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RESUMO 

 

O Brasil conta com 36 milhões de brasileiros adultos que se encontram com um 

quadro de hipertensão e já entre os idosos são mais de 60%. Além disso, contribui, 

de forma direta ou indiretamente, com cerca de 50% para mortes por doenças 

cardiovasculares e sem dúvida é um dos maiores problemas de saúde pública em 

nosso país. Assim, este plano de intervenção tem como objetivo de elaborar um 

plano de intervenção com vistas à reestruturação da Equipe de Saúde Verde, da 

Unidade Básica de General Carneiro, do município de Sabará-Minas Gerais, visando 

otimizar a assistência a pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Este plano se 

baseou nos passos do Planejamento Estratégico Situacional e em uma busca 

sistematizada na literatura, utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde. A busca foi 

guiada utilizando os seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família, Atenção 

Primária à Saúde, Hipertensão e Fator de risco. Espera-se que com a 

implementação do plano de intervenção pela equipe Verde na Comunidade de 

General Carneiro-Mangueiras  seja reestruturada com avaliação e monitoramento 

contínuo das ações, para melhor qualidade de assistência aos usuários hipertensos. 

Descritores: Atenção Primária de Saúde; Estratégia Saúde da Família; Hipertensão; 

Fatores de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                        Abstract  

 

Brazil has 36 million adult Brazilians who are suffering from hipertension and over 

60%. Of the elderly .In addition, it contributes, directly or indirectly, about 50% to 

deaths from cardiovascular diseases and is undoubtedly one of the biggest public 

health problems in our country. Thus, this intervention plan aims to develop an 

intervention plan aims with a view to restructuring the Green Health Team of the 

Basic Unit of General Carneiro, in the municipality of Sabará-Minas Gerais aiming to 

optimize the assistance to patients with systemic arterial hypertension. A systematic 

search of the literature using the Virtual Health Library .The search was guided using 

the following descriptors: Family Health Strategy; Primary Health Care; Hypertension; 

Risk factor. It is expected that with the implementation of the intervention plan by the 

Green team in the Community of General Carneiro-Mangueiras it will be restructured 

with evaluation and continuous monitoring of the actions, for better quality of care for 

hypertensive users. 

Descriptors: Primary Health Care; Family Health Strategy; Hypertension; Risk 

factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde verde, Unidade 

Básica de Saúde Mangueiras, município de Sabará, estado de Minas 

Gerais.  

22 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

Falta de organização da equipe (ausência de dados epidemiológicos 

organizados na equipe), na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família verde de General Carneiro, do município Sabará, estado 

de Minas Gerais 

31 

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

10º passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema  Elevada 

prevalência de doenças crônicas descontroladas - hipertensão arterial e 

diabetes mellitus  na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família verde de General Carneiro, do município Sabará, estado de 

Minas Gerais 

32 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABS 

 ACS 

APS 

AVC 

BDENF 

BVS 

CAPS 

CEMAE 

Atenção Básica à Saúde  

Agente Comunitário de Saúde 

Atenção Primária à Saúde 

Acidente Vascular Cerebral 

Banco de Dados de Enfermagem  

Biblioteca Virtual em Saúde 

Centro de Atenção Psicossocial 

Centro Médico de Atenção Especializada 

DCV 

DM 

DDVE 

Doenças Cardiovasculares 

Diabetes melito (Diabetes mellitus) 

Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo 

ESF 

HCM 

HAS 

HAR 

HASec 

Estratégia Saúde da Família 

Hospital Cristiano Machado (HCM) 

Hipertensão Arterial Sistemica 

Hipertensão Arterial Resistente 

Hipertensão Arterial Secundária 



 
 

IMC Índice de Massa Corporal 

IAM 

IBGE 

LILACS 

LOA 

MS 

PSF 

PA 

PACS 

PAS 

PAD 

PH 

SciELO 

SUS 

UBS 

 

Infarto Agudo do Miocárdio 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

Lesão de órgãos alvo 

Ministério da Saúde 

Programa Saúde da Família 

Pressão Arterial 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

Pressão arterial Sistólica 

Pressão Arerial Diastólica 

Pré-hipertensão 

Scientific Electronic Library Online 

Sistema Único de Saúde 

Unidade Básica de Saúde 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 13 

1.1 Aspectos gerais do município 13 

1.2 O sistema municipal de saúde  15 

1.3 Aspectos da comunidade  16 

1.4 A Unidade Básica de Saúde General Carneiro 17 

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

General Carneiro 

19 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde de General Carneiro 19 

1.7 O dia a dia da equipe Verde 19 

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

(primeiro passo)  

19 

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

intervenção (segundo passo) 

20 

2 JUSTIFICATIVA 21 

3 OBJETIVOS 22 

3.1 Objetivo geral  22 

3.2 Objetivos específicos 22 

4 METODOLOGIA 23 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  24 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 24 

5.2 Tratamento Medicamento 26 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 28 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 28 



 
 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 28 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 29 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 

resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 

passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

29 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33 

REFERÊNCIAS 35 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Sabará 

Sabará é uma cidade com 137.125 habitantes conforme estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, para o ano de 2020. Está localizada na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Seu nome “ é oriundo do termo tupi itá'berab'uçú 

('pedra grande brilhante'), que designava a mítica 'serra das esmeraldas' procurada 

pelos bandeirantes. (IBGE, 2019, s.p.) 

 Sua história se passa nos primórdios do Brasil colônia, tendo sua criação 

misturada à história dos bandeirantes que aqui vieram buscar pedras preciosas.  O 

arraial da Barra do Sabará, por volta de 1700, mostrou-se estratégico para o comércio 

da Estrada Real, com intensa movimentação do comércio à época. Em 1711 foi então 

elevada a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará e tempo depois 

chamada de Vila de Sabará. (SABARÁ, 2019) 

Após o declínio do ciclo do ouro a região ainda conseguiu manter relativo 

comércio. Com a chegada da ferrovia central do Brasil ao município, teve-se inicio o 

ciclo do ferro. A preservação do centro histórico da cidade com manutenção de suas 

igrejas do século 18, Museu do Ouro e outros monumentos podem ser visitados ainda 

hoje. A famosa igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição ainda preserva as 

características da arquitetura barroca na região. (SABARÁ, 2019) 

É conhecida como a terra da Jabuticaba e do Ora-Pro-Nobis. Atualmente a 

cidade é constituída pelos distritos de Ravena, Mestre Caetano e Carvalho de Brito.  

Atualmente se constitui por uma cidade com salário médio mensal estimado em 

cerca de dois salários mínimos, apresentando apenas 15,1% da população 

empregada formalmente. Por essa razão encontra-se em 59° posição entre os 

municípios do estado de Minas Gerais quando o assunto é média salarial mensal. 

Atualmente sua economia se baseia no setor industrial e ainda mantém relação com o 

setor de extrativismo mineral, como o minério, uma vez que a cidade faz parte do 

quarilátero ferrífero. (IBGE, 2019). 

O município de Sabará faz parte da bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

importante afluente do rio São Francisco, porém a consolidação de um plano de 

saneamento básico só ocorreu de fato na gestão de 2013-2016. Na cidade existe um 
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aterro sanitário, sendo este operado por uma empresa privada e atende além do 

município, cidades vizinhas como a Capital, Nova Lima, Confins, São José da Lapa, 

Caeté, Raposos, entre outros.(SABARÁ, 2019) 

A moradia dos habitantes varia ao longo da cidade, sendo as regiões de periferia 

as que mais sofrem com a sedimentação dos terrenos e as construções irregulares. A 

taxa de analfabetismo local para pessoas acima de 15 anos apresentou um 

decrécimo nas ultimas estatísticas, sendo 6148 em 1991, 5852 em 2000 e 4805 no 

ano de 2010. Os últimos gestores municipais tem investido na criação de escolas para 

minimizar tais deficits encontrados na população e como se pode ver, houveram 

resultados. 

A população mesmo vivendo em uma região metropolitana ainda conserva 

tradições como nos festivais da jabuticaba, a tradicional procissão da crucificação 

anunciada ao som das “matracas” - instrumentos feitos de madeira com sinos - que 

anunciam, ainda de madrugada, a tradicional missa da sexta-feira da paixão na 

cidade. (SANTOS, 2014) 

A atividade turística tem sido fomentada nas ultimas gestões e isso gera 

incentivos à cidade. Devido ao tradicional festival da jabuticaba a prefeitura incentiva 

o cultivo de pés de jabuticaba nos quintais das casas, com benefício de 5% de 

desconto no IPTU no domicílio, sendo esse desconto máximo de 25% do valor total. 

Porém mesmo diante dos benefícios citados ainda podemos notar que o 

crescimento da cidade não acompanhou o desenvolvimento financeiro da população, 

não havendo manutenção da importância econômica do município quando 

comparados os dias atuais aos primórdios da criação da cidade. Infelizmente esse 

cenário, como em outras metropolitanas de grandes centros, propiciou o nível de 

criminalidade local, que renderam a cidade o título de 7° cidade mineira com maior 

taxa de homicídios em 2019.  Como as demais cidades interioranas, Sabará possui 

visível atividade política partidária influente e decisiva no desenvolvimento local. 

(IBGE, 2019) 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Sabará 

 

A saúde local passou por mudanças nos últimos anos. Atualmente, o município 

comemorou a aquisição de uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de 
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Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para assistência local. Porém, a base de 

regulação do mesmo permanece em Belo Horizonte com um médico regulador que 

atende além do município de Sabará, outros municípios participantes do mesmo 

consórcio. A cidade ainda conta com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um 

Hospital Estadual que não é porta aberta para urgências - Hospital Cristiano Machado 

(HCM) e a Santa Casa local. Devido à proximidade com a capital, a busca por 

atendimento em Belo Horizonte mostra-se um fato recorrente na região. A cidade 

ainda conta com cerca de 18 centros de saúde/Unidade Básicas de Saúde (UBS), 

programa de implantação a pouco mais de 10 anos no município. (DATASUS, 2019) 

A Atenção Primária à saúde na cidade de Sabará conta com 18 centros de 

saúde e pontos de apoio de atenção secundária como o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), uma Policlínica, um  Centro Médico de Atenção Especializada 

(CEMAE). 

Os sistemas de Apoio para realização de diagnóstico são realizados no hospital 

Santa Casa. A assistência Farmacêutica conta com a farmácia integrada em cada 

unidade de saúde. O transporte em saúde é feito por equipe terceirizada. Usamos 

esse transporte para realizar as visitas domiciliares. Porém é o mesmo usado para 

levar pacientes para hemodiálise em Belo Horizonte. 

No diagnóstico situacional constatou-se que o acesso à atenção primária é feito 

por meio das Unidades de Saúde, porém esse não é regulado. Atualmente foi 

implantado o prontuário eletrônico nas unidades de saúde em um sistema integrado 

municipal, que interliga os atendimentos da UBS à UPA. O Cartão de Identificação 

dos Usuários do SUS é usado pela população. 

O processo de referência e contra referência do município ainda precisa ser 

aprimorado, uma vez que ao referenciarmos um paciente, em sua maioria, não 

recebemos um retorno da equipe especialista. Um elogio deve ser feito à equipe de 

geriatria do hospital das clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

que de forma brilhante e simplificada atende nossos encaminhamentos realizando a 

contra referência para a equipe. Vale ressaltar que o modelo de atenção à saúde é 

predominante hierarquizado em níveis de complexidade, no município. 

O principal problema relacionado ao sistema municipal de saúde é a falta de 

organização local. Não há dados ordenados das equipes separadamente. A 

população adscrita não está atualizada no cadastro dos Centros de Saúde, devido à 
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alta rotatividade de profissionais de saúde nos setores administrativos da mesma. 

Essa mesma alta rotatividade não gera longitudinalidade no processo de cuidado da 

população. 

  

1.3 Aspectos da comunidade em General Carneiro 

A comunidade de General Carneiro é composta por cerca de 10000 habitantes, 

localizada próximo a divisa do município de Sabará com a Capital de Minas Gerais, às 

margens do Ribeirão Arrudas que recebe o esgoto da capital mineira.(MACHADO, 

2019)  

A comunidade é mal dividida, tendo sua área de abrangência mal delimitada 

com os bairros vizinhos – Castanheiras e Vilas Reunidas. São áreas de muitos 

trechos sinuosos e terreno acidentado.  

O bairro de General Carneiro é atendido por duas equipes de Saúde da Família 

– Equipe Verde e Equipe Vermelha – pertencentes à unidade de saúde General 

Carneiro – Mangueiras.  

O saneamento básico está em expansão na comunidade e em construção uma 

unidade de capitação e tratamento do esgoto local. O mesmo até o momento é 

despejado diretamente no Ribeirão Arrudas.  

Os apoiadores sociais mais importantes na comunidade são a Escola Municipal 

Construtor Joaquim Borges e a creche municipal, além das comunidades religiosas de 

múltiplas denominações.  

  

1.4 A Unidade Básica de Saúde em General Carneiro 

A Unidade Básica de Saúde Mangueiras, que abriga duas equipes, a Verde e a 

Vermelha – recentemente formada, foi inaugurada há cerca de 10 anos e está situada 

em rua transversal a principal via de acesso a comunidade.  

A unidade foi construída para tal finalidade e com capacidade para abrigar duas 

equipes de médicos da família, um ambulatório fixo para atendimento ginecológico, 

uma sala destinada à vacinação, uma sala de curativos e expurgo, um ambulatório 

para atendimento em pediatria, uma sala da gerência, sala para coleta de exames, 

sala da farmácia e cozinha adaptada. Não existe sala de reuniões na unidade, o que 

me levou a realizar reunião com alguns hipertensos na escola próxima à unidade de 
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saúde. A sala de recepção tem capacidade para 30 a 40 pessoas, sendo bem 

organizada. O acolhimento é realizado na parte da manhã, o que gera certo tumulto 

neste período, devido à alta demanda local.  

Nos dias de quinta-feira e sexta-feira manhã é realizada coleta de exames 

laboratoriais, aumentando ainda mais o volume de pacientes na unidade. Nas terças-

feiras pela manhã acontece atendimento específico em pediatria, aumentando o 

volume de crianças na unidade.  

O acesso à unidade é dificultado para a população que vive em regiões mais 

altas do bairro, devido ao terreno acidentado. A maior parte das linhas de ônibus que 

cobrem a rua principal do bairro é do tipo intermunicipal, com passagem a $5,05. As 

linhas municipais que passam próximas a unidade de saúde tem sua origem no centro 

da cidade, e não cobrem pontos estratégicos do bairro. 

Outra questão importante sobre a infraestrutura local da unidade diz respeito a 

falta de pavimentação do terreno externo da unidade de saúde, dificultando o acesso 

de cadeirantes do passeio até a rampa na porta da unidade de saúde. 

A demanda de insumos da unidade tem sido suprida pela atual gestão. A sala de 

vacinas também está regular. A unidade não conta com presença constante da 

equipe de zoonoses, o que é lamentável, visto que nossa região sofreu fortemente 

com o problema da dengue – relato de integrantes da equipe, visto que o episódio 

aconteceu antes da minha chegada à unidade. 

 1.5 A Equipe de Saúde da Família Verde da Unidade Básica de Saúde em 

General Carneiro 

A equipe verde é composta por um médico, uma enfermeira e quatro agentes 

comunitárias de saúde (ACS) (em revezamento para atender as duas equipes).  

A equipe, na pessoa da enfermeira, realiza o encontro “bebê a bordo” realizado 

com as gestantes, porém o médico não participa de tal reunião pois está sempre 

realizando atendimento ambulatorial. Em relação aos grupos de hipertensos e 

diabéticos, os mesmos não são realizados na unidade, acontecendo apenas a 

“renovação de receitas” dos pacientes.  

Vejo que a equipe não tem interesse em investir tempo na realização deste, 

visando apenas o atendimento ambulatorial. Não existe reuniões da equipe para 

feedback dos atendimentos, nem para abertura de organização e planejamentos de 
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atividades na unidade, o que gera desmotivação no serviço, além de mecanizar os 

atendimentos ali prestados. 

  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde  

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 h às 17 horas, oficialmente, dependendo 

da demanda do dia, podendo esse horário se estender além deste. A recepção até 

pouco tempo dependia unicamente do desvio de função dos agentes comunitários de 

saúde. Vale lembrar que o número dos mesmos ainda é reduzido , ou seja, quatro 

ACS para toda a unidade (duas equipes). Hoje a recepção está sob o comando de 

uma equipe terceirizada.  

Os técnicos de enfermagem que estão em trabalhos na UBS não estão 

vinculados diretamente à equipe. O número reduzido de ACS tem dificultado o 

trabalho na população adscrita, considerando que o mínimo para cada uma das 

equipes deveria ser de quatro agentes em cada equipe.  

A gerente da unidade possui formação técnica em enfermagem e administra a 

unidade desde antes da minha chegada à mesma. A atual gestão da unidade é 

vinculada a prefeitura devido ao quadro de concurso municipal, este realizado 

recentemente, e que motivou a demissão da antiga equipe que mantinha o vínculo de 

contrato com o município. 

  

1.7 O dia a dia da equipe Verde 

O dia a dia da equipe verde é muito focado no atendimento as demandas 

espontâneas e programadas, infelizmente não é priorizada a realização de reuniões e 

planejamento local. O acolhimento da equipe é realizado pela enfermeira da equipe 

todos os dias pela manhã, sendo o atendimento à demanda espontânea ocorrendo 

também nesse período.  

A consulta programada acontece de acordo com o acolhimento realizado na 

parte da manhã. Na segunda-feira tarde é um horário reservado para atendimento 

pré-natal predominantemente. Na terça-feira tarde é voltado para acompanhamento 

dos pacientes procedentes do CAPS. A quarta-feira, à tarde, é reservada para 

puericultura. As quintas-feiras a tarde há atendimento domiciliar, de 15 em 15 dias. 
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Nossa equipe não conta com atendimento de saúde bucal na unidade, sendo este 

realizado em outro estabelecimento municipal.  

  

 

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

passo)  

             O diagnóstico situacional realizado na área adscrita à UBS General Carneiro, 

sob responsabilidade da Equipe Verde  detectou os seguintes problemas:  

1. Falta de organização da equipe – ausência de dados epidemiológicos 

organizados da área de abrangência da equipe verde  

2. Elevada prevalência de hipertensão arterial descontrolada 

3. Elevado consumo de álcool 

4. Elevado consumo de drogas ilícitas 

5. Elevada prevalência de casos de Diabetes mal controladas 

6. Muitos casos de ansiedade 

 

 

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

(segundo passo) 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Verde de General 

Carneiro, do município Sabará, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência* 

30 

Capacidade de  

enfrentamento*** 

Prioridade 

**** 

Falta de organização da equipe 

– ausência de dados 

epidemiológicos organizados da 

área de abrangência da equipe 

Verde 

Alta 7 Baixa 1 

Elevada prevalência de 

hipertensão arterial 

descontrolada 

Alta 6 Alta  2 

Elevado consumo de álcool  
Alta 5 Baixa 3 
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Consumo de drogas ilícitas 

 
Alta 4 Baixa 4 

Elevada prevalência de casos 

de Diabetes mal controladas 
Alta 3 Alta 5 

Muitos casos de ansiedade Média 4 Média 6 

Elevado número de 

desempregados 

Alta 1 Baixa 7 

Fonte: coleta de dados da Unidade Básica de Saúde da Equipe de Saúde Verde de General Carneiro, 

do município de Sabará, Estado de Minas Gerais 

*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três iten 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A escolha da reestruturação dos dados da equipe na qual trabalho tem total 

conexão com os problemas enfrentados pela Equipe Verde na Unidade de Saúde de 

General Carneiro, hoje. Estamos com deficiência da adscrição da população sob nossos 

cuidados, com falta de dados sobre a mesma. Foi tentado acesso aos dados através da 

gerencia atual, recém chegada à unidade de saúde, porém os mesmos não existem para 

acesso do médico. Como minha atividade na unidade se baseia única e exclusivamente 

no atendimento ambulatorial, venho propor correção destes nós críticos, para melhoria do 

atendimento à comunidade e formulação de estratégias direcionadas de abordagem na 

população. 

Outra forma de tentar acesso aos dados da população adscrita foi  junto à 

coordenação de atenção básica do município, porém não houve retorno da secretaria à 

minha demanda. Dessa forma, confirma se a não existência dos mesmos na unidade e a 

realização de um serviço “as cegas” por parte da equipe. Com base nessa deficiência 

encontrada, tenho dificuldade de articular planejamentos na minha equipe.  

A falta de interesse da equipe também é um problema, uma vez que essa mesma, 

apenas preconiza “atendimentos após atendimentos”, não havendo tempo para reuniões 

de planejamento e articulação de ações de intervenção na comunidade. Os demais nós 

críticos que levantei, sem ajuda da equipe, devido ao quadro já relatado, influenciam de 

forma direta a qualidade de saúde da população da unidade.  

Tenho acompanhado casos frequentes de descontrole de doenças crônicas, como 

hipertensão e diabetes, que seriam facilmente controladas com uma intervenção 

adequada da nossa equipe. Outro ponto crítico que destaco neste trabalho diz respeito ao 

uso/abuso de drogas e álcool, problema frequente relatado por familiares durante as 

consultas ambulatoriais. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção com vistas à reestruturação da Equipe de Saúde 

Verde, da Unidade Básica de General Carneiro, do município de Sabará-Minas 

Gerais, visando otimizar a assistência a pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 

 
 

3.2 Objetivos específicos  
 

 

-Organizar os dados epidemiológicos da equipe, por meio de um levantamento das 

comorbidades mais prevalentes na equipe verde da Unidade Básica de General 

Carneiro, do município de Sabará, Estado de Minas Gerais. 

 
-Demonstrar a relevância do planejamento de ações de intervenção na comunidade. 

-Buscar estratégia para um trabalho de equipe articulado para atendimento de 

qualidade aos pacientes hipertensos adequando a agenda de atendimentos junto à 

equipe verde e a gerência da unidade. 

 

-Instituir a capacitação da equipe Verde com ênfase na Hipertensão Arterial 
Sistêmica. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização do plano de intervenção cuja forma de trabalho permite a 

organização de operações intersetoriais de promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e atenção à saúde, foram realizados os seguintes passos com a equipe 

Verde de Saúde da Unidade Básica de General Carneiro, do município de Sabará, 

Estado de Minas Gerais 

Realizado um Diagnóstico situacional por meio do método da estimativa rápida 

para identificar os principais problemas existentes no território da unidade e a seguir 

foi feita a priorização tendo como referencial a capacidade da equipe para enfrentar o 

problema.  

Feita  uma revisão da literatura na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)  

     A pesquisa se deu por meios dos seguintes descritores: 

     Atenção Primária de Saúde 

Estratégia Saúde da Família; 

          Hipertensão  

          Fator de risco 

O plano de intervenção foi elaborado seguindo os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional, conforme orientado por Faria, Campos e Santos (2018). 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a pressão arterial (PA) 

com valores normais é aquela que apresenta pressão arterial sistólica (PAS) 

igual/inferior a 120 mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) em 80 mmHg. O 

diagnóstico da HAS é feito quando a PAS é igual/superior a 140 mmHg e/ou PAD 
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igual/superior a 90 mmHg, levando em consideração as medidas de consultório, 

validando os resultados por medições repetidas em duas ocasiões distintas, e tudo 

isto em condições ideais. No entanto, no Brasil 36 milhões de brasileiros adultos se 

encontram com um quadro de HA, e entre os idosos são mais de 60%. Além disso, 

contribui, de forma direta ou indiretamente, com cerca de 50% para mortes por 

doenças cardiovasculares. (MALACHIAS et al., 2016). 

A HAS não controlada é definida quando o paciente permanece com a PA 

elevada mesmo sob tratamento, tanto dentro como fora do consultório. Já a HA  

controlada defini-se quando, sob tratamento, a PA do paciente permanece controlada, 

dentro ou fora do consultório. A PH (pré-hipertensão) é caracterizada pela PAS entre 

121mmHg e 139mmHg e/ou PAD entre 81mmHg e 89mmHg. Os pacientes deste 

grupo têm maior probabilidade de se tornarem hipertensos e também maiores riscos 

de desenvolver complicações Cardiovasculares, se comparado a indivíduos com a PA 

normal. Eles necessitam acompanhamento periódico (MALACHIAS et al., 2016). 

O Efeito do Avental Branco (EAB) se dá pela diferença de pressão entre as 

medidas obtidas fora e dentro do consultório. Esta deve ter valor de PAS igual ou 

superior a 20mmHg e/ou PAD de 10 mmHg. Vale ressaltar que esta situação não 

muda o diagnóstico, contudo pode alterar o estágio ou dar a falsa impressão de 

necessidade de adequações na hora de formular o esquema terapêutico. Já a 

Hipertensão do Avental Branco é a situação clinica que tem como característica 

valores anormais da PA no consultório, porem considerados normais pela 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) ou Monitorização Residencial 

da Pressão Arterial (MRPA). Outra situação é a Hipertensão Mascarada, esta é 

caracterizada por valores normais da PA dentro consultório, contudo com a PA 

elevada pela MAPA ou medidas residenciais. Estudos indicam que a incidência de 

eventos CV é duas vezes maior na HM do que na normotensão, se comparada á da 

HAS. Em pacientes diabéticos, a HM se encontra associada a um risco aumentado de 

nefropatia, ainda mais, quando a elevação da PA acontece durante o sono. 

(MALACHIAS et al., 2016) 

Muitos fatores elevam a PA fora do consultório, como idade, atividade física, 

ansiedade, estresse, obesidade, Diabete Mellitus (DM), DRC, entre outros. A 

Hipertensão Arterial não se condiciona ao sexo. Homens e mulheres apresentam 

taxas de HA semelhantes, como também descontrole da PA. Algumas das alterações 

https://telemedicinamorsch.com.br/blog/o-que-e-mapa-de-pressao-arterial
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estruturais como as no sistema cardiovascular são proporcionadas pelo 

envelhecimento. Alguns estudos mostram uma intrínseca relação entre idade e o 

descontrole da pressão arterial. Nas mulheres a rigidez arterial, devido a alterações 

próprias do climatério e da menopausa, pode ser nelas, responsável pela prevalência 

de HA. (MALACHIAS et al.,2016) 

O elevado consumo de álcool também está associado à elevação dos níveis da 

PAD e PAS, como também aumento dos níveis de colesterol e valores de 

IMC.(SANTANA et al., 2019). 

  

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica indica que valores elevados de IMC estão associados com as 
taxas de HA e com outras doenças CV, entretanto aponta que a relação 
cintura-estatura é um melhor indicador para fatores de risco 
cardiometabólicos em ambos os sexos e sugere o uso desta.( ABESO, 2016 
apud  SANTANA et al., 2019, p. 6). 

 

A hipertensão arterial resistente (HAR) se encontra associada à maior 

prevalência de lesão de órgãos-alvo (LOA), por isso a investigação de LOA na HAR é 

fundamental para complementar a estratificação de riscos além de estabelecer 

prognósticos. Alterações cárdicas como HVE, disfunção diastólica do ventrículo 

esquerdo (DDVE) e isquemia miocárdica, podem ser observadas. Já o 

comprometimento cerebrovascular ocorre de maneira sutil e insidiosa (YUGAR-

TOLEDO et al., 2020).  

“ Lesões microscópicas na substancia branca possuem inicio precoce e podem 

evoluir de modo irreversível, podendo promover déficit cognitivo e progressão para 

demência vascular” (LAURENT ; BOUTOUYRIE, 2015 apud YUGAR-TOLEDO et al., 

2020,p.583-584).. Além disso, o risco de infarto cerebral e isquemia cerebral 

transitória são maiores em pacientes com HAR. Vale ressaltar também alterações já 

que há associação entre HAR e DRC.  

O substrato anatomopatológico é a nefroesclerose hipertensiva, advinda de 
alterações hemodinâmicas que culminam em glomeruloesclerose. A 
nefresclerose é caracterizada por arteriosclerose e arteriolosclerose, 
hialinose, lesões túbulo-intersticiais, glomérulo-esclerose segmentar focal e 
global. (YUGAR-TOLEDO et al., 2020, p.584). 

Destaca-se, ainda, a Hipertensão Arterial Secundária (HASec) caracterizada 

como hipertensão devido à uma causa conhecida. Em pacientes é preciso a 

investigação das causas mais prevalentes, sejam elas “não endócrinas”(Apneia 
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obstrutiva do sono, doença do parênquima renal, estenose da artéria renal) e 

“endócrinas”(Hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo) após exclusão de uso de fármacos que podem interferir com os 

valores da PA. (YUGAR-TOLEDO et al., 2020). 

5 .2 Tratamento Medicamentoso  

O tratamento medicamentoso tem como objetivo detectar as possíveis causas 

do não controle da PA e assim encontrar a melhor combinação de fármacos, visando 

alcançar as metas pressóricas com maior adesão e menor ocorrência de efeitos 

adversos. Em geral busca-se otimizar o tratamento tríplice com fármacos como: IECA 

ou BRA, BCC di-hidropiridínico e DT. (YUGAR-TOLEDO et al., 2020). 

Nos últimos anos também surgiram novas formas de tratamento 

intervencionista tem sido avaliadas para serem feitas, como: Estimulação direta do 

seio carotídeo, denervação simpática renal, uso de pressão positiva contínua em vias 

aéreas e aplicação de fistula arteriovenosa. (YUGAR-TOLEDO et al., 2020). 

A baixa adesão a terapêutica é um fator de risco de suma importância quando 

se trata de descontrole da pressão arterial. Pacientes que não aderem a tratamentos 

possuem maiores taxas de PA descontrolada e também maiores médias de PAD e 

PAS.  

“Os benefícios da aderência ao tratamento são essências para se estabelecer 

e fazer um tratamento adequado”. Um grande fator para não adesão é o custo 

elevado de compra dos medicamentos anti-hipertensivos, além disso, os usos de 

combinações de fármacos diferentes, e diversos comprimidos auxiliam também por 

causa da dificuldade de utilização. Contudo, no Brasil, a não adesão aos custos esta 

sendo gradualmente superada graças ao acesso gratuito à farmacoterapia em 

ambulatórios promovido pelo SUS. Mas da mesma forma é valido ressaltar que 

pacientes hipertensos geram um grande custo ao sistema de saúde. O custo 

estimado anual para o tratamento no sistema público de saúde chega a R$ 398,9 

milhões. (SANTANA et al., 2019, p.6) 

A HA é um potencial indicador clínico para o agravamento de casos, aumento 

de tempo de internação e maior custo de tratamento. As doenças cardiovasculares, 

junto com as neoplasias, são as classes que mais possuem um gasto bruto. Dito isso 

é claro a importância da atenção primaria perante este contexto, uma vez que tanto a 
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prevenção quanto a promoção podem evitar futuras complicações advinda das 

doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da HA(SANTANA et al., 2019)  

A realização de ações interdisciplinares contribui para o manejo e controle 

desta. Faz-se necessário também o conhecimento de padrões epidemiológicos locais 

de hipertensão. A Sociedade Brasileira de Cardiologia realizou um registro da pratica 

clinica vigente para o tratamento da HÁ no Brasil, apontando que o melhor 

conhecimento sobre como ocorre o controle e o tratamento de hipertensos, como 

também estudos que mostram características peculiares da população brasileira, 

permitirá a implementação de políticas que visem o aperfeiçoamento do perfil 

epidemiológico e consequente diminuição da morbidade e mortalidade cardiovascular 

no Brasil. Grupos de pacientes são também ferramentas que podem complementar 

ações promovidas pelos profissionais de saúde, permitindo que os próprios pacientes 

auxiliem no tratamento através do compartilhamento de experiências e também 

vivenciem saberes e práticas. (SANTANA et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

A proposta de intervenção aqui discutida tem como base a ausência de dados 

epidemiológicos organizados, relacionada a prevalência de casos de hipertensão 

arterial na Equipe Verde de Estratégia em Saúde da Família, na Unidade de Básica 

de Saúde General Carneiro, Sabará – MG. Os quadros apresentam o desenho das 

operações propostas, de forma que cada nó crítico é relacionado com um projeto e 
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resultados esperados.  Aplica-se a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA CAMPOS; SANTOS, 2018)  

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Após realizar o diagnóstico situacional sem colaboração da equipe à qual estou 

inserido, devido a divergências na prioridade dos atendimentos, pude observar que os 

problemas relacionados às doenças crônicas são um grande problema não só no 

país, como também na equipe de saúde na qual atuo. Porém não podemos agir neste 

problema sem o prévio levantamento dos dados epidemiológicos na nossa população. 

Diante do exposto, classifico como primeiro nó crítico a falta de dados 

organizados da população adscrita na minha unidade de saúde. Este fato é um 

agravante para a resolução das demais demandas da unidade, pois a falta desse 

sistema de dados organizado, aliado a falta de entendimento e interesse da equipe 

para caracterizar, organizar e sistematizar cada um deles, nos leva a um serviço “às 

cegas” diante da população carente. 

Acredito que este primeiro nó critico, recebendo direcionamento para resolução, 

abre portas para o seguimento das atividades na unidade, de forma a harmonizar os 

atendimentos e levantar propostas para resolução dos demais problemas enfrentados 

na unidade. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A primeira operação que vejo como essencial para a construção desta 

intervenção é a realização de um novo mapeamento e levantamento de dados 

epidemiológicos e quantificação exata das comorbidades em nossa área de atuação. 

Para tanto, precisamos organizar um projeto denominado “mapeamento real” da área 

adscrita, o qual tem como objetivo recadastrar a população da região, levantando 

dados básicos como idade, sexo, comorbidade (HAS), ocupação, entre outros. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

Vale ressaltar que enfrentaremos dificuldades na adequação da agenda da 

equipe, para iniciar as reuniões de planejamento e intervenção na unidade juntamente 

com a equipe verde e a gerência. Para solução deste fator deve haver maior 

integração entre o médico, enfermeira e os dois ACS da equipe. A falta de apoio 
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encontrada hoje no centro de saúde é um agravante, visto que a única prioridade para 

os mesmos é a realização de atendimentos. O apoio da gerência também auxiliaria a 

solução deste nó crítico. Outro ponto de dificuldade está no financiamento das fichas 

para cadastramento da área de cobertura da equipe, visto que os recursos devem ser 

solicitados ao município ou serem bancados pelos próprios membros da equipe. 

Portanto, os nós críticos são: 

• Falta de organização da equipe (ausência de dados epidemiológicos 

organizados na equipe); 

• Elevada prevalência de doenças crônicas descontroladas – com especial 

atenção à hipertensão arterial; 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema  Falta de organização da equipe 

(ausência de dados epidemiológicos organizados na equipe), na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família verde de General Carneiro, do 

município Sabará, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Falta de organização da equipe 

(ausência de dados epidemiológicos organizados na equipe) 

6º passo: operação Organizar os dados epidemiológicos da equipe, através de um 
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(operações) levantamento das comorbidades mais prevalentes na equipe verde.  

Conseguir mapear e levantar os dados epidemiológicos da equipe 

verde.  

Organizar os dados epidemiológicos para levantamento de planos de 

ações na comunidade. 

6º passo: projeto Registrando os dados 

6º passo: resultados 

esperados 
Banco de dados epidemiológicos na UBS 

6º passo: produtos 

esperados 
Empenho da equipe na organização das fichas para coletas dos dados, 

capacitação dos ACS na coleta e organização dos dados. 

6º passo: recursos 

necessários 
Cognitivo: estratégias de comunicação 

Financeiro: rendimentos para confecção das fichas cadastrais – 

impressas em papel. Xerox das fichas cadastrais. 

7º passo: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Cognitivo: apoio da equipe com adequação da agenda para tal 

realização. 

Financeiro: conseguir financiamento para confecção das fichas 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - 

ações estratégicas 

Organizacionais: apoio da gerência local e empenho da equipe. 

Financeiro: recursos próprios. 

Adequação da agenda de atendimentos para planejamento da 

abordagem e estratégias, junto à equipe verde e a gerência da unidade. 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis e 

prazos. 

O acompanhamento das operações acontecerá pela gerencia da 

unidade, médico e enfermeira. Em um prazo de 12 meses. 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento 

e avaliação das ações 

-Orientação dos ACS para mapeamento da região 

- Divisão da área de abrangência, criando a melhor estratégia para 

abordagem da população.- Reuniões de 15 em 15 dias para avaliar o 

andamento e organizar os dados já coletados. 

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

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema  Elevada prevalência de doenças 

crônicas descontroladas – com especial atenção à hipertensão arterial na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família verde de General Carneiro, do 

município Sabará, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 
Elevada prevalência de doenças crônicas descontroladas – com 

especial atenção à hipertensão arterial. 

6º passo: operação Modificar hábitos de vida da população, aumentar a adesão ao 

tratamento medicamentoso na população acometida por 
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(operações) hipertensão arterial e incentivar novos estilos de vida.  

Aplicar o projeto “HIPERDIA” com acompanhamento através de 

cadastramento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

6º passo: projeto HIPERDIA ativo 

6º passo: resultados 

esperados 
Espera-se nesta atividade redução de cerca de 15-20% dos 

casos de descontrole dos valores pressóricos na comunidade 

local, em um prazo de 18 meses. 

6º passo: produtos esperados Maior adesão ao uso dos medicamentos para controle da 

pressão arterial. Orientar mudanças na dieta para auxílio ao 

tratamento medicamentoso. Aumentar os índices de atividade 

física na comunidade. 

6º passo: recursos 

necessários 
Cognitivo: informações sobre o tema abordado e formas de 

comunicar isto a população. 

Político: conseguir espaço na escola ao lado da unidade para as 

reuniões de 15 em 15 dias com a comunidade alvo,  junto à 

diretoria da escola. 

Financeiro: rendimentos para a confecção de convites e 

informativos sobre o tema, com dicas e modelos de adesão 

eficazes. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Organizacionais: apoio da equipe com adequação da agenda 

para tal realização. Criar estratégia eficiente para comunicação 

com a população carente. 

Político: conciliar os horários livres no espaço que será utilizado 

na escola, com a agenda da equipe.   

Financeiro: conseguir financiamento para confecção dos 

informativos e convites para as reuniões do HIPERDIA. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Organizacionais: apoio da gerência local e empenho da equipe. 

Pesquisa de ferramentas para comunicação objetiva e eficaz 

para a população. 

Político: realizar reuniões concisas e eficazes neste curto 

intervalo de tempo para aproveitar o espaço da escola. Realizar 

contrapartida com a escola, com algumas palestras com objetivo 

de conscientizar as crianças sobre dieta equilibrava e prevenção 

de doenças como diabetes e hipertensão na vida adulta.  

 

Financeiro: recursos próprios do médico e equipe. 
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9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Acompanhamento das operações será feito pela gerência da 

unidade de saúde, médico e enfermeira. 

Início em 6 meses após início do cadastramento do primeiro nó 

critico, com previsão de duração de 18 meses. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

- Orientação dos ACS para convite da população às reuniões; 

- Reuniões de 15 em 15 dias para avaliar o andamento, analisar 

a progressão das ações; 

- Aferição da pressão arterial em todas as consultas de 

“renovação” de receitas. 

- Solicitar exames laboratoriais de 6 em 6 meses para avaliação 

da evolução da dieta/mudança de hábitos de vida e quantificar 

possíveis graus de lesão em órgãos alvo (ex.: perda de íons no 

paciente hipertenso em uso de medicação). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa constatou-se que cerca de 32.5% dos 

brasileiros na idade adulta se encontram com um quadro de Hipertensão Arterial, 

número esse que atinge dados ainda maiores em grupos de idade mais avançada, 

computando cerca de 60% dos idosos do país. Assim acarretando em complicações 

cardiovasculares que elevam em aproximadamente 50% os números de mortes por 

doenças cardíacas. Tendo visto isso, fica clara a importância do estabelecimento de 

um plano de reestruturação das Equipes de Saúde Publica do país. 

Para tanto foi realizada uma busca sistematizada na literatura , na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), com os seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família, 

Atenção Primária à Saúde, Hipertensão e Fator de risco.  

Esperava-se que com a implementação do plano de intervenção, pela equipe Verde  

na Comunidade de General Carneiro-Mangueiras  em Sabará- Minas Gerais, seja 

reestruturada com avaliação e monitoramento contínuo das ações, para melhor 

qualidade de assistência aos usuários hipertensos. 

Desta forma, a pesquisa mantém seus objetivos específicos de forma a: Organizar os 

dados epidemiológicos de hipertensão arterial na população adscrita pela equipe 

verde da Unidade Básica de General Carneiro, do município de Sabará, Estado de 

Minas Gerais; Demonstrar a relevância do controle pressórico na população local pro 
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meio de intervenção na comunidade; Buscar estratégia para um trabalho de equipe 

articulado para atendimento de qualidade aos pacientes hipertensos adequando a 

agenda de atendimentos junto à equipe verde e a gerência da unidade e por último 

Instituir a capacitação da equipe Verde com ênfase na Hipertensão Arterial Sistêmica.  

Infelizmente a conclusão da pesquisa encontra-se comprometida, visto a 

incapacidade na realização dos trabalhos de intervenção frente a necessidade de se 

evitar aglomerações ou expor a população de risco, entre eles os hipertensos, a locais 

potencialmente contaminados – como a unidade de saúde que recebe quadros 

respiratórios, mesmo que brandos.  

Com pesar, diante do atual cenário epidemiológico, COVID-19, que se sucedeu após 

o início deste trabalho, não foi possível realizar um levantamento dos pacientes 

acometidos pela entidade proposta – hipertensão arterial sistêmica - na equipe, ou ao 

menos realizar o levantamento dos níveis pressóricos da população adscrita.  Diante 

disso a pesquisa ainda mantém seu objetivo principal de reestruturar os dados 

epidemiológicos nas unidades de saúde, visando a otimização da assistência a 

pacientes com hipertensão arterial no centro de saúde de General Carneiro. Para 

tanto novos estudos devem usar desta estratégia visando reestruturar os dados e 

promover o acompanhamento  da população acometida por Hipertensão Arterial 

Sistêmica, na Equipe de Saúde Verde da Unidade Básica de General Carneiro, no 

município de Sabará-Minas Gerais.  
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