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RESUMO 

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é um fator de risco para doença coronariana, 
doença cerebrovascular, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca e doença 
renal terminal. Esses agravos são importantes causas de morbimortalidade, com 
elevado custo social. No atendimento aos pacientes hipertensos, percebemos que 
muitos não têm seus níveis pressóricos controlados e tem baixa resposta aos 
tratamentos, outros não compreendem a forma de usar a medicação e não 
valorizam a importância dessa enfermidade e mantêm estilos de vida inadequados o 
qual aumenta a incidência de complicações da Hipertensão Arterial Sistêmica. Este 
trabalho tem como objetivo elaborar um projeto de intervenção para melhorar a 
resposta ao tratamento dos usuários hipertensos assistidos pela equipe de saúde da 
família lotada na unidade básica de saúde Francisco Caetano da Silva, no município 
de Rio Branco - Acre. Para elaborar o projeto de intervenção foi realizada uma 
revisão bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e nos 
Manuais do Ministério da Saúde. O Projeto de Intervenção foi realizado seguindo os 
passos do planejamento estratégico situacional. Com a implantação das ações 
previstas no projeto de intervenção, a serem desenvolvidas pela equipe de saúde, 
espera-se como resultados ampliar a adesão dos hipertensos ao tratamento e 
melhorar a qualidade do tratamento oferecido.  
 
Descritores: Hipertensão. Educação em Saúde. Fatores de Risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

 
Systemic Arterial Hypertension is a risk factor for coronary heart disease, 
cerebrovascular disease, peripheral vascular disease, heart failure, and end-stage 
renal disease. These diseases are important causes of morbimortality, with high 
social costs. In the care of hypertensive patients, we noticed that many patients did 
not have their blood pressure levels controlled and had low response to treatments; 
others do not understand how to use the medication and do not value the importance 
of this disease, and maintain inadequate lifestyles which increases the incidence of 
systemic arterial hypertension complications. This study aims to elaborate an 
intervention project to improve the response to the treatment of hypertensive users 
assisted by the health team of the crowded family in the Francisco Caetano da Silva 
basic health unit in the city of Rio Branco - Acre. To prepare the intervention project, 
a bibliographic review was carried out in the databases of the Virtual Health Library 
and Manuals of the Ministry of Health. The Intervention Project was carried out 
following the steps of the strategic situation planning. With the implementation of the 
actions foreseen in the intervention project, to be developed by the health team, it is 
expected as a result to increase the adhesion of hypertensive patients and to 
improve the quality of the treatment offered. 
 
 Key words: Hypertension. Health Education. Risk Factors. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010, p. 1) “a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA)”. Segundo a mesma sociedade, 

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.  

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) relata que a HAS é um grave problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo. 

 

Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% 
em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 
anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010 apud BRASIL, 2013, p. 19). 

 

Apesar de a HAS possuir alta prevalência, as taxas de controle são reduzidas. É 

considerado um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública. Importante destacar que, a mortalidade por 

doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a elevação da 

Pressão Arterial (PA) a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e 

independente. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

São grandes os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações 

principalmente no âmbito da Atenção Básica (AB). O trabalho das equipes prevê 

atuação multiprofissional com vínculo com a comunidade e a clientela adscrita, 

levando em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais 

envolvidos. (BRASIL, 2013). Nesse sentido, é fundamental o controle adequado da 

HAS, associando tratamento medicamentoso e não medicamentoso. No Brasil, os 

profissionais atuantes na rede básica de saúde têm envidado esforços, no sentido 

da prevenção e controle da HAS. No entanto, encontram dificuldades constantes 

para atingir níveis satisfatórios de PA na população a que assistem. Essa realidade 

é também vivenciada nos pacientes adscritos na ESF Francisco Caetano da Silva, 

no município de Rio Branco - Acre. 
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1.1 Breves resenhas históricas sobre o município de Rio Branco 

 

Rio Branco é um município brasileiro, capital do Estado do Acre, está situado na 

região norte do país, distando 3105 Km de Brasília, a capital brasileira. Limita-se ao 

norte, com os municípios de Bujari, Porto Acre e com o Estado de Amazonas; ao sul, 

com os municípios de Xapuri e Capixaba, ao leste com o município Senador 

Guiomard e a Oeste com Sena Madureira. Possui uma população de 

aproximadamente 336.038 habitantes de acordo com as estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017).  

 

A densidade demográfica é de 38,03 hab/km², pelo qual é a sexta cidade mais 

populosa da região norte do Brasil. Fundada em 28 de dezembro de 1882 por 

Newtel Maia, a cidade concentra uma área de aproximadamente 883.143.74 km² 

sendo o quinto município do estado em extensão territorial. O nome da cidade é em 

homenagem ao ex-ministro das Relações Exteriores, o Barão de Rio Branco. A 

capital dispõe de boa infraestrutura turística e de apoio, têm equipamentos turísticos 

de bom patrão de qualidade, compatíveis com a demanda turística e infraestrutura 

existente. As principais religiões praticadas são a católica apostólica romana, 

evangélica e a espirita (IBGE, 2017). 

 

Com respeito ao trabalho e rendimento, em 2016 o salário médio mensal era de 3,1 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 26,7%. Na comparação com outros municípios do estado ocupa a posição 1 

de 22, na comparação com outras cidades do pais todo ficava na posição 135 de 

5570 e 666 de 5570, respectivamente. Rio Branco possui um clima quente e 

chuvoso. Dentre as capitais amazônicas é a que tem o clima mais agradável, 

caracterizado por temperaturas mínimas frequentemente próximas de 20°C e 

máximas próximas de 30°C e influências de frentes frias durante alguns meses do 

ano. O clima é equatorial, com temperatura média anual ao redor dos 25ºC e 

precipitação de chuvas de 1.950 mm/ano. Sua altitude está entre 140 a 220 metros. 

O período compreendido entre os meses de outubro e março corresponde ao 

período de inverno amazônico, época mais chuvosa do ano (IBGE, 2017).  
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A prefeitura de Rio Branco, diferente das demais prefeituras brasileiras, divide a 

cidade em sete áreas urbanas, denominadas regionais. Cada regional possui 

peculiaridades, já que foram definidas com base em fatores socioeconômicos, 

compreendendo bairros e conjuntos com características semelhantes. Elas são 

numeradas de I a VII, sendo que cinco delas se localizam no 1º distrito: II, III, IV, V, 

VI; e outras duas no 2º distrito: I e VII. As regionais são compostas por 

aproximadamente 110 Bairros. Rio Branco apresenta 56,7% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 13,8% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 20,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada, com a presencia de bueiro, calcada, pavimento e meio–fio (IBGE, 2017). 

 

Historicamente, a economia de Rio Branco baseia-se no extrativismo vegetal, 

sobretudo na exploração da borracha, que foi responsável pelo povoamento da 

região. Atualmente, a madeira é o principal produto de exportação do estado, que 

também é grande produtor de castanha-do-pará, frutos do açaí e óleo da copaíba. 

Os cultivos de mandioca, milho, arroz, feijão, frutas e cana-de-açúcar são à base da 

agricultura. A indústria, por sua vez, atua nos seguintes segmentos: alimentício, 

madeireiro, cerâmica, mobiliário e têxtil. O sistema de transporte público tem 

melhorado nos últimos anos, principalmente devido à reforma e ampliação do 

Terminal Central de Ônibus da cidade próximo ao centro, que é responsável por 

interligar a maior parte das linhas, de um total de 36 operados por três empresas: 

Via Verde, Floresta e São Judas Tadeu. Algumas ruas da cidade têm um corredor 

preferencial para o transporte público, como a Avenida Brasil, por onde passa boa 

parte das linhas que chegam ao centro através da Avenida Getúlio Vargas. Os táxis 

e moto táxis também são muito utilizados pela população. O município de Rio 

Branco possui também muitas atrações turísticas. O Palácio de Rio Branco, Obelisco 

de Acre, Gameleira, Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, Praça Plácido de 

Castro, Parque da Maternidade, Via Verde Shopping, Mercado Velho, entre outros 

(IBGE, 2017).  

 

A administração pública faz investimento na comunidade (escola, unidade básica de 

saúde, creche, asilo, desportos, etc.) em função da pressão da associação 

comunitária, que é ativa e para maior bem-estar, conforto e segurança dos 

moradores. Esses trabalhos estão bastante dispersos e desintegrados e, são em 
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sua maioria, voltados para crianças, adolescentes e mães. O analfabetismo 

predomina principalmente em pessoas de idade avançada, a maior parte das 

crianças e adolescentes se encontra inseridos em centros educacionais públicos, e 

grande parte das pessoas adultas se encontra superando-se educacionalmente para 

aumentar seu nível cultural e optar por melhores condições de trabalho. Em 2015, os 

alunos dos anos iniciais das redes públicas da cidade tiveram nota média de 5,8, e 

para os alunos de anos finais a nota foi de 4,5 na comparação com cidades do 

mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais coloca esta cidade na posição 1 

de 22. A taxa de escolarização (para pessoas de 6-14 anos) foi de 95,1% em 2010. 

Isso posiciona o município na posição 2 de 22 dentre as cidades do estado e na 

posição 4980 de 5570 dentre es cidades de Brasil (IBGE, 2017).  

         

1.2 Aspectos gerais da comunidade 

 

Uma das comunidades fundamentais de Rio Branco é a do bairro Adalberto Aragão, 

conhecido antigamente como propriedade da antiga guarda territorial, comunidade 

na qual atuo como profissional da saúde pública. Tem aproximadamente 32 anos de 

fundada, conta com aproximadamente 850 famílias provenientes das comunidades 

de Boca do Acre - AM, Sena Madureira e Tarauacá. A população empregada vive do 

trabalho em serviços públicos e empresas agrícolas localizadas na periferia da 

cidade. A estrutura de saneamento básico na comunidade é bastante regular com 

uma adequada rede de esgoto sanitário, água e coleta de lixo, onde 90% da 

comunidade têm casas em boas condições.  

 

A comunidade do Bairro Adalberto Aragão é proveniente de uma ocupação ocorrida 

na década de 1980, onde várias famílias residentes em bairros adjacentes 

alcançados pelas cheias do rio Acre e do igarapé São Francisco ocuparam a área, 

cada um com seu lote de terras. Hoje, após 32 anos de ocupação, as 819 famílias 

residentes receberam o título definitivo da terra. Todos (com exceção da área 

alagadiça, às margens do igarapé São Francisco ocupada irregularmente 

recentemente) possuem casas em boas condições de moradias. A estrutura de 

saneamento básico na comunidade é regular, principalmente no que se refere ao 

esgotamento sanitário e à coleta de lixo.  Esta população é fundamentalmente de 

classe média e grande parte da comunidade vive em moradias com boas condições.  
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Existem várias iniciativas de trabalho na comunidade por parte da Igreja e ONG. 

Esses trabalhos estão bastante dispersos e desintegrados e, em sua maioria, 

voltados para crianças, adolescentes e mães. A população conserva hábitos e 

costumes próprios da população rural que gosta de comemorar as festas religiosas, 

em particular as festas juninas e da padroeira da comunidade que é a Nossa 

Senhora da Glória.  

 

1.3  O Sistema Municipal de Saúde 

 

O município por ser capital do estado é ponto de referência para vários aspectos da 

saúde, como por exemplo: para realização de exames complementares, atendimentos 

ambulatoriais, de urgência, de emergência e hospitalares, já que conta com 

numerosas unidades de atenção básica a saúde. Vale ressaltar que atende pacientes 

do próprio estado das cidades circunvizinhas como de Boca do Acre, Pauini e outras 

do Estado do Amazonas e Extrema, Nova Califórnia e Campina de Rondônia. Dois de 

seus hospitais são maternidades, um hospital de idosos, um Centro de controle 

oncológico, um hospital psiquiátrico, entre outros. Há cerca de cinco anos o município 

adotou a estratégia de saúde da família para a reorganização da atenção básica e 

conta hoje com 12 Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados e cada uma com 

aproximadamente cinco Unidades Básicas de Saúde sob sua responsabilidade, as 

quais trabalham para dar solução aos problemas de saúde existentes na população.  

 

Existem também outros centros municipais de alta complexidade como, por exemplo, 

o Centro de Apoio Psicossocial o qual trabalha ligado ao hospital Psiquiátrico no 

atendimento dos casos mais complexos que precisem atendimento psicossocial, o 

município conta também com o Núcleo de Apoio de Saúde à Família. Este núcleo 

está composto por uma série de profissionais que acompanham o trabalho nas 

unidades básicas de saúde como: nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros. 

 

 1.4 A Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva 

 

Na Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva, abriga-se uma equipe de 

saúde de igual nome. A mesma foi inaugurada há cerca de 20 anos e está localizada 
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na Rua Maury Sergio, no bairro Adalberto Aragão que faz a ligação com o centro da 

cidade.  O terreno da unidade foi reservado para esta função desde a fundação do 

Bairro, ficando ao lado da sede da Associação dos moradores do Bairro Adalberto 

Aragão, algo que foi decidido unanimemente pelos moradores em assembleia geral.  

 

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico de 

atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Isso dificulta sobremaneira 

o atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e profissionais de saúde.  

Existe pouco espaço físico dificultando ocasionalmente a realização de atividades 

coletivas. Essa situação sempre é lembrada nas discussões sobre humanização do 

atendimento. Não existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza 

geralmente o pátio ou o local da recepção para realizá-las. 

 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são realizadas 

no salão da associação de moradores e na igreja que fica relativamente perto da 

Unidade Básica de Saúde. A população tem muito apreço pela Unidade de Saúde, 

fruto de anos de luta de todos por meio da associação. A Unidade, atualmente está 

bem equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da equipe. O 

problema que mais afeta para a prestação plena do serviço é a pouca 

disponibilidade de medicamentos em sua farmácia, o que é alvo de muitas 

reclamações por parte da comunidade. 

 

A região correspondente à área de abrangência da Equipe de Saúde da Família e 

tem relevo sem elevações, e a maioria das ruas é pavimentada com asfalto e/ou 

tijolos maciços aparentes. A Unidade Básica de Saúde funciona de segunda a 

quinta-feira, no horário de 7h às 17 horas. A equipe acompanha 2.948 pessoas, 

correspondendo a 819 famílias.  

 

1.5 A Equipe de Saúde Francisco Caetano da Silva 

 

A Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva conta com sete microáreas, 

com um total de 819 famílias e aproximadamente 2.948 moradores os quais são de 

responsabilidade da nossa equipe. 
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A equipe de Saúde é formada por um médico, uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem, uma cirurgiã dentista, uma auxiliar de saúde bucal e sete Agentes 

Comunitárias de Saúde. Conta também com o apoio de uma auxiliar de serviços 

gerais. A nossa equipe trabalha em diferentes assentamentos existentes área de 

abrangência da nossa unidade. Contando com o apoio das agentes comunitários de 

saúde, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades 

relacionadas à unidade, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário das 7:00 

horas às 17:00 horas, na sexta feira não e realizado atendimento médico por ser dia 

de especialização. As consultas são realizadas pela parte da manhã e da tarde. Às 

quartas férias à tarde, se faz as visitas domiciliares. A demanda espontânea é um 

problema na organização da agenda de trabalho da equipe. A população procura a 

unidade quase sempre para consulta médica e as atividades programadas ficam às 

vezes prejudicadas. 

 

1.6 Estimativa rápida: Identificação dos problemas de saúde (primeiro passo) 

Para a identificação dos problemas levamos em consideração o diagnóstico 

situacional da comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde Francisco 

Caetano da Silva o qual foi realizado pelo método da estimativa rápida. Após a 

identificação dos problemas, a equipe se reuniu e listou os mais relevantes que 

foram os seguintes: 

 Alta incidência de hipertensos descontrolados. 

 Alta incidência de eventos cardiovasculares. 

 Elevado índice de dislipidemia. 

 Gravidez na adolescência. 

 Baixo nível de escolaridade. 

 Alto índice de infecções respiratórias. 

 Elevado consumo de álcool e drogas. 

 Alto índice de fumantes. 

 Alimentação inadequada. 

 Baixo nível econômico da população. 

 Sedentarismo. 

 Grande demanda espontânea. 
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1.7 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Depois de identificar os diferentes problemas o passo a seguir foi a caraterização de 

cada um deles, considerando: importância, urgência, capacidade, enfrentamento e 

priorização; sendo o principal problema e a primeira prioridade a alta incidência de 

hipertensos descontrolados, seguido de a alta incidência de dislipidemia e o alto 

índice de eventos cardiovasculares, como pode ser observado no quadro 1. 

 
Quadro1 – Caracterização dos problemas de saúde, da área de abrangência da 
Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva, levantados no período 
compreendido de novembro de 2017 até maio de 2018. 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/ 
Priorização 

Incidência de hipertensos 
descontrolados 

Alta 6 Parcial 1 

Incidência de eventos 
cardiovasculares 

Alta 6 Parcial 2 

Índice de dislipidemia Alto 4 Parcial 3 

Índice de fumantes  Alta 3 Parcial 4 

Gravidez na adolescência Alta 3 Parcial 5 

Baixo nível de 
escolaridade 

Alta 1 Parcial 11 

Índice de Infeções 
respiratórias 

Alta 2 Parcial 6 

Sedentarismo Alta 1 Parcial 7 

Elevado consumo de 
álcool e drogas  

Alta 1 Parcial 10 

Alimentação inadequada Alto 1 Parcial 9 

Baixo nível económico da 
população 

Alto 2 Parcial 8 

Fonte: Próprio autor (2017) 

Nesta comunidade, o principal grupo de pacientes que procuram a unidade saúde e 

as unidades de urgência para atendimento são os hipertensos devido ao descontrole 

nas cifras de pressão arterial.  

 

Assim, destaca-se a importância de um projeto de intervenção para o controle da 

HAS dos pacientes, voltados à prevenção dos fatores de riscos e das futuras 

complicações que podem levar à morte.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A HAS é um problema de saúde a nível mundial, sendo junto ao resto dos 

problemas cardiovasculares uma das principais causas de morbimortalidade no 

mundo todo. O Brasil não fica ausente desta situação já que a prevalência da 

doença é bastante alta associada frequentemente a alterações funcionais e 

estruturais dos órgãos alvos, como coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, além 

de alterações metabólicas e aumento do risco de eventos cerebrovasculares. 

 

No município de Rio Branco o maior número de atendimentos agudos que se realiza 

nas diferentes unidades é devido fundamentalmente a pacientes com pressão 

arterial descontrolada, sendo este um problema também na unidade de Saúde 

Francisco Caetano da Silva. A frequência de pacientes na unidade com 

descompensação que buscam consultas ou para troca de receitas de medicamentos 

demonstra a grande relevância para abordar este tema e, desta forma, melhorar a 

resposta ao tratamento da HAS nos pacientes adscritos a unidade básica de saúde 

Francisco Caetano da Silva de Rio Branco. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a resposta ao tratamento dos 

pacientes hipertensos residentes na área de abrangência da Unidade Básica de 

Saúde Francisco Caetano da Silva, no município de Rio Branco - Acre. 

 

3.2 Específicos 

 

Reduzir o número de complicações cardiovasculares secundárias a HAS na 

população. 

 

Melhorar o estilo de vida nos pacientes com HAS pertencentes a USF Francisco 

Caetano da Silva. 

 

Melhorar a qualidade no atendimento dos pacientes hipertensos pertencentes a 

Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
Para a realização do projeto de intervenção foram seguidas as seguintes etapas: 
 

 Realização do diagnóstico situacional por meio do Método da Estimativa 

Rápida que nos possibilitou identificar os principais problemas de saúde 

existente no território da unidade e também fazer a priorização daquele mais 

relevante e que a equipe tem governança sobre o mesmo. 

 

 Para subsidiar a elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

por meio dos seguintes descritores: 

Hipertensão. 

Educação em Saúde. 

Fatores de risco. 

Foram também utilizadas as publicações do Ministério da Saúde e da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão. 

 

O Projeto de Intervenção foi elaborado seguindo os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional conforme as orientações definidas por Campos, Faria e 

Santos (2010). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica  

 A hipertensão arterial vem aumentando, sendo diagnosticada com maior frequência 

tanto nas sociedades desenvolvidas como nas subdesenvolvidas, sendo de muita 

importância a abordagem deste tema pela importância e a prevalência que tem no 

dia a dia nos fatores de prevenção e promoção de saúde desenvolvidas nas 

Unidades de Saúde.  

 A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2011) destaca que a HAS é uma doença 

caracterizada por diversos fatores que produzem alterações nos níveis pressóricos e 

consequentemente aos estruturais, coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos e 

alterações metabólicas. As consequências mais marcantes são os riscos de eventos 

cardiovasculares. 

Os fatores de risco se constituem no conjunto de condições ou características que, 

quando presentes, aumentam a probabilidade de desenvolvimento dos eventos. As 

pessoas que se encontram em idade avançada, baixo nível sociocultural, história 

familiar positiva de hipertensão arterial, peso aumentado, estresse psicoemocional, 

consumo excessivo de sal e álcool, certamente estão mais expostos aos riscos 

cardiovasculares. Para uma melhor compreensão dos fatores de risco, esses podem 

ser divididos de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2011) em: 

Fatores de risco modificáveis: consumo excessivo de sal, consumo de álcool, 

tabagismo, sedentarismo, obesidade, stress. 

Fatores de risco não modificáveis: fatores genéticos, idade, gênero e etnia. 

A hipertensão deve ser diagnosticada mediante a realização de medidas adequadas 

e repetidas da pressão arterial com a utilização de equipamentos validados e 

calibrados em consulta ou em visitas. A pressão arterial deve ser verificada por três 

vezes em cada visita e a medida das duas últimas seja considerada a pressão 

arterial real. Caso persista uma diferencia maior ou igual que 4mmhg entre as duas 

últimas cifras de pressão sistólica e a diastólica, novas medidas devem ser 

realizadas até que a diferencia desapareça. A pressão arterial deve ser medida em 
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ambos braços em posições sentada, ortostática e supina .O diagnóstico deve ser 

definido pelos valores de pressão arterial medidos na posição sentado, e deve ser 

estabelecido em indivíduos com medidas sustentadas de pressão arterial  maior ou 

igual que 140/90 mmhg, com duas o mais aferições em pelo menos duas o mais 

visitas o consultas ao longo de um período de uma o mais semanas, com  lesões de 

órgãos alvo ou doença cardiovascular já estabelecida , ou com pressão arterial 

maior 180/110mmhg nas demais situações . 

 

A hipertensão refratária ou resistente consiste em cifras de pressão muito elevadas 

maior de 140/90mmhg com o uso regular de 3 ou mais drogas em doses máximas, 

incluindo um diurético avaliado fundamentalmente nas medidas de pressão 

domiciliares, esses pacientes merecem especial atenção pela necessidade 

frequente de investigação de causas secundarias e tratamentos mais efetivos, já que 

possuem habitualmente maior risco cardiovascular (GRAVINA, 2010). 

 

No diagnóstico é também importante o estudo do Mapa Residencial de Pressão 

Arterial (MRPA) que orienta: deve-se fazer três medidas pela manhã, antes do 

desjejum e da tomada de medicamentos, e três a noite, antes do jantar, durante 

cinco dias, ou duas medidas pela manhã e noite durante sete dias, e também com, 

(MAPA) Medida Ambulatorial da Pressão Arterial, os sinais e sintomas; dor torácico, 

palpitações, dispneia, acuidade visual, entre outros. O histórico familiar; 

antecedentes de infarto agudo do miocárdio ou acidente cérebro vascular 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2011). 

 

Quando da realização da aferição da pressão arterial é importante realizar alguns 

procedimentos, a saber: 

 Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos 

em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medição. 

Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento. 

 Certificar-se de que o paciente NÃO: - Está com a bexiga cheia; - Praticou 

exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; - Ingeriu bebidas alcoólicas, café 

ou alimentos; - Fumou nos 30 minutos anteriores. 

 Posicionamento: - O paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, 

pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado; - O braço deve 
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estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e 

as roupas não devem garrotear o membro.  

 Medir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos diabéticos, idosos e em 

outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou 

suspeitada (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

Os exames complementares são de primordial importância para o adequado 

diagnóstico e acompanhamento da hipertensão arterial, assim como na avaliação de 

causas secundárias de hipertensão.  

 

A prevenção primária e de grande importância na prevenção da hipertensão arterial 

por ser a mesma o principal fator de risco de morte em países de baixa, média e alta 

renda. Pela grande importância deste problema de saúde a Organização das 

Nações Unidas realizou em setembro de 2011 uma reunião de alto nível para 

estabelecer uma política de enfrentamento as doenças crônicas não transmissíveis, 

onde se inclui em primeiro plano a hipertensão arterial, com o objetivo de reduzir a 

taxa de mortalidade prematura por esta doença. A Sociedade Brasileira de 

Cardiologia também elaborou um documento denominado plano de ações 

estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil, centrado fundamentalmente na hipertensão arterial pela importância que esta 

tem nas condições de vida dos brasileiros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2011). 

 

A hipertensão Arterial apresenta alta prevalência em Brasil e no mundo todo, seu 

custo social e extremadamente elevado e o fator de risco e a causa mais frequente 

das demais doenças do aparelho circulatório. O manejo adequado da hipertensão 

arterial requer de ações articuladas em três eixos fundamentais como são: a 

vigilância da hipertensão, das comorbidades e de seus determinantes, por outra 

parte a integralidade do cuidado e a promoção de saúde. Os investimentos em 

educação e a mobilização social potencializam e qualificam o autocuidado e a 

construção de hábitos saudáveis. A prevenção primária e a detecção precoce são as 

formas mais afetivas de evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos 

profissionais de saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2011). 
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O tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica é baseado em tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso. O tratamento não medicamentosa parte do 

princípio que o hipertenso tem que fazer mudanças no estilo de vida manter uma 

dieta balanceada e saudável ingestão de produtos lácteos com baixo teor de 

gorduras baixa ingestão de gordura saturadas. A prática de exercícios físicos em 

forma regular, de 30 a 60 minutos de exercícios físicos, de 4 a 7 dias por semana 

são também recomendáveis, desde que seja feita uma avaliação clínica das 

condições do hipertenso para a realização dessas atividades físicas (BRASIL, 2013). 

 

Cientificamente, é notória a importância das mudanças no estilo de vida com a 

incorporação de práticas de atividades físicas, alimentação saudável, restrição de 

bebidas alcoólicas e do tabaco. É demostrado cientificamente que mudanças no 

estilo de vida é eficaz ainda em pacientes geneticamente predispostos a apresentar 

Hipertensão Arterial. A redução dos níveis pressóricos tem um efeito multiplicador 

quando alcançada por medidas populacionais de maior magnitude (BRASIL, 2013). 

  

Pelo exposto fica claro a importância da implantação de estratégias de atenção a 

saúde com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e atingir aos 

níveis pressóricos recomendados da pressão arterial.  
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

O plano de intervenção foi feito a partir do problema priorizado (alta incidência de 

hipertensos descontrolados) e os “nós” críticos identificados (Hábitos e estilos de 

vida inadequados, falta de informação sobre a doença, má estrutura dos serviços de 

saúde, processo de trabalho da equipe inadequado).  

 

Procedeu-se a realização dos projetos educativos (Amigos do coração, conhecer 

melhor, garantir cuidados, reorganizar o processo de trabalho), para abordar os 

diferentes pontos críticos e avaliando os resultados esperados, produtos a utilizar, 

recursos necessários, responsáveis, prazo para a implementação e a ação 

estratégica. É importante ter uma de planilha de acompanhamento onde incluam o 

produto, o responsável, o prazo, a situação atual do problema, a justificativa e o 

novo prazo. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (Terceiro passo)  

A Unidade Básica de Saúde Francisco Caetano da Silva localizado no interior do 

município Rio Branco conta com sete microáreas o que representa um total de 819 

famílias e aproximadamente 2.948 habitantes os quais são responsabilidade desta 

Unidade. Nesta comunidade, o principal grupo de pacientes que mais procuram a 

unidade saúde e as unidades de urgência são os hipertensos, por descontrole nas 

cifras de pressão arterial e por complicações da doença. Assim, a equipe de saúde 

considerou importante fazer o projeto de intervenção para controlar as cifras da 

pressão arterial dos hipertensos e reduzir os fatores de riscos e as futuras 

complicações que podem levar à morte.  

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

Numa população podemos medir o impacto da hipertensão arterial descontrolada 

através do surgimento das complicações como acidente vascular cerebral, 

isquemias cardíacas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e isquemia vascular 
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periférica. No nosso município entre as causas de mortalidade em maiores de 20 

anos, no ano 2016, 38% foram por afecções cardiovasculares. 

Muitos fatores influenciam para que uma pessoa hipertensa esteja descontrolada 

como, por exemplo, a não resposta ao tratamento, quantidade de drogas e número 

de doses diárias da medicação prescrita e não tomadas adequadamente, resistência 

ao tratamento, efeitos adversos, indisponibilidade de medicação na rede básica de 

saúde, dificuldade do acesso ao sistema de saúde, hábitos e estilos de vida 

inadequados e ineficiência na divulgação dos fatores de risco da doença. 

O controle da hipertensão arterial inclui o irrestrito acesso à atenção básica de 

saúde e o atendimento de boa qualidade cumprindo com os programas de saúde 

com participação ativa do paciente, da família e dos profissionais da saúde; o que 

possibilita a melhoria da qualidade de vida sem deteriorizar suas condições de vida 

e uma redução dos custos monetários para o indivíduo, família, sociedade e para o 

sistema de saúde. 

6.3 Seleção dos “nós” críticos (quinto passo) 

 Hábitos e estilos de vida inadequados (má higiene dietética, pouca prática 

de atividade física, entre outras). 

 Falta de informação sobre a doença e suas complicações.  

 Serviços de saúde mal estruturados. 

 Processo de trabalho da equipe de saúde inadequado. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

As operações foram desenhadas tomando em consideração cada um dos “nós” 

críticos, como se pode observar na tabela 3. 
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      Quadro 2 - . Os “nós” críticos e as operações e projetos. 

Pontos 

Críticos 

Operação/Projeto Resultados 

esperados 

Produtos Recursos Necessários 

Falta de 
nível de  
informação 
na   
população 
sobre os 
riscos de 
HAS. 

Projeto: 
Conhecer melhor 

Aumentar o nível 
de        informação 
da população 
sobre os riscos de 
HAS 

Diminuição da 
incidência de 
hipertensos no 
município e 
manter 
controle dos 
diagnosticados
. 

População 
mais 
informada 
sobre os riscos 
de HAS. 

Recursos 
humanos 
capacitados. 

Avaliação do 
nível de 
informação 
da população 
sobre os 
riscos de 
HAS. 

Campanha 
educativa na 
rádio local. 

Cognitivo: 
(informação sobre o 
tema) 

Político: (conseguir o 
local e articulação 
intersetorial). 

Organizacional: 
(Agendamento de 
palestras). 

Financeiro: (para 
recursos audiovisuais 
folhetos e panfletos). 

Mala 
estruturação 
dos serviços 
de saúde. 

Projeto: Garantir 
cuidados 

Melhorar a 
estrutura do 
serviço para o 
atendimento dos 
pacientes 
hipertensos, 
garantir seu 
acompanhamento 
em rede e a 
integralidade, 
equidade e 
universalidade 
dos tratamentos 
oferecidos pelo 
SUS. 

Atenção 
multidisciplinar 
e 
multisectorial. 

Eficiência no 
acompanhame
nto. 

Garantia de 
medicamentos 
e 
encaminhame
nto para 
atenção 
secundaria. 

Recursos 
humanos 
capacitados.  

Agendament
o de consulta 
segundo 
necessidade 
do paciente. 

Contratação 
de compra 
de 
medicamento
s e consultas 
especializada
s. 

Financeiro: (Compra 
de medicamento, 

Aumento da oferta 
das consultas). 

Cognitivo: 
(Elaboração e 
adequação do plano 
de acompanhamento 
a paciente 
hipertenso). 

Organizacional: 
(criação de 
fluxograma municipal 
para esta demanda). 

Político: (decisão de 
recursos para 
estruturar o serviço). 

Processo de 
Trabalho da 
equipe 
inadequado, 
com poucas 
informações 
em relação 
ao paciente 

Reorganizar o 
processo de 
trabalho para 
melhorar a 
efetividade. 

Cobertura de 
100% 
dos pacientes 
hipertensos. 

Linha de 
cuidados 
para HAS 
implantada 

Recursos 
humanos 

Cognitivo: 
(elaboração de o 
projeto de abordagem 
a os pacientes 
hipertensos). 

Político: (articulação 
entre os setores de 
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Hipertenso. capacitados. saúde e adesão dos 
profissionais). 

Organizacional: 
(adequação do fluxo 
de referência e contra 
referência). 

Hábitos e 
estilos de 
vida 
inadequados
. 

Projeto: “amigos 
do coração” 

 Modificar hábitos 
e estilos de vida. 

População 
com melhor 
qualidade de 
vida. 

Pacientes 
hipertensos 
controlados. 

Campanha 
educativa na 
rádio local. 

Projeto 
Amigos do 
Coração 
Implantado. 

Caminhadas 
de grupos de 
hipertensos. 

Recursos 
humanos 
capacitados. 

Organizacional (para 
organizar as 
caminhadas). 

Cognitivo: 
(informação sobre o 
tema e elaboração do 
projeto). 

Político: (conseguir o 
espaço local para 
realização de 
eventos, aprovação 
do projeto). 

Financeiro: (para 
recursos audiovisuais, 
folhetos educativos, 
etc.) 

 

6.4.1Identificação dos recursos críticos 

Operação/Projeto Recursos  Necessários 

Amigos do coração Político (conseguir o espaço na rádio local, aprovação do projeto) 

Financeiro (para recursos audiovisuais, folhetos educativos, etc.) 

Conhecer melhor 
 

Político (conseguir o local e articulação Intersetorial) 

Financeiro (para recursos audiovisuais folhetos e 
panfletos) 
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Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos “nos críticos” do problema de hipertensos descontrolados na 

comunidade.  

Garantir cuidados Político (decisão de recursos para estruturar o serviço) 

Financeiro (Compra de medicamentos, aumento da oferta das 
consultas) 

Organizacional (criação de fluxograma para esta demanda) 
 

Reorganizar o 

processo de trabalho 
 

Político (articulação entre os setores de saúde e adesão dos 
profissionais) 

Organizacional (adequação do fluxo de referência e contra 
referência) 
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   6.4.2 Análise de viabilidade do plano  

Operação/Projeto Recursos Necessários Controle dos recursos críticos Ação estratégica 

Ator que controla Motivação 

“AMIGOS DO CORAÇAO” 

Modificar hábitos e estilos de 
vida. 

Político (conseguir o espaço na rádio 
local) 

Financeiro (para recursos audiovisuais, 
folhetos educativos, etc.) 

Setor de 
comunicação social 

Secretário de saúde 

Favorável 

 

Favorável 

Apresentar um 
projeto de apoio 
das instituições 

CONHECER MELHOR 

Aumentar o nível de informação 
da população sobre os riscos de 
HAS 

Político (conseguir o local e articulação 
Intersetorial) 

Financeiro (para recursos audiovisuais 
folhetos e panfletos) 

Secretaria de saúde 

Secretaria 
educação 

Secretaria de 
Cultura 

Favorável 

Favorável 

 

Favorável 

Apresentar um 
projeto de apoio 
das instituições 

GARANTIR CUIDADOS 

Melhorar a estrutura do serviço 
para o atendimento dos 
pacientes hipertensos, garantir 
seu acompanhamento em rede e 
a integralidade, equidade e 
universalidade dos tratamentos 
oferecidos pelo SUS. 

Político (decisão de recursos para 
estruturar o serviço) 

Financeiro (Compra de medicamentos, 
aumento da oferta das consultas) 

Organizacional (criação de fluxograma  
para esta demanda) 

Perfeito Municipal 

Secretário de saúde 

 

Secretário de saúde 

Indiferente 

Favorável 

 

Favorável 

Apresentar projeto 
de estruturação 
dos serviços 
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Reorganizar o processo de 
trabalho para melhorar a 
efetividade 

Político (articulação entre os setores 
assistenciais da saúde) 

Organizacional (adequação do fluxo de 
referência e contra referência) 

Secretário de saúde 

Secretário de saúde 

Favorável 

Favorável  

Apresentar projeto 
de apoio 

 

 6.4.3 Elaboração do plano operativo 

Operação Resultados esperados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

AMIGOS DO 
CORAÇAO 

População com melhor 
qualidade de vida 

Pacientes hipertensos 
controlados 

Campanha 
educativa na rádio 
local 

Projeto Amigos do 
Coração 
Implantado. 

Caminhadas de 
grupos de 
hipertensos 

Recursos humanos 
capacitados 

Apresentar projeto 
com apoio das 
entidades. 

Administradora 
e enfermeira 

 

 

 

Início em três meses e 
término 6 meses 

Apresentar o projeto 
em dois meses, 
implantar em 6 meses. 

Início das atividades 
em três meses 

Início em dois meses 
termino em três meses 
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CONHECER 
MELHOR 

 

Diminuição da incidência de 
hipertensos no município e 
manter controle dos 
diagnosticados 

População mais informada 
sobre os riscos de HAS 

Recursos humanos 
capacitados 

Avaliação do nível 
de informação da 
população sobre os 
riscos de HAS 

Campanha 
educativa na rádio 
local 

Apresentar um 
projeto de apoio das 
instituições 

Técnica em 
enfermagem e 
agente 
comunitários 
de saúde das 
sete microárea 

Início em dois meses e 
término em três meses 

Início em quatro meses 
e término em seis 
meses 

Início em três meses 
termino 6 meses. 
Apresentar o projeto 
em dois meses 

GARANTIR 
CUIDADOS 

Atenção Multidisciplinar e 
multisectorial 

Eficiência no 
acompanhamento 

Garantia de medicamentos e 
encaminhamento para 
atenção secundária 

Recursos humanos 
capacitados 

Agendamento de 
consulta segundo 
necessidade do 
paciente 

Contratação de 
compra de 
medicamentos e 
consultas 
especializadas 

Apresentar projeto 
de estruturação dos 
serviços 

 Coordenadora Início em dois meses e 
término em três meses 

Início em três meses e 
término 12 meses 

Quatro meses para 
contratação e compra. 
Apresentar o projeto 
em três meses 

Reorganização 
do processo 
de trabalho 

Cobertura de 100% 
dos  pacientes hipertensos 

Linha de cuidados 
para HAS 
implantada. 
Recursos humanos 
capacitados 

Apresentar projeto Agente 
comunitário de 
saúde da área 
e 
coordenadora. 

Início em três meses e 
termino em 12 meses. 
Início em dois meses e 
término em três meses 
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6.4.4 Gestão do plano 

Fazer uma avaliação cada seis meses de cada operação em uma planilha de 

acompanhamento onde incluímos Produto -Responsável- Prazo- Situação atual-

Justificativa e Novo Prazo, pois para Campos; Farias e Santos (2010, P-73), “O 

sucesso de um plano ou pelo menos a possibilidade de que ele seja efetivamente 

implementado depende de como será feita a sua gestão”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do plano de ação visa destacar as ações que serão implantadas e 

acompanhadas pela equipe.   

 

Para que o projeto de intervenção possa de fato contribuir na melhoria dos níveis 

pressóricos dos hipertensos é necessário o envolvimento de todos os componentes 

da equipe de saúde e ainda contar com o apoio dos profissionais que fazem o 

matriciamento das equipes da atenção básica. 

 

 As ações implantadas na atenção primária e que alcance êxito são fundamentais 

para a redução das intercorrências que levam os hipertensos a buscar ações nos 

serviços de média e alta complexidade. A atenção primária realizada com qualidade 

reduz gastos com internações e outros procedimentos nos níveis de maior 

complexidade. 

 

Espera-se que com a implantação das ações deste projeto de intervenção possamos 

melhorar o controle pressórico dos hipertensos e assim melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos. 
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