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RESUMO  

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica de prevalência mundial 

caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos sanguíneos nos vasos arteriais. 

Tal patologia é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente 

vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, aneurisma arterial, doença renal 

crônica e insuficiência cardíaca. O diagnóstico segue critérios clínicos específicos de 

acompanhamento dos níveis pressóricos. A educação em saúde, associada ao 

autocontrole dos níveis de pressão, à atividade física, alimentação saudável e 

conhecimento dos fatores de risco, são importantes instrumentos para reduzir as 

complicações da hipertensão e controlar os índices de pacientes hipertensos. O 

objetivo deste trabalho é propor um projeto de intervenção educativa em pacientes 

com Hipertensão Arterial, e assim, reduzir as complicações apresentadas por estes 

pacientes na comunidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Luiz da 

Fonseca.  O objetivo é propor ações de promoção e prevenção de saúde, voltadas 

para o aspecto de educação e informação em saúde, a fim de reduzir as 

complicações nos hipertensos na UBS José Luiz da Fonseca, Moema/MG, contando 

assim com o auxílio de uma equipe multiprofissional. Inicialmente foi realizado o 

diagnóstico situacional para identificar os problemas relativos à comunidade por 

meio do método de estimativa rápida, assim como irregularidades no cumprimento 

do tratamento em pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica. Em 

seguida, foi feita uma revisão de literatura sobre o tema e elaborado o projeto de 

intervenção. As ações do projeto incluem duas etapas: atividades de capacitação da 

equipe e educação em saúde para os pacientes hipertensos. Dando ênfase nos 

hábitos de vida, promoção de atividades de melhora na qualidade de vida através da 

educação em saúde, por meio de instrumentos como palestras e reuniões com a 

comunidade, visando o incentivo à alimentação saudável e atividade física. Aliado a 

isso é importante a ênfase ao atendimento médico periódico para avaliar as medidas 

implementadas e a necessidade de encaminhamentos que possam contribuir com o 

tratamento. Espera-se que ocorra mudança de condutas em relação ao 

conhecimento de hipertensão arterial, seu risco e adesão ao tratamento, melhorando 

o estado de saúde dos pacientes que participarão do projeto. 

Palavras-chave: Hipertensão. Prevenção. Educação em saúde. Trabalho em equipe 

Atenção Primária à saúde. 

 



 
 

ABSTRACT 

Systemic Arterial Hypertension is a chronic disease of worldwide prevalence 

characterized by elevation of blood pressure levels in arterial vessels. This pathology 

is one of the main risk factors for the occurrence of stroke, acute myocardial 

infarction, arterial aneurysm, chronic renal failure and heart failure. The diagnosis 

follows specific clinical criteria for attendance of the blood pressure levels. Health 

education, associated with self-control of pressure levels, physical activity, healthy 

eating and knowledge of risk factors, are important tools to reduce the complications 

of hypertension and to control the hypertensive indexes of patients. The objective of 

this work is to propose a project of educational intervention in patients with arterial 

hypertension, and thus, to reduce the complications presented by these patients in 

the community of the Basic Health Unit (UBS) José Luiz da Fonseca. The objective is 

to propose actions for health promotion and prevention, aimed at the education and 

health information aspect, in order to reduce the complications in hypertensive 

patients at the UBS José Luiz da Fonseca, Moema / MG, thus counting on the 

assistance of a team multi-professional. Initially, a situational diagnosis was 

performed to identify community-related problems through the rapid estimation 

method, as well as irregularities in compliance with treatment in patients with 

systemic arterial hypertension. Afterwards, a review of the literature on the subject 

was made and the intervention project was elaborated. Project actions include two 

steps: team building activities and health education for hypertensive patients. 

Emphasis on life habits, promotion of activities to improve the quality of life through 

health education, through instruments such as lectures and meetings with the 

community, aiming to encourage healthy eating and physical activity. In addition to 

this, emphasis is placed on periodic medical care to evaluate the measures 

implemented and the need for referrals that may contribute to treatment. It is 

expected that behavior change will occur in relation to the knowledge of arterial 

hypertension, its risk and adherence to the treatment, improving the health status of 

patients who will participate in the project. 

Key words: Hypertension. Prevention. Health education. Teamwork Primary Health 

Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Figura 1. Moema. MG 

 

 

Meu nome é Dignaisy Matos Mendoza, tenho 33 anos de idade, natural de Santiago 

de Cuba, Cuba, onde cursei meus estudos primários, secundários até concluir 

ensino médio no ano 2003. No período 2003–2009 cursei meus estudos no Instituto 

Superior das Ciências Médicas aprendendo as habilidades e temas de estudo da 

carreira da medicina. Graduei-me como Médico Geral no ano 2009. Depois eu 

trabalhei no serviço médico rural por 2 anos onde também cursei especialização em 

Atenção Primária de Saúde, terminando no ano 2014. No período 2014–2016 eu 

trabalhei no Programa de Saúde na Venezuela chamado “Barrio Adentro”, como 

médico de família fortalecendo meus conhecimentos e acompanhamentos de 

diversas patologias. No ano 2016 fui chamada a participar no Programa de Saúde 

Mais Médicos na República Federativa no Brasil, no município de Moema, Figura 1, 

estado Minas Gerais. 

 

1.1 Breves informações sobre o município  de Moema 

O município tem área de 202,663 km² e elevação de 728 m. Limita com os 

municípios de Araújo, Bom Despacho, Luz, pelo Rio São Francisco e Santo Antônio 

do Monte. Situado a 662 metros de altitude com coordenadas geográficas de latitude 

19° 5′ 15″’ sul (Longitude) 45° 24′ 45″’ oeste. O município tem uma população 
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estimada em 7.487 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com baixo Índice Desenvolvimento Humano (IDH). A economia da cidade 

está baseada na agricultura e pecuária, sendo que, na década de 1990, grande 

parte da população passou a trabalhar com venda ambulante, o que resultou na 

criação da pequenas indústrias. A cidade realiza, anualmente, a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, também chamada Festa do Reinado e a Festa do Cavalo. 

O Congado, com suas “cortes” e instrumentos africanos tradicionais, é a principal 

tradição dessas festividades, que atraem pessoas de toda a região. Esta festa, que 

é, sempre, realizada na última semana de julho, tem características próprias, com 

comidas típicas, barracas e shows  (PREFEITURA MUNICIPAL, MOEMA, 2016). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

Na área de saúde, a cidade tem atendimento de urgência e emergência no Hospital, 

uma Casa de Saúde e um Posto de Socorro e Resgate. O município adotou a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a reorganização da atenção básica e 

conta hoje com 3 equipes na zona urbana e uma equipe na zona rural, cobrindo 80% 

da população. Além disso, 1 Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), várias Farmácias 

Populares. Na Saúde Bucal também tem cobertura total na área urbana com 2 

dentistas e 2 auxiliares bucais. Ocorreu o processo de territorialização e 

regionalização a partir da atenção básica, apoiando a inserção da ESF na rede de 

serviços, com a implantação de 01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

dando apoio as Equipes de Saúde da Família. Ainda não e trabalha com o 

prontuário eletrônico, apresentando muitas dificuldades. Os pacientes que são 

atendidos por outras especialidades e não podem conhecer o porquê foi atendido, 

nem os diagnósticos feitos pelo médico, pois, a contra referência não é feita como 

desejável, ainda não existe articulação entre a atenção básica, e o pronto-

atendimento. Um grande problema no desenvolvimento da ESF, em que pese uma 

remuneração superior à média do mercado, é a rotatividade dos profissionais de 

saúde, particularmente de médico.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camel%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Africano
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1.3 A Equipe de Saúde da UBS José Luiz da Fonseca, seu território e sua 
população 

Minha Unidade Básica de Saúde (UBS) José Luiz da Fonseca, localizada no bairro 

Centro, tem uma população de 2401 habitantes, localizada no Centro de Moema. 

Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho autônomo, da prestação 

de serviços e da economia informal (produtor rural e vendedor ambulante). A maioria 

das pessoas estão empregadas.  

A infraestrutura de saneamento básico na comunidade apresenta uma boa 

qualidade, conta com uma estrutura desenvolvida de esgoto sanitário, com utilização 

de uma base de tratamento dos resíduos coletados, é possível notar também um 

sistema adequado de coleta de lixo, com iniciativas de atividades de separação dos 

resíduos sólidos (recicláveis e não recicláveis) e orgânicos. Grande parte da 

comunidade mora em casas próprias de boa qualidade (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, MOEMA, 2016). 

 

Uma parcela consideravelmente dominante dos indivíduos locais é alfabetizada. A 

população conserva hábitos e costumes próprios da população brasileira e gosta de 

comemorar as festas religiosas, em particular as Festas Juninas, Cavalgadas, Festa 

De Nossa Senhora do Rosário. Além disso, tem a Festa do Cavalo e o Carnaval. Na 

Comunidade trabalha uma Equipe de Saúde da Família. Nossa (UBS) tem 

fisicamente 1 salão de espera com 12 cadeiras, 1 sala de triagem, 1 consultório de 

enfermeira, 1 consultório da médica, 1 consultório de ginecologista, 1 consultório de 

puericultura, 2 consultórios de odontologia, 1 local para curativos e injeções, 1 local 

para nebulizações, 1 sala de reunião, 1 local para o digitador, 4 banheiros, 1 

cozinha. Os recursos humanos são compostos pela equipe de saúde: 1 enfermeira, 

1 médico,1 médico odontologista, 6 Agentes Comunitários de Saúde,  (ACS), 2 

técnicos de enfermagem, 1 técnica de odontologia, 1 recepcionista. Os 

equipamentos e instrumentos médicos são: 2 esfigmomanômetros, 2 estetoscópios, 

balança de peso para adultos e crianças, doppler fetal, equipamentos para 

nebulizações, 3 mesas de exame físico, aparelho de esterilização, 1 geladeira, 1 

bebedor de água, 2 televisões e 2 computadores.      

 

Nosso horário de trabalho são 8 horas, de segunda a sexta-feira. Particularmente eu 

faço planificação das consultas de crianças, gestantes, saúde da mulher, saúde 
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mental e pronto atendimento. Diariamente agendamos 16 pacientes com 

atendimento de urgência, incluído para 2 sessões de trabalho para um atendimento 

total de 32 casos. Temos 1 dia de visita familiar programado com nossa equipe de 

saúde para fazer a visita integral às famílias que precisam de nosso atendimento.  

 

As doenças mais comuns são as crônicas não transmissíveis como Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Asma Brônquica, Dislipidemia, 

Lombalgias, Artroses e as doenças agudas como infeções respiratórias, digestivas, 

parasitoses, infeções virais como dengue, acidentes, e alguns casos de hanseníase 

já com tratamento feito ou em curso. Quanto às causas de mortalidade temos as 

doenças cardiovasculares principalmente, neoplasias, e acidentes dados fornecidos 

pela secretaria municipal (MOEMA, 2016).   

 

Minha área de abrangência caracteriza-se por apresentar 6 microáreas com ruas 

pavimentadas e de terra, todas as zonas têm serviços de água potável e rede de 

esgoto, com um bom quadro higiênico-sanitário. Mesmo assim são desenvolvidas 

muitas doenças infecciosas. Existem casas com estrutura boa e outras com menos 

recursos. O desenvolvimento econômico é baixo, onde a principal atividade é a 

agricultura e pecuária. Possui 5 igrejas, católicas, evangelistas, adventista, 3 escolas 

públicas, 2 centros esportivos, além de serviços de energia elétrica (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, MOEMA, 2016)  

 

A população tem baixo nível escolar, não existe alto nível de desemprego, 

predomina o trabalho privado, caracteriza-se por apresentar 2401 habitantes com 

dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), onde mais de 50% são mulheres, com predomínio de 

doenças crônicas como HAS e DM, doenças respiratórias, digestivas, e infecções 

virais como dengue em nossa população.  

 

1.4 Passo 1: problemas de saúde do território e da comunidade  

A HAS é um problema em nosso município o qual apresenta 231 hipertensos 

cadastrados além de outros sem diagnostico e acompanhamento, e passou-se a 

realizar uma investigação com envolvimento da comunidade da UBS, para a 
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abordagem dessa situação precisamos fazer um estudo de intervenção educativa 

sobre os critérios de diagnóstico, consequências e medidas de prevenção de riscos 

dos pacientes com HAS. A fim de avaliar a influência exercida por este programa de 

intervenção educativa nestes doentes para prevenir o risco de complicações 

relacionadas à doença e melhorar a sua qualidade de vida. O programa de 

intervenção educativo usado não requer o uso de recursos sofisticados que não 

estavam disponíveis, mas técnicas simples que podem ser generalizadas a todo o 

grupo de estudo como as informações aportadas pela própria comunidade durante 

as visitas, palestras, reuniões da equipe de saúde, prontuários, consultas de hiperdia 

pode lograr o efeito desejado.  

 

Quando se fala de um problema, não se pode considerar apenas o problema 

isoladamente, mas sim tudo o processo que levam as causas e/ ou consequências. 

Por isso, “ao identificar um problema, deve-se considerar se ele é final (terminal) ou 

intermediário”, sendo que os problemas intermediários farão parte de uma cadeia de 

causas que levam ao problema principal, tendo igual importância dentro do contexto. 

Segundo o levantamento realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por 

ocasião da atualização do cadastro das famílias, as principais causas de 

morbimortalidade foram identificadas alguns dos principais problemas enfrentados 

pela população de sua área adstrita, levando-se em consideração a realidade 

vivenciada pela equipe. 

 

Mediante os controles realizados e os atendimentos feitos pelo resto da equipe de 

saúde aos pacientes, muitos deles mantém níveis pressóricos elevados, 

principalmente aqueles que tem baixa adesão ao tratamento. Além disso, muitos não 

levam hábitos de vida adequados, o qual é uns dos pontos a serem trabalhados pela 

equipe de saúde. Como também outras das causas que incidem no descontrole da 

doença é o sedentarismo, os pacientes não conhecem a importância da realização 

de exercícios físicos de forma periódica. Outro problema encontrado na área de 

abrangência foi a DM: 123 pacientes para 5,12% predominando também pacientes 

com baixa adesão ao tratamento, sedentários e com maus hábitos alimentares, 

como consumo exacerbado de alimentos com grandes níveis de sal, açúcar e altas 

quantidades de gordura animal, além da diminuição da ingestão de alimentos ditos 

saudáveis, ricos em fibras, vitaminas, açúcar natural (frutose), entre outros.  
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Nossa equipe é composta de técnicos da saúde e/ou de outros setores e 

representantes da população, fazendo uma estimativa rápida e examinando os 

registros existentes, entrevistando informantes importantes e fazendo observações 

sobre as condições da vida da comunidade que se quer conhecer, obtivemos 

informações, sobre um conjunto de problemas. 

 

1.5 Passo 2  Priorização dos problemas  

 
Concluindo que o número de pacientes hipertensos, com pouca adesão ao 

tratamento seria então nossa prioridade principal, elaboramos uma estratégia de 

intervenção para melhorar a qualidade de vida deste paciente, para evitar assim as 

complicações desta doença, constituindo importante ferramenta para apoiar um 

processo de planejamento participativo para o seu enfrentamento, num curto período 

de tempo e sem altos gastos. 

A hipertensão afeta mais de 36 milhões de brasileiros e aumenta o risco de 
doenças cardíacas. Felizmente, é possível controlar a doença. No Brasil, 
as doenças cardiovasculares causam mais de 30% dos óbitos, contra 15% 
devidos ao câncer e 12,4% por causas externas (acidentes e violência). A 
HAS afeta mais de 36 milhões de brasileiros (mais de 30% da população 
adulta e 5% das crianças e adolescentes), sendo o mais importante fator 
para o desenvolvimento da doenças cardíacas, em especial o infarto do 
miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC), as duas maiores causas 
isoladas de mortes no país (MALACHIAS, 2007).  

Segundo Noblat et al. (2004) por ser uma doença crônica insidiosa, a HAS evolui de 

forma silenciosa, contribuindo para o surgimento de doença cerebrovascular, 

Insuficiência Cardíaca (IC) e Doença Arterial Coronariana (DAC).  

 

Pucci et al. (2012) ainda diz que os pacientes podem deixar de aderir à terapia anti-

hipertensiva prescrita por vários motivos, como ausência de sintomas associados à 

doença, complexidade do esquema de dosagem de medicação ou custo. Outra 

explicação para a elevada taxa de não adesão é que muitos pacientes não 

compreendem sua doença e sua medicação. O curso assintomático da HAS 

contribui para essa falta de entendimento e assim muitos pacientes acabam 

acreditando que a  HAS é intermitente e pode ser tratada com terapias não 

farmacológicas, como alívio do estresse ou remédios caseiros. 
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Dados brasileiros revelam que mais de 80% dos hipertensos estão fora de 
controle e sofrendo os riscos da doença. O dia 26 de abril é o Dia Nacional 
de Controle da Hipertensão. Várias partes do mundo também realizam 
ações de conscientização sobre a necessidade de se medir a pressão pelo 
menos uma vez ao ano, de promover o diagnóstico precoce da HAS e de se 
seguir o tratamento corretamente (MALACHAIAS, 2007). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
Segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), a prevalência estimada de 

HAS no Brasil atualmente é de 35% da população acima de 40 anos. Isso 

representa em números absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença, 

segundo estimativa de 2004 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 

2004). Cerca de 80% dessas pessoas recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

para receber atendimento na Atenção Básica.  

 

A HAS é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo 

menos de 40% das mortes por Acidente Vascular Cerebral  (AVC), 25% das mortes 

por DAC e, em combinação com a DM, 50% dos casos de Insuficiência Renal 

Terminal,  (BRASIL, 2006, p.9). 

 

Segundo a Secretaria de Saúde do município de Moema (2016), a área de 

atendimento abrangida pela UBS José Luiz da Fonseca conta 2401 pacientes, dos 

quais 231 deles foram diagnosticados hipertensos, o que representa 9,6% do total 

de indivíduos atendidos por essa Unidade de Saúde. Sendo assim é justificável a 

utilização das abordagens preventivas da Atenção Primária nesta população.  

 

Levando-se em consideração a iniciativa de se avaliar a influência exercida pelos 

programas de intervenção educativa, prevenção e os programas de tratamento nos 

pacientes portadores de tal patologia, a fim de se evitar os riscos de complicações 

relacionadas a ela e proporcionar uma melhor qualidade de vida, é onde se encontra 

a maior justificativa do presente estudo.  

 

A adesão ao tratamento é definida e  caracterizada quando o conselho 
médico ou de saúde coincide com o comportamento do indivíduo,  em 
relação ao hábito de usar medicamentos, i s s o  é ,  seguir as mudanças no 
estilo de vida preconizadas e comparecer às consultas médicas. 
Essa def inição expressa o sentido de concordância do paciente com as 
recomendações, pressupondo-se que o paciente conheça as alternativas 
terapêuticas e participe das decisões sobre seu tratamento.  
Várias são as formas de se estimar a adesão ao tratamento. Dentre elas 
destacam-se a frequência às consultas e o comportamento frente ao 
uso dos fármacos prescritos (DOSSE et al, 2009).  
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É importante dizer que muitos dos indivíduos acometidos pela HAS acabam por não 

aderir a tais programas de ação preventiva ou de tratamento, o que mais chama a 

atenção nestes casos. Visto que isso resulta em uma maior probabilidade de 

ocorrência de complicações da patologia.  

 

Segundo Santos et al. (2005), a adesão do paciente hipertenso ao tratamento é 

possibilitada mediante a conscientização deste, e através da educação em saúde 

desenvolvida de forma articulada pela equipe multiprofissional. A educação é, na 

sua totalidade, prática interdisciplinar por ser mediação do todo da existência; a 

interdisciplinaridade constitui o processo educativo, e seus fundamentos 

epistemológicos e axiológicos baseiam-se em uma pluridisciplinaridade. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Propor ações de promoção e prevenção de saúde, voltadas para o aspecto de 

educação e informação em saúde, a fim de reduzir as complicações nos hipertensos 

na UBS José Luiz da Fonseca, Moema/MG, contando assim com o auxílio de uma 

equipe multiprofissional.  

Objetivos específicos:  

Realizar um levantamento, para identificar os casos de irregularidades no 

cumprimento do tratamento em pacientes portadores de HAS. 

 

Capacitar aos profissionais de saúde da equipe da UBS através de conhecimentos 

sobre a HAS, prevenção, estilos de vida saudáveis, fatores de risco (FR), causas e a 

importância da adesão do paciente ao tratamento da patologia.  

 

Realizar atividades de educação em saúde, para os pacientes com HAS, voltadas 

para a promoção e prevenção, dando ênfase nos hábitos de vida. 

 

Promover atividades de melhora na qualidade de vida através da divulgação de 

informações em saúde, por meio de palestras e reuniões com a comunidade, 

visando como interesse de tais eventos o incentivo à alimentação saudável e 

práticas físicas.  

 

Agendar e realizar atendimento médico para o paciente acometido com HAS, 

buscando sanar as mais variadas demandas e queixas advindas destes pacientes. 

 

Encaminhar e incentivar o paciente pela busca de profissionais das demais áreas de 

saúde que podem contribuir para o tratamento, como: nutricionista, cardiologista, 

fisioterapeuta, e outros disponíveis em nossa cidade.  

 

Propor o desenvolvimento de abordagens diretas na melhora da qualidade de vida 

do paciente hipertenso, como, por exemplo, meios de atração do paciente para 
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dentro da UBS, facilitando a comunicação entre a equipe de saúde e o individuo em 

tratamento, criando um elo que facilite os mais variados aspectos do acolhimento ao 

paciente, buscando assim cumprir aquilo proposto dentro dos programas de ESF 
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4 METODOLOGIA 

 
Nosso trabalho será a realização de um projeto de intervenção na UBS José Luiz da 

Fonseca, do município de Moema/MG, pela equipe de saúde, fazendo uma 

identificação da população, em geral, que atende a unidade e utilizando as 

informações aportadas pela própria comunidade durante as visitas domiciliares, 

palestras, reuniões da equipe de saúde e os prontuários dos pacientes com HAS. A 

equipe envolvida será composta por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, 

ACS. A população de nossa UBS  constitui-se por 2401 pacientes, destes 231 com 

diagnóstico de HAS. Os procedimentos metodológicos aconteceram em três 

momentos interligados: realização do diagnóstico situacional, revisão de literatura 

sobre o tema e elaboração do projeto de intervenção. 

 

Estratégias e ações. 

 Realizar o Diagnóstico situacional para identificar os problemas relativos à 

comunidade adstrita à UBS pelo método de estimativa rápida. Os dados foram 

coletados das seguintes fontes: registros da Unidade de saúde e de fontes 

secundárias como (SIAB); entrevistas com informantes-chave da comunidade 

utilizando questionários curtos e observação ativa da área pelos membros da 

equipe, especialmente os ACS. A equipe de saúde a partir da reavaliação e 

levantamento dos pacientes identificará os portadores de HAS, assim como os 

casos com descontrole e irregularidades no cumprimento do tratamento. 

 Realizar a revisão de literatura através de levantamento bibliográfico de textos, 

livros, manuais do Ministério da Saúde e artigos científicos publicados no período 

de 2000 a 2017 nos seguintes bancos de dados: Google Acadêmico (GA), 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), Biblioteca Regional de Medicina 

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

Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), utilizando os descritores: Hipertensão Arterial Sistêmica; Fatores de 

Risco; Prevenção; Tratamento; Intervenção.   

 Propor a construção de um plano de ação para o enfrentamento do problema 

levantado pela Equipe de Saúde, baseado nos 10 passos do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) (FCC CAMPOS, HP FARIA, MA SANTOS - 2010). 

Em reuniões de equipe, verificamos os problemas mais comuns da comunidade 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_Latinoamericana_y_del_Caribe_en_Ciencias_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_Latinoamericana_y_del_Caribe_en_Ciencias_de_la_Salud


24 
 

e em seguida priorizamos o problema: HAS. A partir da sua importância e da 

nossa capacidade de enfrentamento descrevemos o problema e a elaboramos as 

estratégias para combatê-la. 

 Realizar atividades de promoção de saúde com o grupo de pacientes hipertensos 

para apresentação dos participantes e definição dos temas de interesse por meio 

de palestras, dinâmicas de grupos utilizando técnicas participativas e filmes 

educativos.  

 Aumentar o nível de conhecimento e responsabilidade dos pacientes com HAS e 

seus familiares assim como aos ACS sobre como prevenir complicações, 

controlando seus fatores de risco e cumprindo com o tratamento orientado.  

 Garantir consultas agendadas com reavaliações mensais aos hipertensos com 

descontrole das cifras tensionais, através do seguimento das cifras de pressão 

arterial (PA) pela equipe. 

 Planificar visitas domiciliares com prioridade, para aqueles que têm alguma 

impossibilidade de receber o atendimento na UBS com monitorização dos 

hábitos da alimentação e higiene, assim como o cumprimento do tratamento dos 

pacientes selecionados.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia de Saúde da Família e a HAS 

 

A Estratégia Saúde da Família  busca a promoção da  qualidade de vida da 

população brasileira através da intervenção sobre direta e indireta os fatores que 

colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso 

de tabaco, álcool e outras drogas.  Fornecendo atenção integral equânime e 

continua ao individuo e a sua família. A ESF pode ser vista então como  aporta de 

entrada para o Sistema Único de Saúde.  

A (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e 
gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação 
e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de 
propiciar uma importante relação custo-efetividade (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, BRASÍLIA, 2012) 

Neste aspecto, levando-se em consideração o papel o qual exerce a ESF sobre a 

prevenção, o acompanhamento e o tratamento dos mais variados pacientes, é 

notável sua representatividade nos casos de HAS, uma vez que como demonstra 

Helena et al. (2010) a ESF tem por finalidade promover uma coordenação de toda a 

equipe de saúde envolvida no processo de cuidado do paciente, a fim de garantir 

melhora na sua qualidade de vida. Ainda de acordo com Helena et al. (2010) a 

atenção fornecida pela ESF parece desempenhar um papel importante no controle 

dos níveis de pressão arterial, pois  resultados desejáveis da ESF estão articulados 

a várias dimensões do cuidado, como o acesso aos medicamentos, à possibilidade 

de diálogo entre profissionais de saúde e pacientes, assim como a maneira que 

estes aderem à terapêutica proposta. 
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5.2 Abordagem clínica, prevenção e adesão ao tratamento 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006): 

A (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 
elevados e sustentados de (PA). Associa-se frequentemente a alterações 
funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 
sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do 
risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. 

As doenças do aparelho circulatório representam a principal causa de 

morbimortalidade na sociedade contemporânea, destacando-se a doença 

coronariana, as cerebrovasculares e a insuficiência cardíaca (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

 A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um 
dos (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde 
pública. A mortalidade por DCV aumenta progressivamente com a elevação 
da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) diz que a implementação de medidas de 

prevenção na HAS representa um grande desafio para os profissionais e gestores 

da área de saúde principalmente para os profissionais do SUS. Sabendo que no 

Brasil, cerca de 75% da assistência à saúde da população é feita pela rede pública 

do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto o Sistema de Saúde Complementar 

assiste cerca de 46,5 milhões de pessoas. A prevenção primária e a detecção 

precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas 

prioritárias dos profissionais de saúde.  

Quando se fala em prevenção primária é necessário ter em mente que se fala de 

uma abordagem a qual vise de por meio das mais diversas medidas educativas em 

saúde, alcançar o grupo de risco para desenvolvimento de HAS, e, provocar nele 

(mudanças) profundas em seus hábitos de vida, mudanças estas que envolvam 

prática física, estilo de alimentação e controle de peso (MACHADO; PIRES; LOBÃO, 

2012).   

Tais medidas participam não somente da atenção preventiva, elas também se 

constituem como um forte pilar do embasamento terapêutico para esta patologia.  
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Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo 
terapêutico e na prevenção da HAS. Alimentação adequada, sobretudo 
quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, 
tabagismo e uso excessivo de álcool são (FR) que devem ser 
adequadamente abordados e controlados, sem o que, mesmo doses 
progressivas de medicamentos não resultarão alcançar os níveis 
recomendados de PA ( BRASIL, 2006). 

A instituição precoce do tratamento medicamentoso visa à proteção dos órgãos-

alvos; redução do impacto causado pela elevação da PA; redução do impacto 

causado pela presença de FR e na progressão do processo aterosclerótico.  

Para a tomada da decisão terapêutica é necessária a estratificação do risco 
cardiovascular global que levará em conta, além dos valores de PA, a 
presença de FR adicionais, de lesões em órgãos-alvo e de doenças 
cardiovasculares (VASAN et.al., 2001).  

Leite e Vasconcellos (2003) em seu estudo dizem que um dos maiores desafios no 

combate à HAS ainda se deve à não adesão ao tratamento. A adesão, corresponde 

à concordância entre a prescrição médica e a conduta do próprio paciente. 

“Estudos mostram baixos níveis de adesão à terapia anti-hipertensiva, além de os 

maiores índices estarem associados a serviços de saúde especializados” 

(BARBOSA ; LIMA, 2006) 

São muitos os fatores que contribuem para a falta de adesão, tais como as 
dificuldades financeiras, o maior número de medicamentos prescritos, o 
esquema terapêutico, os efeitos adversos dos medicamentos, a dificuldade 
de acesso ao sistema de saúde, a inadequação da relação médico-
paciente, a característica assintomática da doença e a sua cronicidade 
(BUSNELLO et.al., 2001).  

 

Observa se em nossa comunidade, que em muitas das vezes, os estilos de vida 

pouco saudáveis para pessoas com HAS e a não adesão ao tratamento está 

intimamente correlacionada com as condições socioculturais de cada individuo. 

Alimentação rica em sódio e gorduras, ausência de exercício físico regular, 
tabagismo, etilismo e alterações psicoemocionais são mencionados como 
contribuintes para a elevação da (PA), considerando chave para a 
instalação de doenças cardiovasculares e associação a (HAS) (MIO JR, 
2002). 
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A prevenção primária da elevação da PA pode ser obtida através de mudanças no 

estilo de vida, que incluam o controle do peso, da ingestão excessiva de álcool e sal, 

do hábito de fumar e da prática de atividade física  (OLIVEIRA, 2011). 

 

A hipertensão arterial primária não tem cura, mas o tratamento previne as 

complicações. Antes de prescrever a administração de medicamentos, é 

recomendável adotar medidas que estimulem hábitos de vida saudáveis (MIO JR, 

2002). 

 
A mudança do estilo de vida é uma atitude que deve ser estimulada em todos os 

pacientes hipertensos, durante toda a vida, independente dos níveis de pressão 

arterial. Existem medidas de modificação do estilo de vida que, efetivamente, têm 

valor comprovado na redução da PA. Há eficácia comprovada dos hábitos saudáveis 

na queda de valores pressóricos e na diminuição do risco para eventos 

cardiovasculares. 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Conforme dito na metodologia deste trabalho, o projeto de intervenção foi norteado 

seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional (H FERREIRA, M 

CASSIOLATO, R GONZALEZ - 2009).  

6.1 Identificações dos problemas 

Os problemas de saúde identificados no território da equipe de saúde “José Luiz da 

Fonseca” por meio de estimativa rápida foram:  

*Hipertensão Arterial: 231 pacientes para 9,6%. 

*Saúde Mental: 117 para 4,87% 

 *Diabetes Mellitus: 123 pacientes para 5,12% 

*Gestantes: 23 para 0,95% 

*Alcoolismo: 10 pacientes para 0,41%  

*Epilepsia: 8 pacientes para 0,33% 

 

Quadro 1 — Priorização dos Problemas no território da ESF José Luiz da Fonseca     

– Moema 2017. 

 

    Principais problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção 

Elevada prevalência de 
hipertensão arterial sistêmica. 

Alta 5 Dentro 1 

Elevada prevalência de 
Diabetes Mellitus 

Alta 4 Dentro 2 

Baixa adesão dos hipertensos e 
diabéticos ao tratamento 

Alta 5 Dentro 2 

Grande quantidade de pacientes 
com Saúde Mental 

Alta 4 Dentro 2 

Índice elevado de estresse, 
obesidade e sedentarismo 

Alta 4 Dentro 3 

Baixo nível econômico e cultural 
da população. 

Média 2 Fora 3 

Fonte: Autoria Própria (2017). 
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6.2 Descrição do problema selecionado 

A HAS é um importante fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e 

trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por acometimento cardíaco, 

cerebral, renal e vascular periférico. É responsável por 25 e 40% da etiologia 

multifatorial da cardiopatia isquêmica e dos acidentes vasculares cerebrais, 

respectivamente. A prevalência da HAS no Brasil atinge altas taxas variando de 

acordo com a faixa etária. Em adultos a prevalência da HAS entre adultos é de 22% 

a 44%, em pessoas com 60 a 69 anos é de mais de 50%, atingindo 75% em 

pessoas com mais de 70 anos. Quanto ao sexo há um ligeiro aumento entre a 

população feminina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Apesar 

dessa alta prevalência, as taxas de controle são baixas, embora seja notório que 

medidas simples podem controlar a PA, como modificações de hábitos e estilo de 

vida, além da adesão ao tratamento medicamentoso. Por outro lado, na área de 

abrangência da equipe, observa-se que as pessoas apresentam dificuldades em 

mudar comportamentos e seguir os esquemas terapêuticos propostos. 

6.3 Explicação do problema 

A HAS ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados da PA e podem ser divididos em três estágios, definidos 

pelos níveis de PA. A HAS é herdada dos pais em 90% dos casos. Em uma minoria, 

a HAS pode ser causada por uma doença relacionada, como distúrbios da tireoide 

ou em glândulas endocrinológicas, como a suprarrenal e outros fatores que 

influenciam os níveis de PA das pessoas que consomem de bebidas alcoólicas, 

além da obesidade, idade, consumo excessivo de sal,  tabagismo, alteração dos 

níveis de colesterol total e frações e triglicérides, dentre outros. Na sua maioria os 

pacientes hipertensos são assintomáticos, podendo ocorrer: dores no peito, dor de 

cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, visão turva. Percebe-se nossa área de 

abrangência que muitas pessoas com HAS não seguem as orientações do médico e 

dos demais membros da equipe de forma adequada, nem fazem o controle da PA, o 

que favorece o descontrole e o aparecimento de complicações em um menor 

período de tempo. A maioria das pessoas com HAS não controlada se deve a alguns 

fatores: diagnóstico e identificação não oportunos, não estar cadastrado, não 

comparecer à unidade de saúde, não fazem uso de correto da medicação, 



31 
 

automedicação, resistem às mudanças dos hábitos alimentares e do estilo de vida, 

mantendo uma vida sedentária sem atividades físicas (DS PÉRES, JM MAGNA, LA 

VIANA - REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA, 2003) .  

6.4 Cenário de estudo 

O projeto será desenvolvido na área de abrangência de uma equipe de (ESF) da 

Unidade Básica de Saúde José Luiz da Fonseca, município de Moema, Minas 

Gerais. 

 

6.5 Seleção dos “nós críticos” 

Para Campos; Faria e Santos (2010, p. 63), “nó critico é um tipo de causa do 

problema que, quando atacada é capaz de impactar o problema principal e 

efetivamente enfrenta-lo”. O nó critico traz também a ideia de algo sobre o qual eu 

posso intervir, o seja, que está dentro do meu espaço de governabilidade. A 

identificação das causas é fundamental porque, para enfrentar um problema, devem-

se atacar os “nós críticos” do problema. Desta forma a ESF José Luiz da Fonseca 

selecionou como “nos críticos” as situações relacionadas com o problema principal, 

sobre o qual a equipe tem alguma possibilidade de ação mais direita e que pode ter 

impacto sobre o problema escolhido.  

Sendo assim, os problemas considerados “nós críticos” foram: 

 Pouca ou nenhuma informação sobre a doença que dificulta na forma do 

paciente conviver com ela. 

 Hábitos e estilos de vidas pouco saudáveis 

 Trabalho da equipe de saúde inadequado para enfrentar os problemas, 

afetando a qualidade do cuidado e atendimento. 

 Fatores culturais e carências que dificultam a adesão ao tratamento. 

 

6.6 Desenho das operações  

O plano de ação é composto de operações desenhadas para enfrentar e impactar as 

causas mais importantes, ou “nos críticos” do problema: Elevada prevalência de 
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HAS. A ESF propôs a partir dos nós críticos identificados as operações (projetos) 

necessários para sua solução, os produtos e resultados esperados dessas 

operações e os recursos necessários a sua execução. O desenho das operações 

está representado no quadro 2.  

Quadro 2. Planilha das operações para enfrentamento dos “nós críticos” da alta 

incidência da HAS da ESF José Luiz da Fonseca, município Moema, 2017. 

“Nós críticos” Operações/ 
Projetos 

Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos 
necessários  

Pouca ou 
nenhuma 
informação 
sobre a doença 
que dificulta na 
forma do 
paciente 
conviver com 
ela. 
 

Aprender 
mais 
Aumentar o 
nível de 
informação 
da população 
sobre os 
riscos da 
doença. 
 
 
 
 

Conscientizar e 
aderir a  
população aos 
tratamentos, 
comparecimento 
às consultas e 
controle. 
periódico da PA  

Avaliar o nível 
de 
conhecimento 
adquirido pela 
população 
sobre a doença 
e os riscos.  
Capacitar as 
ACS na 
divulgação 
educativa da 
doença em 
centros 
educativos, 
centros de 
trabalho e para  
a população 
em geral. 

Cognitivo: Conhecer 
sobre o tema e sobre 
as estratégias de 
comunicação. 
Político: articulação 
Intersetorial das 
secretarias de: 
educação e saúde 
Organizacional: 
organização de 
grupos e de espaço 
para realização das 
atividades. 
 

Hábitos e 
estilos de vidas 
pouco 
saudáveis  
 
 
 
 
 
 

Mentes 
Saudáveis 
Modificar 
hábitos e 
estilos de 
vida.  
 
 
  
 

Reduzir em um 
(40%) o número 
de pacientes 
tabagistas, 

obesos e/ou 

sedentários em 
um ano.  
. 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
saúde escolar 
Distribuição de 
panfletos com 
orientação 
sobre 
alimentação, 
prática de 
exercícios 
físicos e 
hábitos 
saudáveis, 
incorporação 
às academias e 
grupos..  

Cognitivo: Informação 
sobre o tema e 
estratégias de 
comunicação; 
Financeiros: 
aquisição de recursos 
audiovisuais, folhetos 
educativos, 
Organizacional: 
incorporação às 
academias e grupos. 
 

Trabalho da 
equipe de 
saúde 
inadequado 
para enfrentar 
os problemas, 
afetando a 
qualidade do 

Estratégia de 
trabalho  
Desenvolver 
uma 
estratégia 
adequada de 
trabalho, 
baseado na 

Reduzir a grande 
quantidade da 
população com 
risco 
cardiovascular 
aumentado. 

Estratégia de 
cuidado para 
as doenças 
crônicas não 
remissíveis em 
específico para 
o risco 
cardiovascular 

Organizacional: 
adequação de fluxo 
(referencias e contra 
referências) 
Cognitivo: elaboração 
de projeto de linha de 
cuidado e de 
protocolos. 
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cuidado e 
atendimento. 

atenção aos 
hipertensos. 

dos protocolos 
pessoal de 
saúde.  

Político: articulação 
entre os setores da 
saúde.  

Fatores 
culturais e 
carências que 
dificultam a 
adesão ao 
tratamento. 
 

Convivendo 
melhor 
Identificar os 
fatores 
culturais que 
dificultam a 
adesão ao 
tratamento. 
Melhorar a 
adesão ao 
tratamento. 
 
 

Consciencializar 
e aderir à 
população aos 
tratamentos 
propostos pela 
equipe. 

Avaliar o nível 
de 
conhecimento 
da população 
sobre os riscos 
da doença. 
Capacitar as 
ACS na 
divulgação 
educativa da 
doença em 
centros 
educativos, 
centros de 
trabalho e para 
a população, 
em geral. 

Cognitivo: 
conhecimento sobre o 
tema e sobre as 
estratégias de 
comunicação. 
Político: articulação 
Intersetorial das 
secretarias de: 
educação e saúde 
 Organizacional: 
organização de 
grupos e da agenda 
de trabalho da 
equipe. 

6.7 Identificação dos recursos críticos  

Identificar os recursos críticos necessários à execução das operações é uma 

atividade essencial para se analisar a viabilidade do plano. Recursos críticos são 

“aqueles indispensáveis para a execução de uma operação e que não estão 

disponíveis, por isso, é importante que a equipe tenha clareza de quais são esses 

recursos, para criar estratégias para que se possa viabilizá-los” (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010, p. 67), apresentado no quadro 3. 

Quadro 3. Planilha de recursos críticos para o desenvolvimento das operações para 

o enfrentamento dos “nos críticos”, para diminuir a incidência da HAS da ESF José 

Luiz da Fonseca, Moema 2017. 

Operação/ Projeto Recursos Críticos 
 

Aprender mais  
Aumentar o nível de 
informação da população 
sobre os riscos da doença. 
 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre as 
estratégias de comunicação. 
Político: articulação Intersetorial: secretarias de 
educação e saúde.  
Organizacional: organização de grupos e da agenda 

Mentes Saudáveis  
Modificar hábitos e estilos de 
vida.  
 
 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação.  
Financeiros: aquisição de recursos audiovisuais folhetos 
educativos.  
Organizacional: incorporação às academias e grupos.  



34 
 

Convivendo melhor 
Identificar os fatores culturais 
que dificultam a adesão ao 
tratamento. Melhorar a 
adesão ao tratamento.  

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre as 
estratégias de comunicação. 
Político: articulação Intersetorial: secretarias de 
educação e saúde.  
Organizacional: organização de grupos. 

Estratégia de trabalho  
Desenvolver uma estratégia 
adequada de trabalho, 
baseado na atenção aos 
hipertensos. 
 
 

Politico: Articulação entre os setores da saúde e adesão 
dos profissionais. 
Organizacional: adequação de fluxo (referências e contra 
referências). 
Cognitivo: elaboração de projeto de estratégia de 
cuidado e de protocolos.  
 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

O quadro 4 apresenta outros Recursos Necessários para o desenvolvimento do 

projeto na UBS José Luiz da Fonseca – Moema 2017. 

 

Quadro 4. Outros Recursos Necessários para o desenvolvimento do projeto na UBS 

José Luiz da Fonseca – Moema 2017. 

Humanos  
 

Materiais  

Profissionais  
 

Esfigmomanômetro 

Médicos Fichas de Acompanhamento de Domiciliar  

Enfermeiro  
 

Folhas A4 

Técnico e auxiliar em enfermagem 
 

Caneta, Quadro Negro 

Equipo de NASF 
 

Cadernos de Atenção Básica 

ACS  
 

Pasta para arquivo do planejamento da 
atividade. 
 

 Lista com pacientes hipertensos  
 

 Computador 
 

 Impressora. 
 

 

6.8 Análise de viabilidade do plano 

É necessário identificar quem e que controla os recursos críticos e como se 

posiciona em relação ao problema para assim, “definir operações/ações estratégicas 

capazes de construir viabilidade para o plano ou, dito de outra maneira, motivar o 
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ator que controla os recursos críticos” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 68). 

Para se analisar a viabilidade do plano, assim como ter em mente que a pessoa que 

controla a ação não controla todos os recursos necessários para a sua execução, 

encontra se no quadro 5.  

6.9 Elaboração do plano operativo 

Ao desse “responsável” é garantir que as ações sejam executadas de formas 

coerentes e sincronizadas, “prestando contas do andamento do projeto nos espaços 

definidos para o sistema de gestão do plano” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, 

p.71). 

São designados os responsáveis pelos projetos e ações estratégicas, bem como 

definidos os prazos para o cumprimento das ações planejadas na elaboração do 

plano operativo “O gerente de uma operação/projeto é aquele que se 

responsabilizará pelo acompanhamento da execução de todas as ações definidas, o 

que não significa que o responsável deva executá-las”, podendo contar com o apoio 

de outras pessoas. O plano operativo encontra se no quadro 6. 
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Quadro 5 — Propostas de ações para a motivação dos atores, para diminuir a incidência da HAS da ESF “Jose Luiz da Fonseca”, 

município Moema, 2017. 

Operações/ Projetos Recursos Necessários Controle dos Recursos Críticos Ações 
Estratégicas Ator que controla Motivação 

Aprender mais 
Aumentar o nível de 
informação da 
população sobre os 
riscos da doença. 
 
 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre as 
estratégias de comunicação.Político: articulação 
Intersetorial: secretarias de educação e saúde.  
Organizacional: organização de grupos e de espaço 
para realização das atividades.  

Secretaria Municipal 
de Saúde e de 
Educação. 
NASF. 
Equipe de Saúde. 
 

Favorável. Não é 
necessária. 

Mentes Saudáveis  
Modificar hábitos e 
estilos de vida.  
 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação 
 Financeiros: aquisição de recursos audiovisuais 
folhetos educativos 
Organizacional: incorporação às academias e 
grupos. 

Secretaria Municipal 
de Saúde. 
Equipe de Saúde. 
NASF. 

Favorável. Não é 
necessária. 

Estratégia de trabalho  
Desenvolver uma 
estratégia adequada de 
trabalho, baseado na 
atenção aos 
hipertensos. 

Organizacional: adequação de fluxo (referências e 
contrarreferências). 
Cognitivo: elaboração de projeto de linha de 
cuidado e de protocolos.  
Político: articulação entre os setores da saúde. 

Secretaria Municipal 
de Saúde. 
Equipe de Saúde. 
 
 

Favorável. Não é 
necessária. 

Convivendo melhor 
Identificar os fatores 
culturais que dificultam 
a adesão ao 
tratamento. Melhorar a 
adesão ao tratamento 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre as 
estratégias de comunicação. 
Político: articulação Intersetorial: secretarias de 
educação e saúde. Organizacional: organização de 
grupos 

Equipe de Saúde. 
NASF 
Secretaria Municipal 
de Saúde e de 
Educação 

 
Favorável. 

 
Não é 
necessária. 

Fonte: Autoria Própria (2017). 
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Quadro 6 Plano operativo para diminuir a incidência da HAS da ESF “José Luiz da Fonseca”, município Moema, 2017. 

Operações Resultados Produtos Ação 
Estratégica 

Responsável Prazo 

Aprender mais 

Aumentar o nível de 

informação da 

população sobre os 

riscos da doença 

Conscientizar e aderir à 

população aos 

tratamentos, 

comparecimento às 

consultas e controle 

periódico da PA. 

 

Avaliar o nível de conhecimento 

adquirido pela população sobre a 

doença e os riscos.  

Capacitar as ACS na divulgação 

educativa da doença em centros 

educativos, centros de trabalho e para a 

população, em geral. 

Não é 

necessária. 

Médico e 

técnica de 

enfermagem 

O início das 

atividades em 

3 meses e 

avaliações 

semestral. 

Mentes Saudáveis 

Modificar hábitos e 

estilos de vida.  

 

Reduzir em um (40%) o 

número de pacientes 

tabagistas, obesos e/ou 

sedentários em um ano. 

 

Distribuição de panfletos com orientação 

sobre alimentação prática de exercícios 

físicos e hábitos saudáveis, incorporação 

às academias, Lian Gong. 

Não é 

necessária. 

Médico e 

técnica de 

enfermagem 

Início em 3 

meses e 

avaliação em 

um ano. 

Convivendo melhor 

Identificar os fatores 

culturais que 

dificultam a adesão 

ao tratamento. 

Melhorar a adesão ao 

tratamento 

Conscientização e 

adesão da população 

aos tratamentos, 

comparecimento às 

consultas e controle 

periódico da PA. 

Avaliação do nível de conhecimento 

adquirido pela população sobre a 

doença e os riscos. Programa de saúde 

escolar. 

Não é 

necessária. 

Médico e 

técnica de 

enfermagem. 

Início em três 

meses e 

finalização em 

um ano. 

Fonte: Autoria Própria (2017)
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6.10 Gestão do plano 

A ESF José Luiz da Fonseca criou um plano operativo para avaliar a intervenção 

para o problema de alta incidência de HAS no território da equipe, apoiado por meio 

dos indicadores do SIAB, pela equipe multidisciplinar e assessora da unidade. O 

acompanhamento será feito semanal e avaliado mensalmente durante o fechamento 

do SIAB. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A causa principal que dificulta o controle da HAS é a pouca ou nenhuma informação 

sobre a doença, o que dificulta na forma do paciente conviver com ela, assim como o 

trabalho da equipe de saúde inadequado para enfrentar os problemas, afetando a 

qualidade do cuidado e atendimento e aumentando a quantidade da população com 

risco cardiovascular.  

Este projeto de intervenção ajuda a reforçar a importância de se conhecer os fatores 

que dificultam a adesão da pessoa com HAS ao tratamento, relacionados com o 

nível cultural e a pouca conscientização e adesão da população aos tratamentos, 

comparecimento às consultas e controle periódico da PA.  

Espera-se que a realização deste projeto possa dotar as pessoas, em geral e aos 

profissionais de saúde de conhecimentos sobre a HAS, prevenção, estilos de vida 

saudáveis, FR, causas e a importância da adesão ao tratamento, melhorando assim 

a qualidade de vida dos pacientes com HAS da comunidade José Luiz da Fonseca, 

Moema. MG. 
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