, 2020). 

 

1.4 A unidade básica de saúde UBS Marcelo Pontel Gomes 

 

A UBS Marcelo Pontel Gomes está situada na Avenida Branca, N 15, Jardim 

Vitória, Belo Horizonte/MG e faz parte da Regional Nordeste. A população atendida 

total cadastrada é de 19.126 pessoas, distribuída em 03 Equipes de Saúde da 

Família (eSF). 

Todas as equipes estão com contingente populacional acima do 

recomendado pelo Ministério da Saúde. A área destinada à recepção é satisfatória, 

apenas em dia de muito fluxo na unidade que não há espaço nem cadeiras para 

todos e muita gente aguarda atendimento em pé. A estrutura física é razoável, há 07 

consultórios de atendimentos, sala de observação, sala de vacinas, 02 salas para 

reuniões, cantina e sala de atendimento odontológico. O espaço destinado para a 

farmácia é pequeno e necessita ser aumentado.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família – Equipe III – da UBS Marcelo Pontel Gomes 

 

A eSFIII é composta por 01 médico de família, 01 enfermeiro da família, 02 

técnicos de enfermagem e 06 agentes comunitários de saúde e 01 dentista. Esses 

profissionais trabalham cerca de 40 horas semanais, exceto o médico de saúde da 

família que trabalha 32 horas semanais e nasoito horas restantes dedica seu tempo 

aos estudos indicados pelo Programa Mais Médicos. 

 

1.6 O funcionamento da unidade básica de saúde UBS Marcelo Pontel Gomes 

 

A unidade funciona das 7 às 18 horas. Há atendimentos de livre demanda e 

especificamente, há 02 dias de escuta para agendamentos de consultas. Todo este 

processo é triado pela equipe de enfermagem na unidade, o profissional médico não 

tem interferência na agenda e há um bom funcionamento dessa forma 

. 
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1.7 O dia-a-dia da Equipe III da unidade básica de saúde UBS Marcelo Pontel 

Gomes 

 

Toda manhã há o acolhimento para atendimento da demanda espontânea a 

partir das 08:00 da manhã, onde é direcionado ao médico o paciente após passar 

pelo processo de triagem feito pelo profissional da enfermagem.  

Há escuta da equipe verde duas vezes por semana para agendamento de 

consulta, casos crônicos (hipertensão arterial sistêmica HAS, e diabetes mellits, etc), 

pré-natal, puericultura, saúde mental e retorno de exames. Há visitas domiciliares 

uma vez a cada 30 dias. Toda segunda feira há reunião da equipe, onde discutimos 

os casos de relevância do nosso contingente populacional. Na primeira terça feira do 

mês há reunião com equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e da 

saúde mental para direcionamento dos casos encaminhados. 

 

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

(primeiro passo) 

 

O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Sendo assim após a discussão com a 

equipe de saúde da Equipe III, podemos identificar alguns problemas enfrentados 

pela população da área de abrangência 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, é fundamental que a 

Esf conheça sua área de abrangência como um todo, dando ênfase aos problemas 

de saúde, para que se possa realizar um planejamento de melhoria. A ESF é um 

meio de proximidade com a comunidade, assim sendo, fica mais fácil o 

conhecimento dos problemas e também de se levantar possíveis soluções, isto pode 

ser feito pela prática da observação, diálogo com a população e também analisando 

registros sobre determinado assunto, constituindo um método rápido e barato de se 

obter informações, que seria a estimativa Rápida. 

Nesta ESF, existem diversos problemas, como infraestrutura deficiente, falta 

de alguns insumos de trabalho, uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos, 

principalmente o alto índice de descontrole de diabetes (124 usuários) e Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) (398 portadores). 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para o plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas, a eSF realizou a priorização dos mais 

identificados na comunidade, conforme pode ser visto no Quadro 3, pois dificilmente 

todos serão resolvidos ao mesmo tempo. 

 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita pela Equipe III da Unidade Básica de Saúde 

Marcelo Pontel Gomes, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

Principais 

Problemas 
Importância* Urgência** 

Capacidade de 

Enfretamento*** 
Seleção/Priorização**** 

Alta Prevalência 

de usuários com 

HAS 

descompensada 

Alta 10 Parcial 1 

Infraestrutura 

deficiente 
Média 10 Fora 3 

Uso 

indiscriminado 

de ansiolíticos e 

antidepressivos 

Alta 10 Parcial 2 

Fonte:Do autor, 2020. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 
Após discutir com equipe sobre os principais problemas enfrentados em 

nossa UBS, priorizamos um deles: Alto índice de descontrole da pressão arterial em 

usuários da área de abrangência da UBS, por falta de conhecimento sobre a doença 

e respectivas complicações, não acompanhamento na Unidade e uso incorreto das 

medicações.  
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A HAS é uma doença silenciosa que, se não for diagnosticada e devidamente 

controlada, serve como fator de risco para o surgimento de outras complicações no 

organismo. O acompanhamento e o controle da mesma evita o surgimento e a 

progressão de suas complicações, reduzem o número de hospitalizações e a 

mortalidade cardiovascular. Sendo assim, o enfrentamento de seu controle poderá 

ser melhor direcionado. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por altos e 

sustentados níveis de pressão arterial (PA). Ela está relacionada com as 

modificações funcionais e/ou estruturais de órgãos alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, consequentemente ocasionando o 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. (PORTELA et. al., 

2016). 

De acordo com dados da OMS, a HAS é uma das dez maiores causas de 

óbito no mundo. A Organização estima que cerca de 600milhões de pessoas tenham 

Hipertensão Arterial (HA), com crescimento global de 60% dos casos até 2025, além 

de cerca de 7,1milhões de mortes anuais. Estudos clínicos mostram que a 

mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a 

elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente 

(WHO, 2017). 

Para o controle e adequado manejo da PA elevada e de suas consequências 

é imprescindível a identificação e acompanhamento dos hipertensos pelos serviços 

de saúde, pois tratamentos farmacológicos e não farmacológicos são capazes de 

melhorar significativamente o prognóstico da doença e a qualidade de vida das 

pessoas. O acompanhamento e o controle da hipertensão evitam o surgimento e a 

progressão das complicações da doença, reduzem o número de hospitalizações e a 

mortalidade cardiovascular. 

A eSFEquipe III da UBS Marcelo Pontel Gomes Luiz, após a realização do 

método da estimativa rápida e com a priorização dos problemas da comunidade, 

observou que existem muitos pacientes com a pressão arterial descompensada o 

que acarreta inúmeros visitas a UBS em decorrência aos males causados pela alta 

na PA.Sabendo que este é um fator de risco modificável, a equipe decidiu criarum 

plano de ação com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos usuários através de 

um controle ideal do nível da PA através de redução dos fatores de risco principais 

para esta comorbidade. A unidade de saúde possui recursos humanos e materiais 

suficientes para a realização de ações que venham contribuir para a melhora do 

discernimento dos usuários para com seu problema de saúde.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de ação para aumentar adesão ao controle dos níveis de 

pressão arterial e de estilo de vida saudável, nos indivíduos hipertensos cadastrados 

na Unidade Básica de Saúde Marcelo Pontel Gomes. 

 
3.2 Objetivos específicos 

• Identificar e quantificar o número de pacientes hipertensos e/ou com a 

pressão arterial descontrolada nos pacientes assistidos pela Equipe de 

Saúde III da UBS Marcelo Pontel Gomes na capital de Minas Gerais; 

• Promover a importância do diagnostico da hipertensão arterial para a 

população; 

• Destacar a importância do controle da pressão arterial e adesão ao 

tratamento; 

• Promover ações educativas para aumentar o conhecimento sobre a 

doença, estilo de vida saudável, fatores de risco e prevenção de 

agravos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano deste plano de ação, primeiramente foi 

feitoum diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida para conhecer os 

problemas da comunidade adscrita na UBS Marcelo Pontel Gomes, assistida pela 

ESF Equipe III.O método da estimativa rápida consiste em uma forma de se alcançar 

informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos potências para o 

enfrentamento (CAMPOS; FARIA;SANTOS, 2010). A realização do diagnóstico 

situacional tornou possível a identificação dos problemas de saúde que mais 

acometem a comunidade da área de abrangência, e a partir disso foi realizada a 

priorização dos mesmos e a seleção dos nós críticos. 

Na UBS Marcelo Pontel Gomes assistida pela ESF Equipe III, o problema 

identificado como prioritário foi o alto índice de descontrole em pressão arterial em 

pacientes hipertensos. 

Ainda para a elaboração do projeto foi realizada uma revisão bibliográfica, por 

meio das principais bases de dados de saúde como: MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) por meio dos seguintes descritores: Hipertensão, 

estilo de vida, Cooperação e adesão ao tratamento, prevenção primária. 

Foi feita busca por artigos científicos datados entre os anos de 2015 a 2020 e 

o texto foi escrito conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão 

de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

O plano de intervenção foi baseado nos passos do método do Planejamento 

Estratégico Situacional(PES) preconizados por Faria, Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Hipertensão arterial sistêmica 

 

A PA é a velocidade em que o sangue percorre os vasos sanguíneos, a partir 

da pressão gerada pelo coração dentro das artérias, que gera uma distensão da sua 

parede, onde este se movimenta, de forma ininterrupta, por causa da diferença de 

pressões do circuito (GOUVEIA; FEITOSA; FEITOSA, 2018). 

O aumento dos níveis pressóricos de forma continua, causam a HAS, as 

elevações de pressão produzem lesões arteriais, como lesões cardíacas, cerebrais e 

renais, onde recebem um fluxo sanguíneo maior que os demais (MAGALHÃES; 

AMORIM; REZENDE, 2018). 

A HAS considerada alta, acontece quando os valores das pressões máxima e 

mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). O aumento no 

nível pressórico faz com que o coração exerça um esforço maior do que o normal 

para fazer a distribuição contínua do sangue pelo corpo (BRASIL, 2019). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), estão entre os 

principais fatores de risco para HAS: os indivíduos com idade acima de 60 anos, 

obesidade, tabagismo, sedentarismo, aumento da circunferência abdominal, 

alcoolismo, dislipidemia, história familiar, genética, entre outras. Esta doença está 

intimamente ligada a eventos como morte súbita, infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, doença arterial periférica e 

doença renal crônica. Além disso, estes fatores quando associados à HAS já 

instalada, contribuem para o descontrole dos níveis pressóricos e subsequente 

aumento do risco cardiovascular. O conhecimento e identificação destes fatores de 

risco são fundamentais para estabelecimento de medidas de prevenção e controle 

da hipertensão. 

  

5.2 Epidemiologia 
 

Quanto à epidemiologia, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apontam a existência de aproximadamente 600 milhões de pessoas com HAS. 

Estima-se um crescimento mundial de 60% dos casos até 2025. As pesquisas 

apontaram uma prevalência de acima de 30% da HAS nos últimos 20 anos. 
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Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg. Entre os gêneros, a prevalência foi 

de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres, semelhante à de outros países 

(WHO, 2017). 

A HAS acomete cerca de 5% da população, são aproximadamente 36 milhões 

de indivíduos adultos diagnosticados com a doença. Sendo, 60% dessa população 

idosa, ocasionando direta e indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV).Estima-se um custo para os cofres públicos para o tratamento 

da doença em cerca de US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (SCALA; MAGALHÃES; 

MACHADO, 2015). 

De acordo com dados da Vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), no Brasil, aprevalência de 

hipertensão arterial sistêmica HAS passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 

2017.Em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras foram 

diagnosticadas como hipertensas (BRASIL, 2018). 

De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

do Ministério da Saúde, em 2017, o Brasil registrou 141.878 mortes devido a 

hipertensão ou a causas atribuíveis a ela. Isso indica que diariamente 388,7 

pessoas se tornam vítimas fatais da doença, o que significa 16,2 óbitos a cada 

hora. Grande parte dessas mortes é evitável e 37% dessas mortes são precoces, 

ou seja, em pessoas com menos de 70 anos de idade (BRASIL, 2017). 

 

5.3 Problemas relacionados ao descontrole da pressão arterial e tratamento 

 

De acordo com WHO (2017), a pressão alta não controlada pode afetar 

negativamente a saúde,causando os seguintes problemas: 

Aumenta o risco de ataque cardíaco e derrame: A pressão alta danifica as paredes 

das artérias. Isso os torna mais propensos a desenvolver depósitos de placa que 

endurecem, estreitam ou bloqueiam suas artérias. Esses depósitos também podem 

levar a coágulos sanguíneos. Coágulos sanguíneos podem fluir através da corrente 

sanguínea e bloquear o fluxo sanguíneo para o coração ou cérebro, resultando em 

ataque cardíaco ou derrame. 

Aumenta a probabilidade de você desenvolver insuficiência cardíaca: O aumento de 

trabalho do coração pode fazer com ele se torne maior torne maior e não forneça 

sangue aos seus órgãos. 
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• Dores no peito:A dor no peito, também chamada angina, ocorre quando o 

coração não recebe o sangue necessário. Quando pessoas com pressão alta 

realizam atividades como caminhar para cima, subir degraus ou se exercitar, 

a angina pode causar pressão, aperto, dor ou sensação de plenitude no peito. 

• Danos nos rins: A pressão alta pode causar danos às artérias ao redor dos 

rins. Isso pode reduzir sua capacidade de realizar seu trabalho levando à 

insuficiência renal. 

• Problemas de visão: Vasos sanguíneos dos olhos podem ser facilmente 

tensionados ou danificados pela pressão alta. Também pode causar inchaço 

do nervo óptico. A pressão alta sem tratamento pode causar perda ou 

comprometimento permanente da visão. 

• Disfunção sexual: pode causar baixa libido nas mulheres e disfunção erétil 

nos homens. 

• Aumenta o risco de doença arterial periférica: ocorre quando as artérias das 

pernas, braços, estômago ou cabeça se estreitam e causam dor, cãibras e 

fadiga. O que também aumento o risco de ataque cardíaco e derrame. 

• Crises hipertensivas:Pressão arterial aumenta mais que 180/120 

rapidamenterapidamente. 

A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortes em todo o 

mundo, representando 17,3 milhões de mortes por ano, o que deve aumentar para 

23,6 milhões até 2030. A hipertensão é conhecida por ser o principal fator de risco 

para a morbimortalidade e DCV global, assim, é importante prevenir, tratar e 

controlar a hipertensão para reduzir o risco de eventos cardiovasculares e a carga 

de cuidados de saúde relacionados (WRITING GROUP, 2016). 

Fatores como idade igual ou superior a 60 anos, não adesão à 
farmacoterapia, falta às consultas médicas aprazadas eprescrição de maior 
número de medicações, merece atençãoespecial dos profissionais de saúde 
que atuam junto à população hipertensa, já que tais variáveis mostraram 
associaçãocom inadequado controle pressórico, porém são passíveis 
deatuação conjunta entre a equipe multiprofissional de saúde e apessoa 
com HAS (BARRETO; MATSUDA; MARCON, 2016, p. 120). 

 
A HAS, como a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, não ocorre 

instantaneamente e com causa única determinada, é resultante da interação de 

múltiplos fatores, assim na maioria das vezes a sua causa é desconhecida. O 

surgimento, evolução e agravo da doença são condicionados por alterações 

genéticas que interagem com fatores ambientais (SILVA, 2019). 
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Para o tratamento de HAS é fundamental a adoção de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas. Existem dois fatores que interferem no 

controle da PA: má adesão ao tratamento e inércia em reajustar a dose dos anti-

hipertensivos. Portanto, algumas medidas são imprescindíveis para melhorar a 

adesão ao tratamento como preferir medicações de baixo custo, simplificar a 

posologia e incluir o paciente na terapêutica. O uso de doses baixas é mais eficaz, 

com maior aderência e menos efeitos colaterais (WILLIAMS et al., 2018). 

Todas as medicações anti-hipertensivas disponíveis podem ser utilizadas de 

acordo com suas indicações e contraindicações. No tratamento inicial, devem ser 

utilizados os fármacos com comprovação de redução de eventos cardiovasculares 

em monoterapia ou combinados, de acordo com a necessidade. São eles: diuréticos, 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), bloqueadores de 

receptores da angiotensina (BRA), bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) e beta 

bloqueadores (BCC). Caso ocorram efeitos colaterais indesejáveis ou as metas para 

a PA não sejam alcançadas, a dose é aumentada, se associa outra medicação ou 

troca a combinação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

 

5.4 Prevenção primária 

 

Devem ser metas dos profissionais de saúde na atenção primária a 

identificação precoce e a abordagem adequada dos fatores de risco para o 

desenvolvimento da HA, principalmente na população de alto risco. Sua prevenção 

do desenvolvimento engloba políticas públicas de saúde combinadas com ações das 

sociedades médicas e dos meios de comunicação. Com o objetivo de estimular o 

diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de fatores de risco 

associados, por meio da modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de 

medicamentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) 

A HA envolve controle ponderal, medidas nutricionais, prática de atividades 

físicas, cessação do tabagismo, controle de estresse, entre outros.  

O tratamento não medicamentoso inclui dieta hipossódica, alimentação rica 

em frutas e vegetais com baixo teor de gorduras saturadas e totais, atividade física 

aeróbica com duração de pelo menos 150 minutos por semana, manter o peso com 

Índice de Massa Corporal (IMC) dentro dos índices normais e cessar tabagismo e 

etilismo (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2019). 
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Cabe a ESF criar ações estratégicas para a prevenção primária da 
hipertensão, sendo elas: 

• Incorporação das ações de prevenção, detecção e controle da hipertensão 
arterial nos programas de atenção primária à saúde, incluindo também 
crianças e adolescentes; 

• Implementação de programas de assistência multiprofissional; 

• Monitorizar as ações de prevenção e controle da hipertensão arterial e suas 
conseqüências por meio de eficientes indicadores de saúde (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016, p. 26). 

 

5.5 Estilo de vida e Adesão ao tratamento 

 

A adesão ao estilo de vida saudável, abrange as mesmas medidas 

empregadas no tratamento não-medicamentoso do hipertenso. 

Isso engloba: 

• Controle do peso: Manter o peso na faixa ideal, aferido pelo índice de 
massa corporal (peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em 
metros), entre 20 kg/m² e 25 kg/m². Esse objetivo deve ser conseguido 
mediante dieta hipocalórica balanceada, associada ao aumento da atividade 
física diária e à prática regular de exercícios aeróbios.  

• Redução da ingestão de sódio: Limitar a ingestão diária de sódio ao máximo 
de 2,4 g de sódio ou 6 g de cloreto de sódio 

• Aumento da ingestão de potássio: A ingestão diária de potássio fique entre 
2 g e 4 g, contidos em uma dieta rica em frutas e vegetais frescos. 

• Redução ou abandono da ingestão de álcool: Abandonar ou limitar o 
consumo diário de álcool a 30 ml de etanol para os homens (720 ml de 
cerveja, 240 ml de vinho e 60 ml de bebida destilada) e à metade dessas 
quantidades para as mulheres. 

• Prática de exercícios físicos: Praticar exercícios físicos aeróbios, 30 a 45 
minutos por dia, 3 ou mais vezes por semana. Tentar aumentar também a 
atividade física diária. 

• Suplemento de cálcio e magnésio: Manter ingestão adequada de cálcio e  
Magnésio (SOCIEDADE BRASILEIRA DO DIABETES, 2016, p. 27).  
 

O tratamento medicamentoso para HA geralmente é iniciado com um ou dois 

anti-hipertensivos, e gradativamente podem ser associados outros medicamentos, o 

que pode contribuir para diminuir a adesão ao tratamento. Quando se trata de 

tratamento farmacológico, o abandono do uso dos medicamentos, sem orientação 

médica ou a execução de forma irregular do tratamento, é um dos principais fatores 

para a persistência de valores elevados da PA (BARRETO, MATSUDA; MARCON, 

2016).  

A adesão ao tratamento farmacológico envolve diferentes elementos que 
constituem esse processo: o indivíduo, o tratamento, a doença, os serviços, 
os profissionais de saúde, bem como o meio social e cultural do usuário e 
de sua família. Para que a adesão seja alcançada, são necessários o 

alinhamento e a organização desses elementos(GEWEHR, 2018, p. 
185). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta Prevalência de usuários 

com HAS descompensada da área de abrangência da UBS Marcelo Pontel Gomes”, 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS 2018).  

 

6.1.  Descrição do problema selecionado 

 

A HAS representa um enorme grave problema de saúde no país, não só pela 

elevada prevalência, mas também pela acentuada parcela de hipertensos não 

diagnosticados, ou não tratados de forma adequada (PA descontrolada), ou ainda 

pelo alto índice de abandono ao tratamento. 

Na população adscrita pela Equipe III da UBS Marcelo Pontel na cidade de 

Belo Horizonte existem cerca de 400 hipertensos, o que representa 6% do total de 

indivíduos, e ainda assim, o problema é maior do que parece, pois, grandes partes 

desses usuários estão com os níveis de PA descontrolados, se queixando de 

sintomas que acometem a maior parte dos indivíduos hipertensos, visitando por 

diversas vezes a unidade de saúde, e pior ainda estão suscetíveis a sofrerem infarto, 

acidente vascular cerebral (AVC) e ainda insuficiência renal. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Para o enfretamento do problema a identificação das causas é essencial. De 

acordo com (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), é a partir das causas, que ações 

são implementadas aos possíveis problemas relacionado ao alto índice de pacientes 

com a PA descontrolada, que está relacionado ao estilo de vida não saudável, como 

alto consumo de sódio, obesidade, abuso de álcool e drogas e sedentarismo.  

Sabe-se que as condições crônicas de saúde com a hipertensão que é um 

fator de risco para o aumento do risco cardiovascular A maior causa das internações 

em nosso território é decorrente de complicações relacionadas ao risco 

cardiovascular elevado, principalmente as doenças cerebrovasculares e cardíacas 

(BRASIL, 2017).  

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3 Seleção dos nós críticos 
 

Foram relacionados os seguintes nós críticos em relação ao problema 

identificado na unidade de saúde: 

• Falta de conscientização sobre os males causados pela hipertensão 

arterial sistêmica; 

• Estilo de vida pouco saudáveis; 

• Não adesão ao tratamento. 

6.4 Desenho das operações 

 

No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um 

instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar 

a viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 

fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das operações 

que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; qual a 

motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. E então, 

definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano 

ou motivar o ator que controla os recursos críticos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para 

cada nó crítico. 

  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 

Prevalência de usuários com HAS descompensada “da área de abrangência da UBS 

Marcelo Pontel Gomes” na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

Fonte: Do autor, 2020. 

  

Nó crítico 1 Falta de conscientização  

6º passo: 

operação 

(operações) 

Conscientizar os hipertensos da comunidade sobre a importância do controle 

da pressão arterial 

6º passo: projeto 
População consciente, vida melhor. 

6º passo: 

resultados 

esperados 

População mais consciente sobre os riscos do descontrole da pressão arterial 

modificando seus hábitos de vida e aderindo ao tratamento. 

6º passo: 

produtos 

esperados 

- População mais comprometida e responsável para com sua comorbidade 

6º passo: 

recursos 

necessários 

Estrutural: Organização de um programa de conscientização por parte da 

equipe de saúde  

Cognitivo: Capacitação da equipe executora; 

Financeiro: Aquisição de materiais para divulgação da campanha; 

Político: Trabalho intersetorial. 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

Organizacional: organização da agenda para colocar a campanha em prática  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe do PSF – Favorável; 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Palestras sobre o temapara a população, medição de pressão em pontos 

estratégicos da comunidade, dia do hipertenso 

Acompanhamento feito pelo médico da ESF 

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

Médico da ESF 
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta 

Prevalência de usuários com HAS descompensada ”da área de abrangência da UBS 

Marcelo Pontel Gomes” na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

Fonte: Do autor, 2020. 

  

Nó crítico 2 
Estilo de vida pouco saudáveis. 

6º passo: 

operação 

(operações) 

Estimular e explicar a importância da adoção de bons hábitos de vida. 

6º passo: projeto 
Que vida boa! 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Adesão a hábitos de vida saudáveis: redução da alimentação, do consumo de 

álcool e cigarro e a prática de atividades físicas. 

6º passo: 

produtos 

esperados 

- Pacientes mais ativos, realizando atividades físicas, comendo bem; 

- Campanha de conscientização  

6º passo: 

recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a campanha; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de divulgação; 

Político: Mobilização intersetorial.  

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders); 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização da 

agenda da equipe de saúde; 

- Adesão da população 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  

Equipe da USF – Favorável; 

Usuários cadastrados na unidade de saúde – Desfavorável.  

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Necessário a criação de uma programação para a realização de atividades 

coletivas em grupo. 

4 meses após a elaboração da dieta 

Médico da unidade de saúde; 

Nutricionista do NASF. 

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

Médico da unidade de saúde;  
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Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta 

Prevalência de usuários com HAS” descompensada da área de abrangência da UBS 

Marcelo Pontel Gomes” na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

Fonte: Do autor, 2020. 
  

Nó crítico 3 
Não adesão ao tratamento 

6º passo: 

operação 

(operações) 

População aderindo ao tratamento para o controle da hipertensão 

6º passo: projeto 
Tratar faz bem 

6º passo: 

resultados 

esperados 

População fazendo tratamento medicamentoso adequado 

6º passo: 

produtos 

esperados 

- Pacientes com a pressão arterial controlada; 

- Campanha de conscientização para a realização do tratamento certo. 

6º passo: 

recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a campanha; 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Reorganização da agenda da médico para atender os pacientes hipertensos 

com calma e adequando o tratamento do mesmo a sua necessidade 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Setor de comunicação social – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da USF – Favorável. 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Criação do dia do atendimento ao hipertenso. 

Médico da USF 
Logo após a elaboração do plano de ação.  

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

Médico da USF 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da realização do diagnóstico de saúde, foi possível identificar os 

problemas de saúde da comunidade adscrita pela UBS Marcelo Pontel em Belo 

Horizonte – Minas Gerais, assim como as suas causas e possíveis consequências a 

saúde desta comunidade. A partir dele foi elaborado um plano de ações de saúde 

para minimizar esses possíveis agravos. 

A ESF é um importante serviço de saúde, pois é por meio dela comunidade 

pode interagir, permitindo o conhecimento dos principais problemas, com objetivo de 

construir soluções. 

Para que a implementação do plano de ação seja concluída com sucesso é 

necessário que a Esf conheça as necessidades dos pacientes hipertensos da 

comunidade, incentivando-os a manter um bom estilo de vida e aderir ao tratamento 

para o controle da doença. Além disso, é preciso ressaltar que a conscientização 

sobre os riscos causados pela HAS é um fator importante que influencia na reação 

para a busca de melhorias.  

Espera-se, a partir da implantação deste plano, a melhora no processo do 

trabalho da equipe de saúde da família, o controle da doença, e a melhora na 

qualidade de vida desse usuários. 
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