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RESUMO 

 

 

Um dos principais problemas de saúde diagnosticados na área de Novo 

Oriente foi o alto índice de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

não controlada cadastrados na Unidade de Saúde. Com a rotina assistencial 

diária foi possível identificar que os referidos pacientes apresentavam estilo de 

vida sedentário, maus hábitos alimentares além de não adesão ao tratamento 

medicamentoso proposto. Diante desta realidade, o objetivo deste estudo 

consiste em elaborar um plano de intervenção para minimizar o alto índice de 

pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada na população 

assistida pela equipe de saúde Sete do município Belo Oriente/ Minas Gerais. 

Este trabalho foi realizado baseando-se no método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) que propõe quatro momentos: o explicativo, 

normativo, estratégico e táctico operacional, além da revisão da literatura que 

foi realizada por meio de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Núcleo de 

Educação em Saúde Coletiva (NESCON), base de dados da Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (BIREME)e em páginas oficiais 

da prefeitura da cidade. Dentre as principais propostas apresentadas para 

controle do alto índice de paciente com HAS não controlada citam-se: 

aumentar o conhecimento dos pacientes envolvidos acerca da HAS e 

conscientizá-los da necessidade de adoção do modo e estilo de vida saudável 

e assim promover as atividades de promoção da saúde e prevenção de 

complicações advindas da HAS não controlada. 

 

Descritores: Hipertensão Arterial. Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Primária à Saúde.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the major health problems diagnosed in the New Orient area was the 

high rates of uncontrolled systemic hypertension (SAH) in patients enrolled in 

the Health Center. With the daily care routine, it was possible to identify that 

patients with uncontrolled hypertension had a sedentary lifestyle, poor eating 

habits and not adherence to the proposed drug treatment. The objective of this 

study is to draw up a contingency plan to minimize the high index of patients 

with uncontrolled hypertension in the population assisted by the health team 

seven of the municipality of Belo Oriente/ Minas Gerais. This work was carried 

out based on the Strategic Situational Planning (SSP) method, which proposed 

the following moments: the explanatory, normative, strategic and operational 

tactics, in addition to a review of the literature carried out using data from the 

Virtual Health Library, Collective Health (NESCON) and the Latin American and 

Caribbean Literature in Health Sciences database (BIREME), and in official 

pages of the city hall. Among the main proposals presented to control the high 

rates of uncontrolled hypertension, it is necessary to increase the knowledge of 

the patients involved in hypertension and to make them aware of the need to 

adopt a healthy lifestyle and to promote health promotion activities. health and 

prevention of complications from uncontrolled SAH. 

 

Keywords: Arterial Hypertension. Family Health Strategy. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Breves Informações Sobre o Município de Belo Oriente 

 

O município de Belo Oriente está localizado na mesorregião do Vale do Rio 

Doce, microrregião de Ipatinga, banhado pelo Rio Doce e Rio Santo Antônio, a 

leste da capital do estado, com extensão de 335,31 km². As rodovias de acesso 

à cidade são a BR- 381 e a MG-758. Como municípios limítrofes estão os 

municípios de Açucena, Naque, Iapu, Ipaba, Bugre, Mesquita e Santana do 

Paraíso fechando a extensão entre o rio Santo Antônio e rio Doce (BELO 

ORIENTE, 2015). 

O território do município foi habitado por índios botocudos, que viviam às 

margens dos rios Santo Antônio e Doce. Posteriormente com a chegada do 

Barão de Mesquita, com familiares e escravos, fundou-se um núcleo, 

inicialmente chamado Piedade do Galo. Esse povoado desenvolveu-se com o 

trabalho dos fundadores, dedicado especialmente, às atividades, agropecuárias 

até 1977, quando entrou em funcionamento importante indústria de celulose 

que propiciou rápida expansão do município (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2013). 

A economia do município baseia-se, até hoje, praticamente na indústria de 

celulose, carvão vegetal, agricultura, pecuária e extração de madeira 

(eucalipto) matéria prima usada pela Celulose Nipo Brasileira S/A (CENIBRA), 

na fabricação de papel. Possui uma renda média per capita de R$ 128,02 

mensais. O índice de desenvolvimento humano (IDH) é de 0,686, abaixo do 

IDH nacional que é 0,754e o produto Interno Bruto (PIB) de Belo Oriente é um 

dos maiores da microrregião, destacando-se no setor industrial e na área de 

prestação de serviços (IBGE, 2013). 

As principais atividades econômicas do município são: Indústria CENIBRA, 

Comércio Varejista, Construção Civil, Extração Vegetal, sendo as opções de 

emprego: CENIBRA, Prefeitura Municipal, Secretaria de Estado de Educação, 

Construção Civil, Trabalho braçal no cultivo de Eucalipto. 
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A população do município estimada para 2017 é de 26.158 habitantes e seu 

crescimento populacional é de 29,8 % (IBGE, 2017). 

De acordo com o último Censo Demográfico publicado de 2010, a maioria das 

pessoas residentes no município (87,6%) se encontrava acima da linha de 

pobreza, 7,4% entre a linha de indigência e pobreza e 5,1% abaixo da linha de 

indigência (BELO ORIENTE, 2015). 

A estrutura de saneamento básico na área de abrangência do Programa de 

Saúde da Família (PSF), conta com 99,8% das residências com a coleta 

pública de lixo e instalação sanitária. Percebe se que a rede geral de esgoto é 

a forma mais encontrada de escoamento de dejetos (91.3%) na população, e 

8,7% está coberta com fossa séptica. Ainda 99,8% das famílias cadastradas 

recebem água de rede pública e 0,13% a recebem de poço ou nascente (IBGE, 

2013). 

Com relação à educação o município conta com 10 escolas de ensino 

fundamental, sete escolas de ensino pré-escolar e duas escolas de Ensino 

Médio Estadual (IBGE, 2013). 

 

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 

O município possui 24 estabelecimentos de saúde, deles 15 são postos de 

saúde e serviços odontológicos, que fazem parte do Sistema Único de Saúde 

(SUS); sete laboratórios onde são realizados os exames por meio de convênios 

com a prefeitura; uma farmácia e um hospital público regional (DIAZ, 2016). 

Cerca de 80% da população do município é dependente do SUS. Para prestar 

o atendimento à saúde o município conta com oito Unidades de Saúde da 

Família (USF) distribuídas da seguinte forma: uma equipe da saúde da família 

em São Sebastião de Braúnas, uma equipe de saúde de família em Bom Jesus 

de Bagre, uma equipe de saúde de família em Esperança (zona rural), duas 

equipes de saúde de família em Belo Oriente (sede), três equipes de saúde de 

família em Perpétuo Socorro.  
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Sendo assim, o município de Belo Oriente é coberto pela Estratégia de Saúde 

de Família e o trabalho em rede se realiza de forma Interdisciplinar e Inter 

setorial, sendo que a atenção básica prioriza as equipes de saúde da família 

como instrumento principal para reorganização da atenção básica. 

 Os atendimentos de urgência e primeiros socorros são referenciados ao 

município de Ipatinga, pois o hospital do município ainda está em construção. 

A assistência ambulatorial especializada é oferecida com tratamentos fora de 

domicílio em Ipatinga, Governador Valadares, Belo Horizonte e Teófilo Otoni, 

os demais serviços são oferecidos pelo município através de convênios com o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSAUDE); os exames de patologia 

clínica são oferecidos por meio de serviços próprios do município e serviços 

credenciados pelo SUS.  

Possui um Conselho Municipal de Saúde que pertence à microrregião de 

Ipatinga e se reúne uma vez por mês de forma ordinária podendo ser 

convocados de forma extraordinária e compostos pelos gestores municipais e 

técnicos da gerência municipal da saúde (16 membros).  

O município conta ainda com um total aproximado de 222 trabalhadores de 

saúde entre os próprios profissionais, motoristas, pessoal de serviço vinculado 

entre si com um horário de trabalho diário de oito a 17 horas de segunda a 

sexta a uma carga horária semanal de 40 horas. 

 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde da Família e a Equipe de Saúde da Família 

 

A Equipe de Saúde da Família Sete, da qual faço parte, é constituída por um 

profissional médico (sendo médico do Programa Mais Médicos do Brasil) uma 

enfermeira, uma técnica em enfermagem, seis agentes comunitários de saúde 

(carga horária 40 semanais), dois recepcionistas e uma coordenadora. 

A Unidade de Saúde da Sede foi inaugurada há sete anos e está situada na 

Rua Açucena, 24 no Bairro Novo Oriente /MG. A unidade foi construída 

seguindo projeto federal de Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não está 

bem conservada, considerando a demanda e a população atendida (2.400 
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pessoas), embora o espaço físico seja muito bem aproveitado. Tem três salas 

para consulta médica, duas salas para consulta de enfermagem, uma sala para 

coleta de preventivos, uma sala de curativos, uma sala de medicação, uma 

sala de vacina, uma sala para reuniões com o público, uma sala de reunião 

para os agentes comunitários de saúde, uma sala de gerência, uma sala pra 

estoque de materiais médicos, um expurgo e uma sala para esterilização de 

materiais, dois consultórios odontológicos, a cozinha e a recepção. A área 

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

atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na UBS. Isso dificulta o 

atendimento à população e é motivo de insatisfação de usuários e profissionais 

de saúde. Não existe espaço nem cadeiras para todos, e muita gente tem que 

aguardar o atendimento em pé. Essa situação sempre é lembrada nas 

discussões sobre humanização do atendimento. 

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

realizadas na sala de reuniões, que fica à direita da recepção. 

Com relação aos aspectos epidemiológicos, o município tinha cadastrado no 

final de 2014 um total de 2388 pacientes portadores de hipertensão arterial 

sistêmica, 710 portadores de diabetes, 16 portadores de tuberculose e 

registrou no ano todo, 77 casos de dengue, de acordo com os dados oferecidos 

pela Secretaria Municipal de Saúde (BRASIL, 2014). 

Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), as 

principais causas de óbito no município foram doenças do aparelho 

respiratório, do aparelho circulatório e do geniturinário (BRASIL, 2014). 

Em 2013 a taxa de mortalidade infantil foi de 5,3/1000 nascidos vivos. Destaca-

se que em 2012 a cobertura vacinal da população de menores de um ano de 

idade foi de 99,5 % (BRASIL, 2014). 

 

1.4 Estimativas Rápidas: Problemas de Saúde do Território e da 

Comunidade 

 

No primeiro momento, a Equipe de Saúde Sete da Unidade Básica de Saúde 

de Belo Oriente, realizou um diagnóstico situacional da área de abrangência. 
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Os dados necessários para elaboração desse diagnóstico foram coletados a 

partir de registros sobre estado de saúde da população existente na própria 

UBS. Além dessa fonte, foram realizadas entrevistas com informantes-chave, 

utilizando roteiros e observação ativa da área; onde foi levantada uma série de 

problemas e necessidades com a participação da própria população utilizando 

o método da Estimativa Rápida. 

 

Entre os problemas identificados na área do bairro Novo Oriente em 2016 

estão: 

1-Alto índice de pacientes com HAS não controlada. 

2-Incremento do sedentarismo. 

3-Incremento da sexualidade em adolescentes. 

4-Incidência alta de fumo. 

5-Insuficiente abastecimento de água. 

6-Falta de saneamento básico. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A HAS é uma doença grave e quando não controlada pode trazer complicações 

sérias à saúde dos indivíduos comprometendo de forma nem sempre 

reversível, o estado geral de saúde. Na área assistida pela equipe Sete, o alto 

número de pacientes com HAS não controlada (246 dos 508 pacientes com 

HAS representando 48,4% do total) é bastante preocupante. A equipe 

identificou que além de não controlar a pressão arterial, talvez por dificuldade 

de aderir ao tratamento medicamentoso proposto, ou por falta de conhecimento 

essencial sobre a doença, os pacientes com HAS levam um estilo de vida 

inadequado com maus hábitos alimentares e sedentarismo. 

Diante dessa realidade e para prevenir as complicações advindas da falta de 

controle da HAS, a equipe optou por trabalhar com um plano de intervenção 

mais imediato com a população acometida pela HAS com o intuito de melhorar 

a qualidade de vida dessa população uma vez que possuem os recursos 

humanos disponíveis e infraestrutura para efetivação de tal proposta. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para minimizar o alto índice de pacientes 

com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada na população assistida pela 

equipe de saúde Sete do município Belo Oriente/ Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A princípio, a Equipe de Saúde Sete da Unidade Básica de Saúde de Belo 

Oriente realizou o diagnóstico situacional da área de abrangência mediante a 

identificação de dados de saúde da população assistida.  A partir deste 

diagnóstico se elencou o principal problema de saúde com alta prioridade e 

urgência para se propor uma intervenção “Alto índice de pacientes com HAS 

não controlada”.  A seguir se descreveu e explicou o problema, foram 

propostas ações de intervenção utilizando o método do PES conforme os 

textos da seção 1 do Módulo de iniciação científica (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2013) e seção 2 do Módulo de Planejamento e 

avaliação em ações de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre Hipertensão Arterial 

Sistêmica, seus fatores de riscos e complicações na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e base de 

dados da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(BIREME) e em páginas oficiais da prefeitura da cidade para dar consistência 

ao trabalho. Para essa revisão foram utilizados os seguintes descritores: 

Hipertensão Arterial, Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Epidemiologia da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

 

De acordo com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão (2016), no Brasil a HAS 

está presente em 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, sendo que mais de 

60% são idosos, contribuindo de forma direta ou indireta para 50% das mortes 

por doença cardiovascular (DCV).A prevalência nacional de HAS varia 

conforme a população estudada e a forma de avaliação da pressão arterial 

(PA) que é considerada como: autorreferida (o paciente informa a PA), 

autorreferida por telefone (o paciente informa pelo contato telefônico a PA) ou 

aferida (a PA do paciente é aferida por profissionais habilitados). Esses dados 

coletados são reunidos e utilizados para cálculo nacional de prevalência 

(MALACHIAS et al., 2016). 

Em uma coorte nacional conhecida como Elsa Brasil, que incluiu 

aproximadamente 15.000 trabalhadores públicos, se identificou prevalência de 

HAS em 35,8%,com predomínio entre homens (40,1% vs 32,2%)(CHOR et al., 

2015).Já os dados do sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), referentes aos anos de 

2006 e 2016 mostram que a prevalência de HAS autorreferida entre indivíduos 

com18 anos ou mais, residentes nas capitais, passou de 22,5% para 25%, 

respectivamente, sendo mais prevalentes nas mulheres (VIGITEL, BRASIL, 

2016).  

 

5.2 Conceitos e Valores de Referência da Pressão Arterial 

 

Define-se Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) a condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 

mmHg. Em geral se associa a vários fatores como distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, e é agravada pela 

presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade 
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abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM) (MALACHIAS; et al., 

2016). 

Segundo Scala e colaboradores, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

recomenda deve-se tomar muito cuidado antes de “rotular” algum indivíduo 

como hipertenso (SCALA, MAGALHÃES, MACHADO, 2015). Para a 

classificação da HAS é indispensável à sistematização dos critérios e 

diagnóstico para a doença. 

Tendo como referência a 7ª diretriz brasileira de HA a classificação da pressão 

arterial (PA) em mmHg conforme a medição casual ou no consultório a partir de 

18 anos de idade pode ser definida da seguinte maneira: é considerada normal 

a pressão arterial sistólica (PAS) ≤ 120 e a pressão diastólica (PAD) ≤ 80. 

Considera-se pré-hipertensão valores da PAS entre 121-139 e a PAD entre 81-

89. A HAS propriamente dita divide-se em três estágios: Hipertensão estágio 1: 

PAS entre 140 – 159 e PAD entre 90 – 99; Hipertensão estágio 2: PAS entre 

160 – 179 e PAD entre 100 – 109 e Hipertensão estágio 3: PAS ≥ 180 e PAD ≥ 

110.  Sendo que quando a PAS e a PAD se encontram em categorias 

diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação da PA (MALACHIAS et 

al., 2016). 

 

5.3 Abordagem ao paciente com HAS e as complicações consequentes ao 

não acompanhamento adequado dos pacientes com HAS 

 

A abordagem a pessoas com PA elevada deve envolver um trabalho bastante 

efetivo da equipe multiprofissional e inclui além do uso de fármacos anti-

hipertensivos, medidas não-medicamentosas. O conjunto dessas ações 

controla a PA, protege órgãos-alvo, preveni desfechos cardiovasculares e 

renais. A associação de medidas não medicamentosas ao uso de anti-

hipertensivos tem se mostrado eficaz na redução da PA, porém, essa eficácia 

muitas vezes é comprometida pela perda de adesão a abordagem terapêutica 

a médio e longo prazo (MANCIA et al., 2013; JAMES et al., 2014).  Entende-se 

por adesão ao tratamento para HAS o grau de coincidência entre a prescrição 

médica e o comportamento do paciente e existem vários fatores que podem 
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levar ao abandono da terapêutica proposta, sendo este abandono crescente 

conforme o tempo decorrido após o início do tratamento (MALACHIAS, et al 

2016). 

As complicações mais comuns quando do não acompanhamento da HAS de 

forma sistemática são os eventos cardiovasculares, entre eles o Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM) e os acidentes vasculares encefálicos (AVE), além dos 

problemas renais (PARK, CIFELLI, 2013). Portanto, salienta-se a importância 

de conscientizar os pacientes a respeito da adesão à terapêutica proposta, 

para além do tratamento medicamentoso, incluindo a mudança nos hábitos de 

vida o que impacta diretamente no controle da HAS. Reforça-se que o 

tratamento e acompanhamento dos indivíduos portadores de HAS deve ser 

realizado em equipe, com envolvimento multiprofissional, abordando áreas 

medicamentosas, físicas e psicológicas. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alto índice de pacientes com 

HAS não controlada”, para o qual se registra uma descrição, explicação e 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). Ainda de acordo com Campos, Faria e Santos (2010), 

o projeto de intervenção facilita o planejamento de todas as ações necessárias 

para atingir o resultado desejado. 

Para Weschenfelder e Gue (2012) a educação em saúde na atenção básica, 

especialmente, é um instrumento de intervenção muito importante, pois 

conhecendo a realidade da população da área de abrangência, as intervenções 

propostas pela equipe multiprofissional podem produzir melhores resultados. 

Os autores ainda abordam a necessidade de valorizar os novos conceitos de 

saúde doença e a participação do usuário na elaboração do seu plano de 

intervenção, que no nosso caso seria além da adesão medicamentosa dos anti-

hipertensivos, estímulo à redução do peso entre aqueles com sobrepeso, à 

implementação de atividades físicas, à redução do consumo de sal, ao 

aumento do consumo de hortaliças e frutas, além da diminuição de alimentos 

gordurosos, dentre outros, com o intuito de estimular o autocuidado e promover 

uma melhoria da qualidade de vida da população (WESCHENFELDER & GUE, 

2012). No momento do planejamento a equipe discutiu sobre os problemas 

identificados, levantou quais seriam suas causas e pensou-se sobre as 

estratégias de minimização dos problemas, identificando e relacionando as 

atividades prioritárias tendo em vista os resultados esperados.  

 

6.1 Definições dos problemas de saúde do território e da comunidade 

  

Vários problemas de saúde puderam ser identificados durante as discussões 

sobre o plano de intervenção mais urgente para a população assistida pela 

Equipe de Saúde Sete em Novo Oriente/MG. Dentre eles destacou-se: Alto 

índice de pacientes com HAS não controlada, incremento do sedentarismo, 
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incremento da sexualidade em adolescentes, incidência alta de fumo, 

insuficiente abastecimento de água e falta de Saneamento Básico. 

 

 

6.2 Priorização dos problemas 

 

Para melhor compreensão e visualização da graduação da prioridade e da 

urgência de intervenção de acordo com os problemas identificados, a planilha 

representada pelo quadro 1 foi elaborada pela Equipe de Saúde a partir do 

diagnóstico situacional, das condições de saúde e doenças de nossa área de 

abrangência. Salienta-se que a urgência foi classificada considerando a 

autonomia da equipe de saúde para resolver o problema, sendo demostrada 

por ordem decrescente, ou seja, a urgência 07 (sete) é a maior e a 

seleção/prioridade foi demonstrada por ordem crescente de prioridade sendo o 

01(um) o mais prioritário (Quadro 1) 

 

QUADRO 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de saúde Sete, unidade básica de saúde, município de 

Belo Oriente/ Minas Gerais. 

 
Principal 
Problema 

 
Importância 

 
Urgência 

 
Capacidade de 
enfrentamento 

 
Seleção/prioridade 

Alto índice de 
pacientes com HAS 
não controlada 

Alta 07 Parcial 01 

Incremento do 
sedentarismo. Alta 06 Parcial 02 

Incremento da 
sexualidade em 
adolescentes. 

Alta 05 Parcial 03 

Incidência alta de 
fumo. Alta 04 Parcial 04 

Insuficiente 
abastecimento de 
água. 

Alta 03 Parcial 05 

Falta de 
Saneamento 
Básico. 

Alta 02 Parcial 06 

Fonte: Própria autoria (2017) 
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6.3 Descrição do Problema Selecionado 

 

O número de pacientes com HAS não controlada na área de assistência pela 

Equipe Sete anteriormente citado representou 48,4% do total dos pacientes 

hipertensos (508) e, por isso, foi definido como prioridade número um para 

implementar uma proposta de intervenção. Destaca-se que estilos de vida e 

hábitos alimentares inadequados, e/ou falta de conhecimento sobre a HAS 

foram identificados como fatores importantes que contribuíram para a 

instalação do descontrole dos níveis pressóricos da população estudada. 

A Equipe de saúde Sete utilizou alguns dados fornecidos pelo Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e outros que foram produzidos pela 

própria equipe, ante a necessidade de produzir informações adicionais, na 

descrição do problema priorizado (Quadro 2).  

 

QUADRO 2 - Números absolutos e porcentagens de pacientes com HAS controlada e não 
controlada na população da comunidade adscrita à equipe de saúde Sete, unidade 

básica de saúde da sede do município de Belo Oriente/ Minas Gerais.  

Descritores 
Valores 

N(%) 
Fontes 

Número de pacientes com HAS* 508 (100%) SIAB 

Número de pacientes com HAS medicados 
Controlados. 

262 (51,5%) Registro da equipe 

Número de pacientes com HAS medicados 
não controlados 

246 (48,4%) Registro da equipe 

Fonte: Própria autoria (2017) 
*HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica 
** SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica 

 

 

6.4 Explicação do Problema 

 

A HAS é um problema grave de saúde tanto no Brasil como no mundo. Na 

nossa área de abrangência o número de casos com diagnóstico de HAS é 

muito alto, 21,1%da população total assistida (2400 pessoas). Além disso, foi 

identificado que desse total de pacientes com HAS um número alto de 

pacientes não apresentava os níveis pressóricos controlados. Em especial, 

essa situação de descontrole da pressão arterial constitui um fator de risco 

importante no desenvolvimento das doenças cerebrovasculares e 
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cardiovasculares e representa a primeira causa de morte ligada ao aparelho 

circulatório da população adscrita, o que incide na sua morbimortalidade. 

O diagnóstico e tratamento da HAS são frequentemente negligenciados por ser 

na maior parte do seu curso, assintomática. Existem múltiplos fatores que 

favorecem o surgimento e evolução desta doença, entre eles encontram-se os 

genéticos de causa hereditária denominados fatores não modificáveis, e 

aqueles modificáveis relacionados aos estilos de vida tais como: alimentação 

inadequada ligada ao consumo de sal e excessos de gorduras; obesidade; 

sedentarismo; uso excessivo de álcool; tabagismo e cultura de saúde 

deficiente. No caso da população de pacientes com HAS assistida pela equipe 

Sete, identificou-se que provavelmente o descontrole dos níveis pressóricos se 

deve aos hábitos de vida inadequados e a falta de conhecimento geral sobre a 

doença, além de uma adesão medicamentosa fragilizada. 

 

6.5 Seleção dos Nós Críticos 

 

Os nós críticos selecionados para nortear a implementação do plano de 

intervenção basearam-se os fatores que, no nosso entendimento, influenciaram 

o descontrole dos níveis pressóricos. São eles: 

 Insuficientes conhecimentos sobre a doença HAS e os 

riscos de complicações. 

 Inadequados hábitos e estilos de vida. 
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6.6 Desenhos das Operações 

 
QUADRO 3 - Operações sobre os “nós críticos” relacionados ao problema “Alto índice de pacientes com HAS não controlada”, na 

população sob responsabilidade da equipe de saúde da família Sete do município Belo Oriente/ Minas Gerais. 

Fonte: Própria autoria (2017) 

 

 

Nós críticos Operação/Projeto Resultados esperados 
Produtos 

esperados 
Recursos necessários 

Insuficiente 
conhecimento 
sobre a 
doença HAS e 
os riscos de 
complicações. 

Capacitação aos 
pacientes e família  
 
Viver com saúde 
 
Saber + 

-Aumentar os 
conhecimentos dos 
pacientes com 
hipertensão arterial e 
seus familiares sobre a 
doença, seus riscos e 
suas complicações. 

- Pacientes 
conscientizados 
sobre o seu quadro 
de HAS e as 
principais formas de 
prevenir as 
complicações. 
- Família capaz de 
oferecer suporte 
para controle da 
HAS 

-Organizacional: elaboração das palestras e grupos educativos. 
Organização da agenda para atendimento de rotina aos 
pacientes com HAS e familiares. 
-Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação e pedagógicas para abordagem aos pacientes 
-Político: facilitar o acesso para obtenção do espaço na radio 
local para divulgação de orientações e de programas da equipe 
para prevenção das complicações da HAS. 
-Financeiros: para aquisição dos recursos áudio visuais e 
folhetos educativos 

Hábitos e 
estilos de vida 
inadequados 

 

Promoção de ações 
que propiciem a 
mudança dos hábitos 
alimentares e estilos 
de vida prejudiciais  
 
+ saúde 
 
Cuidar melhor 
 

-Programa de educação 
e saúde com o grupo 
operativo pacientes com 
HASimplementado de 
forma rotineira 
-Campanhas educativas 
nas escolas e na rádio 
- Dispensação de 
medicamentos 
fornecidos pelo SUS 

-Pacientes com HAS 
com hábitos de vida 
mais saudáveis com 
alimentação 
adequada e 
atividade física 
regular. 

-Cognitivo: informações sobre o tema e estratégias pedagógicas 
de comunicação. 
-Político: disponibilização de mais recursos financeirospara 
aquisição de recursos audiovisuais, mobilização social e 
articulação Inter setorial com a rede de ensino e a radio- 
comunitária. 
-Organizacional: para organizar as palestras de educação em 
saúde. 
-Financeiro: aumento da oferta de medicamentos e exames 
para atender aos protocolos previstos para pacientes com HAS 
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6.7 Identificação dos Recursos Críticos 

Os recursos críticos são aqueles indispensáveis para a execução de uma operação e que não estão disponíveis. 

QUADRO 4 - Identificação dos recursos críticos relacionados ao problema “Alto índice de pacientes com HAS não controlada”, na 
população sob responsabilidade da equipe de saúde da família Sete do município de Belo Oriente/ Minas Gerais. 

Projeto Recursos críticos 

Viver com saúde 
 

Político: conseguir espaço na radio local (divulgação de orientações e de programas da equipe para prevenção das 
complicações da HAS) 
Financeiros: para aquisição de recursos áudio visual e folhetos educativos 

Saber + 
 

Político: mobilização social, articulação Inter setorial, conseguir espaço na radio local. 
Financeiros: para aquisição de recursos áudio visual e folhetos educativos 

Cuidar melhor 
 

Político: decisão de aumentar os recursos 
Financeiros: aumento da oferta de medicamentos, e exames nos protocolos previstos para pacientes com HAS 

+ saúde Político: mobilização social e articulação Inter setorial com as redes de ensino e a rádio comunitária. 
Financeiros: para aquisição de recursos audiovisual e folhetos educativos, para aumento da oferta de medicamentos e de 
exames para atender aos protocolos previstos para pacientes com HAS. 

Fonte: Própria autoria (2017) 
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6.8 Análises da Viabilidade do Plano 

Para o desenvolvimento efetivo do plano de intervenção é preciso identificar os atores que controlam recursos críticos. 

QUADRO 5 - Análise da viabilidade do plano de ação relacionado ao problema “Alto índice de pacientes com HAS não controlada”, na 
população sob responsabilidade da equipe de saúde da família Sete do município de Belo Oriente/ Minas Gerais. 

Operação/Projeto Recursos críticos Controle dos recursos críticos Operações estratégicas 

Ator que controla Motivação 

Capacitação aos 
pacientes e família/ 
Viver com saúde 
 

Político: conseguir espaço na radio 
local (divulgação de orientações e de 
programas da equipe para prevenção 
das complicações da HAS) 
Financeiros: para aquisição de 
recursos áudio visual e folhetos 
educativos 

Setor de 
comunicação social 
Secretária de saúde 
Médico, enfermeiros 
e agentes 
comunitários de 
saúde. 
 

Favorável 
 
 
Favorável 
 
Favorável 

-Divulgação do Projeto na rádio local, 
-Distribuir folhetos educativos com 
informações sobre prevenção das 
complicações na HAS. 
-Promover educação em saúde através de 
grupo operativo de pacientes com HAS. 

Promoção de ações 
que propiciem a 
mudança dos 
hábitos alimentares 
e estilos de vida 
prejudiciais / + 
saúde/Cuidar 
melhor 
 

Político: mobilização social, 
articulação Inter setorial, conseguir 
espaço na radio local. 
Financeiros: para aquisição de 
recursos áudio visual e folhetos 
educativos, para aumento da oferta de 
medicamentos e de exames para 
atender aos protocolos previstos para 
pacientes com HAS. 

Setor de 
comunicação social 
Secretária de saúde 
Médico, enfermeiros 
e agentes 
comunitários de 
saúde. 
 
 

Favorável 
 
 
Favorável 
 
Favorável 

-Realizar atividades lúdicas para 
conscientização da necessidade de mudança 
de hábitos de vida e de adesão à medicação 
proposta. 
-Realizar oficinas de receitas saudáveis  
-Realizar de rotina caminhadas 
acompanhadas por profissionais de saúde 

Cuidar melhor 
 

Político: decisão de aumentar os 
recursos para estruturar melhor o 
serviço. 
Financeiros: aumento da oferta de 
medicamentos, exames e consultas. 

Prefeita Municipal 
Secretária Municipal 
de saúde. 
Fundo Nacional de 
Saúde. 
Médico, enfermeiros 
e agentes 
comunitários de 
saúde. 
 

Favorável 
 
 
Favorável 

-Apresentar projeto de acrescentar a maior 
disponibilidade das medicações nos PSF, as 
consultas e exames previstos no protocolo 
para atendimento aos pacientes com HAS. 
-Monitorar o controle dos agravos da 
hipertensão arterial. 
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+ saúde Político: mobilização social e 
articulação inter setorial com a rede 
de ensino e a radio comunitária. 
Financeiros: para a aquisição de 
recursos. 

Setor de 
comunicação social 
Secretária de saúde 
Médico, enfermeiros 
e agentes 
comunitários de 
saúde. 
 
 
 

Favorável 
 
 
Favorável 

-Promover educação e saúde através do 
grupo operativo de pacientes com HAS. 

Fonte: Própria autoria (2017) 

 

6.9 Elaboração do Plano Operativo 

 

O plano operativo propriamente dito descreve as operações que serão implantadas pela equipe, os resultados esperados, 

bem como os produtos e as ações. Consta também o nome do profissional responsável pela execução das operações e o 

tempo previsto para o início e termino das mesmas. 
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QUADRO 6 - plano operativo relacionado ao problema “Alto índice de pacientes com HAS não controlada”, na população sob 
responsabilidade da equipe de saúde da família Sete do município de Belo Oriente/ Minas Gerais. 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

Viver com saúde: 
-Criar grupos 
operativos com 
pacientes com HAS 

Aumentar os 
conhecimentos sobre a 
HAS, seus riscos e 
complicações a um nível 
de 80%. 

-Palestras e campanha educativa 
na radio 
-Pacientes conscientizados sobre o 
seu quadro de HAS e as principais 
formas de prevenir as 
complicações 

- Promover educação e saúde por 
meio de grupos operativos com 
pacientes com HAS. 
 

Toda Equipe 
Sete/Belo 
Oriente 

Início em 
três 
meses 

Saber mais: 
-Capacitação da 
família dos 
pacientes com HAS 

-Aumentar os 
conhecimentos da 
Família sobre a HAS, 
seus riscos e 
complicações para que 
possa dar suporte e 
auxiliar os pacientes 
com HAS a lidarem com 
a doença da forma mais 
adequada possível. 

-Famílias dos pacientes com HAS 
conscientes do quadro de HAS e 
as principais formas de prevenir as 
complicações 
-Palestras e campanha educativa 
na radio local 
-Avaliação do nível de informação 
alcançado pelos pacientes e 
familiares 
-Capacitação continuada da equipe 
multidisciplinar. 
-Reuniões mensais com o grupo 
operativo. 

-Promover educação continuada em 
saúde tanto para profissionais de 
saúde, pacientes e familiares por 
meio de palestras e grupos 
operativos. 

Toda 
Equipe 
Sete/Belo 
Oriente 

Inicio em 
três 
meses. 

-Cuidar melhor -Garantia de 
medicamentos anti-
hipertensivos de uso 
regular e exames 
previstos nos protocolos 
para os pacientes com 
hipertensão. 

-Regularização da dispensação de 
medicamentos anti-hipertensivos 
-Rotina de consultas de rotina para 
controle dos níveis pressóricos 
-Rotina de exames protocolados 
para pacientes com HAS. 

-Apresentar para secretaria 
municipal de saúde  
-Projeto de 
Estruturação da rede de assistência 
a pacientes com HAS 
-Apresentar estratégias de Melhoria 
para disponibilização medicamentos, 
--Realizar consultas de rotina.  
-Realizar exames protocolados para 
pacientes com HAS 

Secretaria 
municipal de 
saúde 

12 meses 

+ saúde -Pacientes com HAS 
com hábitos de vida 
mais saudáveis: 
alimentação adequada e 

-Programa de educação continuada 
em saúde com foco nos hábitos 
saudáveis de vida. 
-Campanhas educativas nas 

-Realizar atividades lúdicas para 
conscientização da necessidade de 
mudança de hábitos de vida e de 
adesão à medicação proposta. 

 Toda 
Equipe 
Sete/Belo 
Oriente 

 Ao longo 
de 12 
meses 
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atividade física regular escolas e na radio. 
-Distribuição de panfletos e tabelas 
de alimentação saudável. 

-Realizar oficinas de receitas 
saudáveis  
- Realizar de rotina caminhadas 
acompanhadas por profissionais de 
saúde 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O plano de intervenção se mostra como uma ferramenta útil para auxiliar a 

equipe de saúde a lidar com os problemas da unidade. Com este projeto de 

intervenção pretendo obter os resultados esperados modificando ao longo do 

tempo os maus hábitos alimentares e o estilo de vida da população de 

pacientes com HAS, em especial aqueles com os níveis pressóricos não 

controlados. Com essas mudanças pretende-se alcançar o máximo possível 

de pacientes com HAS com níveis pressóricos controlados 

Também se vislumbra a incorporação de práticas de atividade física regular 

para beneficiar não somente o controle dos níveis pressóricos, mas também 

diminuir número de pacientes obesos, combatendo por consequência, o 

sedentarismo. 

Além disso, pretende-se fortalecer a relação com os gestores em saúde para 

que compreendam a necessidade de ajustes estruturais e financeiros para 

melhor atender aos pacientes com HAS. 

Salienta-se que esta é uma proposta viável e que trará grandes impactos na 

qualidade de vida da população envolvida uma vez que se implementada 

conforme o plano de intervenção diminuirá os altos índices de pacientes com 

HAS não controlada diminuirá de forma considerável os riscos de evolução 

para as complicações advindas da HAS não controlada e, por último e não 

menos importante melhorará de forma impactante a qualidade de vida dos 

pacientes assistidos. 
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