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RESUMO. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem alta prevalência e baixas taxas de 
controle, sendo considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e 
um dos mais importantes problemas de saúde pública do mundo e no Brasil. 
Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS 
são fundamentais para a redução dos eventos adversos cardiovasculares. A 
educação em saúde é uma importante estratégia para a prevenção e controle da 
HAS, o que justificou a realização desse trabalho, uma vez que esse agravo foi a 
principal causa (35,4%) das consultas realizadas na UBS Dr: Raimundo Eusébio 
Leão no município de Peçanha-MG. O objetivo geral do trabalho é propor um plano 
de intervenção de Educação em saúde para a população sobre a prevenção e 
controle da HAS. A proposta será desenvolvida na UBS e seguirá as seguintes 
etapas: 1- Fase de intervenção na realidade, onde será feito o contato com as 
comunidades para realizar grupos operativos sobre essa doença. 2- A educação em 
saúde, que será realizada nas comunidades e na própria unidade de saúde, sendo 
moderadas pela médica e enfermeira da unidade, com participação dos demais 
profissionais de saúde, através da metodologia ativa e problematizadora de ensino, 
levando os pacientes a refletirem sobre a melhor forma de controlar os fatores de 
riscos e adoção de hábitos de vida saudáveis. 

 

Palavras- chave: Educação pemanente em saúde, grupos operativos, fatores de 
risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hypertension (SAH) has high prevalence and low rates of control, being considered 
one of the major risk factors (FR) modifiable and one of the most important public 
health problems in the world and in Brazil. Clinical studies have shown that the 
detection, treatment and control of the HAS are fundamental to the reduction of 
cardiovascular adverse events. Health education is an important strategy for the 
prevention and control of the HAS, which justified the conduct of this work, since that 
injury was the main cause (35.4%) consultations on UBS Dr: Raymond Eusébio Leão 
in Peçanha-MG. The overall objective of the work is to propose a plan of intervention 
of health education to the public about the prevention and control of HAS. The 
proposal will be developed at UBS and will follow the following steps: 1-phase 
intervention in reality, where the contact with communities to carry out operating 
groups about this disease. 2-health education, to be held in communities and on own 
health unit, being moderated by the doctor and nurse in the unit, with participation 
from other health professionals, to travel of active methodology and teaching 
problem, taking patients to reflect on the best way to control risk factors and adopting 
healthy lifestyle habits. 
  
Key words: Education, health operating constantly en groups, risk factors. 
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1-INTRODUÇÃO. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

Peçanha é uma cidade localizada no Vale do Rio Doce com uma população de cerca de 

17.320 habitantes.  

A gestão atual está sob responsabilidade do prefeito: Eustáquio de Carvalho Braga, do 

secretário municipal de saúde Carlos Antonio Passos, da coordenadora da Atenção 

Básica Karen Emanuele Eleto e do Coordenador da Atenção à Saúde Bucal Juarez Vieira 

Filho. 

O distrito teve sua criação através do Alvará de 1.822. O Município, com sede no povoado 

de Santo Antônio do Peçanha e a denominação de Rio Doce ou de Vila do Rio Doce, foi 

criado pela Lei provincial n° 2.132, de 25 de outubro de 1875, com território 

desmembrado, segundo algumas fontes, dos municípios de São João Batista, Itabira e 

Serro, ou somente do de Serro, segundo outras. A instalação ocorreu a 7 de janeiro de 

1.880. A Lei n° 2.654, de 4 de novembro de 1.880, criou no Município o distrito de São 

João do Suaçuí, mais tarde São João Evangelista. Com a designação de Suaçuí, 

extensiva à comuna, a sede municipal foi elevada à categoria de Cidade pela Lei 

provincial n° 2.766, de 13 de setembro de 1.881, e pela de n° 3.446, de 28 de setembro 

de 1.887, o Município passou a chamar-se Peçanha. 

As principais rodovias que servem de acesso ao Município são a BR-120 e a MG-314. 

Possui como municípios limítrofes: Cantagalo, São pedro do Suaçui, José Roydan, 

Sanata Maria do Suaçui, Virgolandia, Coroací, Sardoá, Divinolandia de Minas,Virginopolis 

e São João Evangelista. Peçanha fica a 312 km de Belo Horizonte; a 120 km de 

Governador Valadares e a 220 km de Ipatinga. 

 

 

 

 

 

 



13 
 
  

Figura 1: Mapa do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGA (Instituto de Geociência Aplicada). Disponível em: <http://licht.io.inf.br/mg_mapas> Acesso em: 

28 Jul. 2014. 

Tabela 1: População residente em Peçanha-MG: zona urbana e rural. Ano 2012. 

Ano       Urbana          Rural  Total 
 Número     % Número     % Número 

2012 9.107 52,7 8.165 47,3 17.272 
Fonte: SARGSUS. 

A Tabela 1 demonstra que a população residente na zona urbana do município é 

ligeiramente superior à população rural. 
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Tabela 2: População residente em Peçanha-MG por faixa etária e sexo. Ano 2012 

Faixa etárea. Masculino. % Femenino. %   Total. 
0 a  04 694 51.52 653 48.47 1347 

05 a 09 792 50.31 782 49.68 1574 

10 a 14 883 49.77 891 50.22 1774 

15 a 19 937 51.59 879 48.40 1816 

20 a 29 1440 49.55 1466 50.44 2906 

30 a 39 1140 50.71 1108 49.28 2248 

40 a 49 945 49.37 969 50.52 1914 

50 a 59 714 48.08 771 51.91 1485 

60 a 69 490 45.79 580 54.20 1070 

70 a 79 354 44.08 449 55.91 803 

80 e + 138 41.19 197 58.80 335 

Ignorada -  -  - 

Total 8527 49.36 8745 50.63 17272 
Fonte: SARGSUS. 

NaTabela 2 está demonstrada a distribuição populacional por sexo e faixa etária, a 

populaçâo feminina é maior que a masculina, especialmente à partir dos 60 anos de 

idade. A população de crianças e adolescentes representam cerca de 40% do total, os 

adultos mais 40% e os idosos 20%. 

A base econômica do município está na agropecuária, no comércio e na indústria de 

transformação e beneficiamento de produtos agrícolas. Destaca-se a produção de 

madeira de reflorestamento para variados fins, feijão, mandioca, milho, arroz, amendoim, 

batata-doce, café e cana-de-açúcar, bem como queijos do tipo Serro, entre outros. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) trata-se de um indicador composto por três 

variáveis referentes aos aspectos de saúde, educação e renda das populações. Seu valor 

varia entre 0 e 1 e valores mais altos indicam melhores condições de vida. O valor do IDH 

de Peçanha alcançou o índice de 0,635. Segundo o Atlas de Desenvolvimento 

Humano/PNUD (2000). Entre os 853 municípios mineiros, Nova Lima teve o melhor 

desempenho no IDHM, com índice de 0,813, e ficou na 17ª posição do ranking nacional, 

Em comparação com os outros estados, Minas perdeu posição para Goiás em relação ao 
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relatório de 2000 e ocupa agora o 9º lugar, com uma média de 0,731 no IDHM. O estado, 

porém, está à frente da média nacional, que registrou 0,727. Os primeiros três colocados 

da lista são o Distrito Federal, com índice de 0,818, seguido por São Paulo, com 0,783, e 

Santa Catarina, 0,774. Com os piores indicadores aparecem Alagoas, com 0,631, 

Maranhão, 0,639, e Piauí e Pará, que registraram 0,646. Publicidade 2013. 

Segundo dados do DATASUS em 2012 o número de famílias no município que recebiam 

o benefício do Bolsa Família era de 809. 

Existem alguns grupos sociais organizados no município sendo os principais: Sindicato 

dos Produtores Rurais, Associação dos Produtores, Associação Comunitária da Cota, 

Associação Comunitária Bom Jesus de Tronqueiras, Associação Comunitária Jorge e 

Água Branca, Associação Comunitária Vida e Trabalho, Associação Comunitária São 

José. 

A rede de ensino do Município de Peçanha atende do ensino Infantil ao Médio, destinda 

aos educandos de faixa etária dos 5 a 18 anos. A população cursando ensino superior 

estuda em cidades vizinhas na rede privada de ensino. Em 2009 o município apresentava 

os seguintes dados referentes à educação: 3195 matrículas no ensino fundamental; 670 

matrículas no ensino médio; 368 matriculas no pré-escolar; 22 escolas de ensino 

fundamental; 02 escolas de ensino médio; 09 escolas de ensino pré- escolar e 01 creche. 

No município a taxa de analfabetismo gira em torno de 24,5% da população, índice que 

vem diminuindo continuamente, principalmente entre as crianças e adolescentes de 05 a 

18 anos. No entanto, apesar dos programas do governo que incentivam a participação 

ativa nas escolas, ainda existem casos de evasão escolar por motivos diversos, com 

destaque para as crianças e adolescentes que moram na zona rural, adolescentes que 

precisam trabalhar dentre outros. 

Quanto ao saneamento básico domiciliar, 44,08% das residências estão ligadas a rede de 

água, 24,70% estão conectados a rede de esgoto e 35,40% ainda possuem o sistema de 

fossa. No que diz respeito à coleta de lixo o município realiza coleta seletiva, 32,40% dos 

domicílios possuem coleta regular. 
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Tabela 3: Estrutura Sanitária de Peçanha-MG. 

Abastecimento de água. Ano 1991 Ano 2000 
Rede geral 25,0 44,08 

Poço ou nascente (na propiedade) 70,8 47,91 

Outra forma 4,1 7,3 
Fonte: IBGE. 

Com relação à saúde a gestão do município de Peçanha objetiva alcançar uma cobertura 

de 100% da população pela Estratégia Saúde da Família. Para isso se faz necessária a 

implantação de seis novas equipes. Atualmente existem apenas três equipes.  

A Secretaría de Saúde pretende dar prioridade as ações da atenção básica, buscar a 

melhoria das ações referentes aos subprogramas de saúde tais como hipertensão, 

diabetes, tuberculose, hanseníase e demais doenças crônicas degenerativas mantendo 

cadastro e acompanhamento dos usuários por meio do Programa de Saúde da Família. 

Busca também melhorar a qualidade da atenção básica em saúde, priorizando um 

aumento na resolutividade do trabalho, visando melhorar as condições de saúde do 

individuo e diminuir os custos neste nível de atenção. Pretende-se ainda direcioná-los a 

níveis de complexidade quando indicado, promover uma integração da equipe 

multidisciplinar com a comunidade, melhorar os índicadores epidemiológicos da área de 

abrangência. 

As ações preventivas de saúde bucal continuam sendo alvo prioritário, com destaque para 

a educação em saúde, escovação e aquisição de hábitos de higiene, envolvendo 

principalmente crianças de 0 a 14 anos. 

Com relação ao Serviço de Apoio Diagnóstico o município pretende investir na aquisição 

de novos equipamentos principalmente os necessários para resolução da média 

complexidade e contratar serviços privados nas demandas de alta complexidade. 

E no atendimento Hospitalar o município pretende manter parceria com os municípios de 

referência do Micro e Macro, entidade privada, filantrópica suplementando recursos que 

aperfeiçoem os serviços ofertados. 

O município possui um Hospital Geral (Filantrópico) com 46 leitos, sendo 06 para 

maternidade, 04 para clínica cirúrgica feminina, 04 apartamentos (para diferentes 
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necessidades), 02 leitos para berçário patológico, 03 leitos para observação feminina, 03 

leitos para observação masculina, 02 leitos para clínica cirúrgica masculina, 06 leitos para 

clínica médica masculina, 07 leitos para clínica médica feminina e 09 leitos para pediatria. 

O hospital também está apto a atender urgências, estabilizar os casos e manter sob 

cuidado intensivo, até transferência através de vaga concedida pelo SUS Fácil (Micro 

Governador Valadares). Os serviços disponíveis incluem RX, laboratório, US, 

retossigmoidoscopia, dentre outros.  

O corpo clínico é composto por um cardiologista, 01 pediatra, que também é cirurgião 

geral, 01 anestesiologista, 01 cirurgião geral, 01 ginecologista-obstetra, 02 clínicos gerais 

e 01 gastroenterologista. O corpo de enfermagem é formado por 01 RT, 08 supervisoras e 

16 técnicos de enfermagem. O restante da equipe multidisciplinar é composto por 

profissionais que prestam serviços para a prefeitura e são acionados, quando se faz 

necessário. 

As clínicas existentes no município são em sua maioria odontológicas, sendo apenas o 

Centro Diagnóstico uma clínica exclusivamente médica. 

Atualmente, 03 laboratórios estão atuantes na cidade, sendo que apenas 01 deles presta 

serviço ao hospital e um outro à prefeitura. 

Apresentação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr Raimundo Eusébio Leão  

A referida UBS (CNES 5518733) localiza-se na Rua do Rosário, 518, bairro Alvorada. A 

UBS recebeu este nome em homenagem ao Dr. Raimundo, um homem nobre, que 

dedicou parte importante da sua vida a cuidar da população carente, especialmente deste 

bairro.  
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Figura 2. Foto UBS. 

 

A unidade é de fácil acesso e foi construída dentro do Parque da Mãe D’Água, de forma a 

possuir espaço amplo e adequado para melhor atendimento da população. O espaço 

possui 04 consultórios para atendimento médico, de enfermagem ou da psicologia, 01 

farmácia satélite, 01 sala para pré-consulta, 01 sala para curativos, 01 auditório, 01 sala 

para reuniões, 05 banheiros, 01 expurgo, 01 sala para armazenamento do lixo até o 

descarte adequado, 01 copa, 01 Central de Material Esterilizado (CME), 01 lavanderia, 01 

depósitos para material de limpeza (DML), 01 depósito de medicamento, 01 sala para 

escovação, 01 consultório para atendimento odontológico, 01 recepção e 02 áreas onde 

os usuários podem aguardar atendimento. A estrutura é adequada necessitando de 

algumas reformas ou reajustes, bem como aquisição de alguns materiais e equipamentos 

bem como a instalação de um programa mais eficiente de manutenção preventiva e 

corretiva dos mesmos, com vistas à ofertar um atendimento ainda mais humanizado à 

clientela adscrita. 
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Atualmente a unidade funciona como Unidade Básica de Saúde tradicional e como 

Estratégia Saúde da Família (ESF). 

O horário de funcionamento é contínuo de 07:30 h às 16:30h, não sendo fechado para 

horário de almoço. A equipe multiprofissional é composta por 01 recepcionistas, 02 

zeladoras, 01 auxiliar de farmácia, 01 técnico de enfermagem, 01 enfermeira, 01 médico 

(07:30h às 12h e 13h às 16:30h – de segunda a quinta-feiras, as visitas domiciliares se 

fazem en quinta feira, 02 dentistas (revezam entre manhã e tarde: 08h às 11h e 12h às 

15h), 01 auxiliar de consultório dentário, 01 psicólogos (atendimento de 09h às 11h, em 

dias alternados), 01 especialista em ginecologia obstetrícia (atendimento apenas às 

terças-feiras, de 09h às 11h) e os 12 agentes comunitários de saúde, que atendem em 

média 1500 famílias (5223 habitantes) 

Tabela 4: Composição da equipe da unidade básica de saúde da família. 

                 Especialidades. Quantidades de profissionais. 
Médico. 01 

Enfermeira. 01 

Técnico de enfermeragem. 01 

Auxiliar de consultorio dentario. 01 

Dentista. 02 

Agentes comunitarios de saúde. 12 

Psicólogo. 01 

Total. 19 
. 

 A equipe tem dificuldades com a referência para os demais níveis assistenciais. A contra-

referencia não é feita como desejável, embora se notem algumas melhorias nos últimos 

meses com a criação do colegiado de coordenação assistencial e a introdução do 

formulário de referência e contra-referencia. Essas ações têm permitido uma melhor 

articulação entre a atenção básica e os demais níveis de assistência. 
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Apresentação da problemática. 

O trabalho no município ocorre desde março de 2014 quando iniciei os trabalhos como 

médica intercambista do Programa Mais Médicos para o Brasil, tendo sido alocado na 

UBS Dr Raimundo Eusébio Leão.  

A participação no Mais Médicos prevê a realização de um Curso de Especialização em 

Saúde Família, além das atividades assistenciais exercidas na UBS. 

Ao longo do curso foi requerido o levantamento de dados e informações do município a 

partir das quais se elaborou um diagnóstico situacional da área de abrangência. Em 

seguida foi solicitada a elaboração de um Plano de Ação para intervenção na realidade 

encontrada visando modificá-la. O presente projeto pretende atender a esse objetivo. 

Após a identificação dos principais problemas que acometem a população adstrita na área 

de abrangência da UBS Dr. Raimundo Eusébio de Leão, a equipe se reuniu para 

discussão e análise conjunta dos mesmos. 

A partir de então se buscou compreender melhor esses problemas bem como propor 

medidas de enfrentamento dos mesmos. 

Os problemas foram classificados conforme as prioridades identificadas pela equipe. 

Também propôs explicações e identificação dos nós críticos do problema eleito como 

prioritário como forma de subsidiar o planejamento e a adoção de medidas que visem o 

enfretamento de tais problemas.  

Tabela 5: Problemas identificados. 

1- Necessidade de criação de nova equipe de saúde da família. 

2- Pouca educação em saúde da população para a prevenção e controle da 

doença de Hipertensão Arterial Sistêmica 

3- Ausência de uma comunicação efetiva entre a UBS e os demais níveis de 

assistência (referência e contra-referência) 

 

A equipe nomeou o problema de número 2 como prioritário tendo em vista que os demais 

vão além da governabilidade e capacidade de governo da equipe sendo necessário o 

interesse e ação da esfera política (gestão municipal).  
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Com relação ao problema 1 a equipe já tem informado aos gestores sobre as dificuldades 

enfrentadas com o excesso de contingente populacional adscrito à UBS. O município 

pretende criar ainda esse ano mais duas equipes com o objetivo de desafogar as já 

existentes e melhorar a qualidade dos serviços prestados, além de se aproximar do 

objetivo de garantir uma cobertura de 100% da população pela UBS. 

Com relação ao problema 3, nos últimos meses a Secretaria Municipal de Saúde criou um 

colegiado de coordenação assistencial e instituiu um formulário de referência e contra-

referencia visando a melhor articulação entre a atenção básica e os demais serviços 

prestados dentro da rede municipal de atenção à saúde, espera-se com isso observar 

daqui em diante melhorias nesse processo. 

Sendo assim o presente projeto e as intervenções que visam promover partem da 

seguinte problemática: Como a UBS Dr Raimundo Eusébio Leão pode intervir para 

melhorar a educação em saúde da população para a prevenção e controle da doença de 

Hipertensão Arterial Sistêmica verificado em sua área de abrangência? 
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2- JUSTIFICATIVA. 

A realização deste trabalho se justifica uma vez que foi verificada que a principal causa de 

Consulta em nossa UBS é a Hipertensão Arterial Sistêmica, das 2106 consultas feitas nos 

6 meses de trabalho, 738 são de HAS o que representa um 35, 4 % do total.  

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um dos principais 

fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública 

no mundo e no Brasil. É uma doença que acomete grande parte da população, e seu 

crescimento deve-se a vários fatores de risco que propiciam seu aparecimento. 

Apresentando-se cada vez mais em populações jovens, constituindo-se a segunda causa 

de morte entre a faixa etária de 45-64 anos e a terceira entre 25-44 anos (CAVAGIONE, 

et al, 2009). 

 A HAS, segundo Lopez (2006) cursa geralmente sem sintomas, é de evolução clinica 

lenta, e quando não é tratada adequadamente, traz complicações temporárias ou 

permanentes, a mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente 

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

inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma 

prevalência de HAS acima de 30%. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 

estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 

50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. Entre os gêneros, a prevalência foi de 

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

sistemática quantitativa de 2003 a 2008, de 44 estudos em 35 países, revelou uma 

prevalência global de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres. Estudos clínicos 

demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS são fundamentais para 

a redução dos eventos cardiovasculares. No Brasil, 14 estudos populacionais realizados 

nos últimos quinze anos com 14.783 indivíduos (PA <140/90 mmHg) revelaram baixos 

níveis de controlo da PA (19,6%). Estima-se que essas taxas devem estar 

superestimadas, devido, principalmente, à heterogeneidade dos trabalhos realizados. A 

comparação das frequências, respectivamente, de conhecimento, tratamento e controle 

nos estudos brasileiros.  
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3- OBJETIVOS. 

Objetivo geral. 

Propor um plano de intervenção de educação em saúde para a população sobre a 

prevenção e controle da doença de Hipertensão Arterial Sistêmica no municipio de 

Peçanha, MG. 

Objetivos específicos: 

Capacitar a equipe multiprofissional para desenvolver atividades assistenciais e de 

educação em saúde destinadas ao público-alvo. 

Desenvolver atividades de educação em saúde para as famílias e comunidades sobre 

controle de fatores de riscos de Hipertensão arterial sistêmica e adoção de hábitos de 

vida saudáveis. 

Promover a formação de grupos operativos de hipertensos nas diferentes comunidades 

como estratégia para favorecer a adesão ao tratamento (controle e prevenção de 

complicações).  
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4- METODOLOGIA. 

Esse projeto irá culminar na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Especialização lato sensu em Atenção Básica em Saúde da Família da Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

Será utilizada a metodologia do Planejamento Estratégico e Situacional - PES, descrito 

por Carlos Matus, que se caracteriza pela realização da análise situacional para 

identificação dos problemas, com a participação dos atores sociais envolvidos.  

A intervenção educativa que se desenvolverá no território de abrangência da UBS Dr: 

Raimundo Eusébio Leão do município Peçanha, Minas Gerais. 

Na fase de intervenção na realidade, seraõ realizadas reuniões para sensibilizar a equipe 

frente à problemática em questão bem como capacitá-la para desempenhar as medidas 

que foram propostas, através da Educação Permanente em Saúde. 

Em seguida será feito o contato com as comunidades com o intuito de conhecer a 

população doente. A partir de então se realizarão grupos operativos abordando essa 

doença, seus fatores determinantes e possibilidades preventivas. As atividades de 

educação em saúde serão realizadas nas comunidades e na própria unidade de saúde, 

sendo moderadas pela médica e enfermeira da unidade, com participação dos demais 

profissionais de saúde, visando a partir da utilização de uma metodologia ativa e 

problematizadora de ensino, levar os pacientes a refletirem sobre a melhor forma de 

controlar os fatores de riscos e adoção de hábitos de vida saudáveis. 

Assim, para realização do plano de ação, buscou-se fundamentação teórica para 

respaldar as ações propostas, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), de material publicado no período de 1996 a 2013. 

Destaca-se que houve também ampliação da fundamentação teórica a partir da inclusão 

de referências bibliográficas consideradas pertinentes ao tema e dados do Ministério da 

Saúde. Também foram utilizados materiais do acervo da biblioteca da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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5- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e 

no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável pelo menos 

por 40% das mortes por acidente vascular, por 25% das mortes por doença arterial 

coronária e, em combinação com o Diabetes Mellitus, 50% dos casos de insuficiência 

renal terminal [Brasil 2006 a]. A partir de inquéritos populacionais realizados em cidades 

brasileiras nos últimos 20 anos, chegou-se a uma taxa de prevalência da hipertensão 

arterial sistêmica acima de 30%, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia [SBC; SBH, 

2010]. 

A Hipertensão Arterial é considerada tanto uma condição e um fator de risco, aparecendo 

como um grande desafio para a saúde, sendo a doença cardiovascular a principal causa 

de morte no Brasil [Guzmán, J. 2006]. 

A principal relevância da identificação e controle da hipertensão reside na redução das 

suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial periférica [Brasil, 2006]. 

A Hipertensão Arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial frequentemente associados com alterações 

funcionais e/ou anormalidades estruturais de órgãos como coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos e alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de problemas 

cardiovascular fatal e não fatais. A medida da P.A. deve ser realizada em toda avaliação 

por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais de saúde. O diagnóstico 

deverá ser sempre validado por medidas repetidas, sem condições ideais, em pelo 

menos, três ocasiões [SBC, SBH, SBN, 2010]. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 

140 mmHg e uma pressão diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não 

estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. A pressão arterial limítrofe é aquela 

com valores sistólicos entre 130-139mm Hg e diastólicos entre 85-89mm Hg, enquanto a 
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pressão arterial normal sistólica <130mm Hg e diastólica <85mm Hg. Já para a pressão 

arterial classificada como ótima, a pressão arterial sistólica deve estar <120mmHg e 

diastólica <80mmHg [Brasil, 2006]. 

Os procedimentos de medida da pressão arterial são simples e de fácil realização. É 

necessário haver o preparo adequado do paciente, uso de técnica padronizada e de 

equipamentos calibrados. Muitos estudos demonstraram que a detecção, o tratamento e o 

controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares [SBC, 

SBH, SBN, 2010]. 

Por ser geralmente assintomática, seus diagnósticos e tratamento são frequentemente 

negligenciados e a adesão ao tratamento é menor que a esperada, o que determina um 

controle muito baixo da Hipertensão Arterial Sistêmica em todo o mundo [BRASIL, 2006]. 

Na Região das Américas, a mortalidade relacionada com a Hipertensão está entre as 10 

principais causas de morte em homens e mulheres [OMS, 2010]. As doenças não 

transmissíveis são a principal causa de doença e morte prematura evitável. Na Região 

das Américas o forte aumento no custo do tratamento prejudica o individuo e o bem-estar 

da família e ameaça impedir o desenvolvimento social e econômico [Ferreira, Sandra R. 

G, et al., 2009]. 

A OPAS/OMS busca intensificar e desenvolver estratégias e ferramentas para facilitar o 

desenvolvimento das atividades de detecção precoce ampliando o nível de conhecimento 

da população sobre os fatores de risco e os impactos causados pela hipertensão, e as 

implicações que seu controle e prevenção representam para a saúde pública [OMS, 

2006]. No Brasil, a hipertensão afeta mais de 30 milhões de brasileiros, 36% dos homens 

adultos e 30% das mulheres e é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio 

representando as duas maiores causas de morte nos pais [López, J., Rodríguez, M., 

Munggia, J., 2009]. 

A Hipertensão é chamada de assassino silencioso, pois muitos pacientes não apresentam 

sintomas da doença, tornando-se difícil estabelecer um diagnóstico, sendo que, muitas 

vezes, o diagnóstico ocorre pela complicação [Pierin, Angela M.G. et al.,2010]. 
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De acordo com o Ministério da Saúde, deve-se considerar no diagnóstico da Hipertensão 

Arterial Sistêmica, além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela 

presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvos e as co-morbidades 

associadas [BRASIL, 2006]. Conhecer o risco coronário dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica pode auxiliar no planejamento e na avaliação das ações de saúde, 

melhor direcionando os planos de cuidados a esses portadores e melhor definindo os 

intervalos de vigilância e a intensificação das ações de saúde [SILVA, CADE, MOLINA, 

2012]. 

A obesidade e o excesso de peso são fatores de risco para hipertensão, estima-se que 

60% dos pacientes hipertensos têm mais de 20% de sobrepeso. A prevalência de 

hipertensão foi observado em relação à ingestão de NaCL e baixo teor de cálcio e 

potássio na dieta que pode contribuir para o risco de hipertensão arterial, fatores 

ambientais, como o consumo de álcool, estresse psicoemocional e baixos níveis de 

atividade física também pode contribuir para a hipertensão [Fauci, Anthony S, et al.,2008]. 

A população brasileira teve uma mudança de perfil em relação ao estilo de vida, tais como 

hábitos alimentares, aumento progressivo do sobrepeso e da obesidade, juntamente com 

a baixa adesão a realização de atividade física, o que contribui para este projeto [Jardim, 

Paulo César B. Veiga, 2007]. 

As intervenções sobre a população que não apresenta doenças, mas com fatores de risco 

para adoecer, precisam ser dirigidas a dar suporte e apoio as mudanças de estilo de vida 

e das “escolhas” determinadas socialmente. Podem ser estruturadas a populações ou 

individuo a partir da estratificação de risco, para que a rede de serviços da Saúde e dos 

outros setores possa ofertar a atenção correta às distintas necessidades das pessoas, 

com custo-efetividade e qualidade assistencial. Essas medidas precisam ser efetivas, 

seguras e aceitas pelos indivíduos, e seu custo deve ser possível tanto para os serviços 

de Saúde como para as pessoas [ROSE, 2010]. 

O número temático da revista The Lancet sobre a Saúde no Brasil apresenta, em seu 

capítulo sobre doenças crônicas não transmissíveis, o enorme desafio para o controle 

dessas doenças e seus fatores de risco. Às doenças cardiovasculares, respiratórias 

crônicas, renais, diabetes e cânceres são atribuídos cerca de 70% dos óbitos em 2007 

[SCHMIDT et al.,2011]. 
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Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho 

circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas) têm quatro fatores de risco 

em comum (tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e álcool). No Brasil, 

esses fatores de risco são monitorados por meio de diferentes inquéritos de Saúde, com 

destaque para monitoramento realizado pelo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) [Brasil, 2011]. 

O tabagismo é considerado um dos maiores fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e a maior causa de doença coronariana, tanto em homens quanto em 

mulheres, assim como já está bem estabelecida a sua correlação com a doença 

cerebrovascular [FERREIRA et al., 2009]. Além disso, o tabagismo é o mais importante 

fator de risco para a doença arterial periférica, e até o fumo passivo já foi identificado 

como fator notável para a doença coronária [LION, 2009]. Estudos mostram aumento de 

até 20mmHg na pressão sistólica após o primeiro cigarro do dia. Além disso, o cigarro 

aumenta a resistência às drogas anti-hipertensivas, fazendo com que elas funcionem 

menos que o esperado [FERREIRA et al., 2009; CHOBANIAN, 2003]. O tabagismo 

também aumenta o risco de complicações cardiovasculares secundárias em hipertensos e 

aumenta a progressão da insuficiência renal. Além disso, a cessação do tabagismo pode 

diminuir rapidamente o risco de doença coronária ente 35% e 40% [FERREIRA et 

al.,2009]. 

Em pessoas que já apresentam HAS, o consumo excessivo de álcool pode dificultar o 

controlo da doença. A diminuição do consumo de álcool reduz discretamente a pressão 

arterial em 3,3mmHg (IC95%:2,5-4,1mmHg) para pressão sistólica e 2,0 mmHg (IC95%: 

1,5-2,6 mmHg) para diastólica [NICE,2011; XIN et al.,2001]. Pessoas com doenças 

crônicas, incluindo o diabetes, podem tomar álcool com moderação como parte de um 

estilo de vida saudável. O consumo deve ser dentro dos limites estabelecidos para 

pessoas sem doença, ou seja, menos de 210g/semana para homens e menos de 

140g/semana para mulheres [HOWARD, ARNSTEN, GOUREVITCH, 2004]. 

O abuso de álcool pode trazer prejuízos aos tratamentos das doenças crônicas. Além dos 

efeitos da bebida em si, usuários que abusam de álcool costumam ter dificuldade para 

uso regular das medicações, fato estimulado pela crença de que após o consumo de 

álcool não se deve fazer uso delas. Importante ressaltar que episódios de consumo 
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excessivo podem levar a descompensações agudas das doenças crônicas, sendo 

fundamental avaliar nesses casos a pressão arterial e a glicemia desses usuários, pois 

podem ocorrer alterações significativas que necessitam de intervenções clinicas. 

Estratégias de prevenção e controle do uso excessivo do álcool podem ser desenvolvidas 

no âmbito da Atenção Básica [MENDES, 2012]. 

O estilo de vida é claramente um dos maiores responsáveis pela morbidade e pela alta 

prevalência das doenças crônicas. Entre os aspectos associados estão principalmente, os 

hábitos e as atitudes que contribuem para o aumento do sobrepeso corporal, 

especialmente associado ao aumento da obesidade visceral, alto consumo energético e 

excesso ou deficiência de nutrientes associados ao padrão alimentar baseado em 

alimentos industrializados [BRASIL, 2001; CANAAN et al., 2006]. 

A alimentação está relacionada diretamente a alguns fatores que interferem na prevenção 

e/ou controle das doenças crônicas e seus agravos. São eles: excesso de peso, 

dislipidemia, mau controlo glicêmico e padrão alimentar com consumo excessivo de 

gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais [BRASIL, 2001; OMS, 2003]. 

Dessa forma, a orientação nutricional é útil na prevenção para o retardo das complicações 

associadas às condições crônicas, integrando o conjunto de medidas de autocuidado e 

educação em Saúde [BUSE et al.,2007; SANTOS et al.,2009; SBD,2005]. As 

modificações na alimentação são reconhecidas como um recurso para o controle 

glicêmico e redução do risco das doenças cardiovasculares [COPPELL et al., 2010]. 

A orientação sobre alimentação saudável precisa compor o conjunto de ações de 

promoção de saúde e prevenção dos agravos dessas doenças, em especial no âmbito da 

Atenção Básica [BRASIL, 2001; OMS, 2003; BRASIL, 2009; BRASIL, 2012]. 

As mudanças no estilo de vida trouxeram modificações no perfil epidemiológico da 

população, no qual as doenças crônicas passaram a estar entre as principais causas de 

morte. Os níveis de sedentarismo vêm crescendo em muitos países, trazendo um impacto 

na prevalência de doenças e agravos não transmissíveis e no estado geral de saúde da 

população mundial. Pessoas com níveis insuficientes de atividade física possuem de 20% 

a 30% maior risco de morte por qualquer causa, contabilizando um total de mortalidade 

próximo a 3,2 milhões a cada ano. Os inativos ou sedentários possuem ainda risco 30% a 
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50% maior de desenvolver HAS. O sedentarismo é estimado como a principal causa de 

21% a 25% de câncer de mama e de colo uterino, 27% de diabetes e 30% de doenças 

isquêmicas do coração [OMS,2010]. 

Nesse sentido, a atividade física regular está associada à diminuição do risco de 

desenvolver condições crônicas como diabetes, hipertensão arterial, câncer do colo e 

retal [MENDES, 2012]. Com isso, a adoção de um estilo de vida ativo, com hábitos mais 

saudáveis, é considerada prevenção primária para as doenças crônicas e contribui para o 

controle de diversas doenças. 

O desafio do controle da Hipertensão Arterial Sistêmica é da Atenção Básica, espaço 

prioritário e privilegiado de atenção à saúde que conta com equipe multiprofissional e cujo 

processo de trabalho inclui vínculo com a comunidade, favorecendo as ações de 

prevenção e promoção de saúde. As ações educativas promovidas pelos profissionais 

estimulam o desenvolvimento da autonomia do indivíduo e, dessa forma, possibilitam as 

discussões e orientações quanto à adoção de mudanças no estilo de vida [OLIVEIRA et 

al.,2013] 
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6- PROPOSTA DE INTERVENÇÃO. 

Quadro por operações sobre o “nó crítico relacionado ao problema'', Pouca educação em 

saúde da população sobre a prevenção e controle da doença de Hipertensão Arterial 

Sistêmica na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da UBS 

DR: Raimundo Eusébio Leão, no município Peçanha, Minas Gerais. 

 

No crítico 1. Necessidade de capacitação da equipe multiprofissional 
para desenvolver atividades assistenciais e de educação 
em saúde destinadas ao público-alvo. 

 
Operação. Mais + Conhecimento. 

 
Projeto. Capacitar a equipe multiprofissional. 
Resultados 
esperados. 

Melhorar os conhecimentos da equipe multiprofissional. 

Produtos 
esperados. 

Equipe multiprofissional de saúde da familia mais capacitada e 
motivada para educação em saúde. 

Atores sociais/ 
responsabilidades. 

Equipe de saúde da familia. 

Recursos 
necessários. Estrutural: Organizar a agenda para a capacitação da equipe 

multiprofissional. 
Cognitivo: Aumentar o conhecimento sobre prevenção e 
controle de HAS. 
Financeiro: Para aquisição de recursos audiovisuai, folhetos 
educativos. 
Político: Conseguir espaço na radio local para divulgar 
informações sobre a prevencão e controle da HAS. 

Recursos críticos. Politico: Articulaçao com a secretaria municipal de saúde. 
Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade. 

Ator que controla: Secretário de saúde. 
Motivação: Favorável. 

Ação estratégica 
de motivação. 

• Reunir a equipe e apresentar o projeto para que todos 

possam envolver-se com os objetivos propostos e sugerir 

alguma ação; 

• Capacitar a equipe de saúde sobre a HAS e os fatores de 

riscos; 

• Realização de reuniões mensalmente com a equipe de 
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saúde para avaliar o trabalho realizado; 

• Realização de murais na UBS com divulgação sob o tema, 

especialmente para a equipe de saúde. 

Responsáveis: Dra: Marisabel Semanat Martinez. 

Cronograma / 
Prazo. 

Três meses param início das atividades. 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação. 

Serão verificados a gestão por meio dos indicadores do SUS, 

pela equipe de saúde da unidade, juntamente com o 

coordenador da atenção básica e vigilância em saúde. 

Baseado em dados levantados no momento, o 

acompanhamento será mensal e a avaliação será em seis 

meses após a implantação. No final do primeiro ano será 

analisado e avaliado se o objetivo proposto foi alcançado, 

além disso, se dever: 

• Avaliar o cuidado em saúde e a modificação de hábitos e 

estilos de vida, através de consultas e de visitas domiciliares. 

• Avaliar e monitorar o nível de informação da população sobre 

os riscos de hipertensão arterial sistêmica. 

• Monitorar mensalmente a apliacaçaõ dos conhecimentos de 

HAS pela equipe através de ações de vigilância do agravo 

desenvolvidas. Este monitoramento se dará nas reuniões da 

equipe. 

 
No crítico 2. 
 

 

Necessidade de proporcionar conhecimento através de 
atividades de promoção e prevenção da saúde às famílias 
e comunidades, sobre controle de fatores de riscos para a 
hipertensão arterial sistêmica, tais como, sedentarismo, 
hábitos alimentares, tabaguismo e alcoolismo. 
 

Operação. Mais + Saude. 
Projeto. Estimular a modificação dos estilos de vida para controlar os 

fatores de riscos de HAS, com a adoção de hábitos saudáveis. 
Resultados 
esperados. 

Diminuir os fatores de riscos de HAS como sedentarismo, 
hábitos alimentares, tabaguismo e alcoolismo. 

Produtos Ações educativas na UBS e comunidades. 
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esperados. Programa de radio local. 
Atores sociais/ 
responsabilidades. 

Equipe de saúde da família e comunidade. 

Recursos 
necessários. Estrutural: Proporcionar conhecimento através de atividades 

de promoção e prevenção de saúde, controlando os fatores de 
riscos para + saúde. 
Cognitivo: + informação sobre estratégias de saúde. 
Financeiro: + para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 
Político: Mobilização social intersectorial com a rede de saúde. 
 

Recursos críticos. Financeiro: Para adquisição de recursos audiovisuais, folhetos 
eduactivos. 
Político: Conseguir espaço na radio local. 

Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade. 

Ator que controla: Secretário de saúde, setor de comunicação 
social; 
Motivação: Favorável. 

Ação estratégica 
de motivação. 

• Os profissionais da unidade de saúde realizarão ciclo de 

palestras e outras atividades educativas com os pacientes e 

familiares semanalmente segundo cada Micro área, para 

aumentar o conhecimento dos pacientes sobre a doença; 

• Serão estimuladas mudanças do modo e estilos de vida 

elevando o nível de conhecimento e responsabilidade dos 

pacientes com sua saúde; 

•Reorganizar o planejamento da unidade para ofertar o 

número de consultas adequadas, bem como estruturar os 

serviços para atender as necessidades de saúde dos 

pacientes com HAS, com vista a o cuidado integral de sua 

saúde; 

• Acompanhamento pelo equipe trimestral com aferição da 

pressão arterial; 

As atividades também englobará as seguintes ações: 

• Promoção de ações de alimentação saudável no programa 

nacional de alimentação. 

• Desenvolver palestras em posto de saúde, escolas, centros 

de trabalhos, igrejas; 
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• Realizar oficinas na comunidade para organizar as formas 

mais favoráveis para o sucesso das atividades propostas; 

• Propor ações que estimulem a participação das crianças e 

jovens, para assim evitar que se tornem adultos hipertensos, 

bem como contribuíam no controle da hipertensão de seus 

familiares; 

• Realizar oficinas em conjunto com a nutricionista e 

comunidade sobre elaboração de receitas saudáveis com os 

alimentos regionais; 

• Discutir a formulação de espaços para a prática de atividades 

físicas; 

• Distribuir à população revistas, folhetos, panfletos 

informativos e tabelas com informações sob hipertensão 

arterial; 

• Divulgação de informações na radio comunitária. 

Responsáveis: Dra: Marisabel Semanat Martinez. 

Cronograma / 
Prazo. 

Três meses para inicio das atividades. 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação. 

Será verificada a gestão por meio dos indicadores do SUS, 

pela equipe de saúde da unidade, juntamente com o 

coordenador da atenção básica e vigilância em saúde. 

Baseado em dados levantados no momento, o 

acompanhamento será mensal e a avaliação será seis meses 

após a implantação. No final do primeiro ano será analisado e 

avaliado se o objetivo proposto foi alcançado, além disso, se 

dever: 

• Avaliar o cuidado em saúde e a modificação de hábitos e 

estilos de vida, através de consultas na UBS e visitas 

domiciliares; 

• Avaliar e monitorar o nível de informação da população sobre 

os riscos de hipertensão arterial sistêmica por meio de 

encuestas; 
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• Monitorar mensalmente os conhecimentos e ações 

desenvolvidas em relação ao controle da HAS pela equipe 

através de ações de vigilância do agravo desenvolvidas nas 

reuniões da equipe. 

 
No crítico 3. Promover a formação de grupos operativos de 

hipertensos nas diferentes comunidades como estratégia 
para favorecer a adesão ao tratamento (controle e 
prevenção de complicações). 
 

Operação. Saber + 
 

Projeto. Formar grupos operativos.  
Resultados 
esperados. 

Favorecer a adesão ao tratamento para favorecer a adesão ao 
tratamento. 

Produtos 
esperados. 

População mais informada sobre a prevenção e controle da 
HAS e riscos cardiovasculares. 

Atores sociais/ 
responsabilidades 

Equipe de saúde da familia e comunidade. 

Recursos 
necessários. 

Estrutural: Organizar a agenda para saber mais sobre a 
prevenção e controle de HAS. 
Cognitivo: + informação sobre estratégias de saúde. 
Financiero: + para recursos audiovisuais, folhetos educativos. 
Politicas: Mobilização social intersetorial com a rede de saúde. 

Recursos críticos. Político: articulação intersetorial. 
Controle dos 
recursos críticos / 
Viabilidade. 

Ator que controla: Secretário de saúde. 
Motivação: Favorável. 

Ação estratégica 
de motivação. 

 
• Formação de grupos operativos de hipertensos para ensinar 

temas referentes a prevenção e controle da HAS; 

• Agendar reunião com os grupos operativos para 

apresentação dos participantes e definição dos temas de 

interesse para as atividades de educação em saúde, a 

duração e os melhores horários, além disso, será explicada ao 

grupo a metodologia a ser utilizada nas sessões de educação 

em saúde; 

• Realizar uma entrevista com os pacientes para identificar os 
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diferentes fatores de risco e o grau de conhecimento que estes 

possuem sobre a doença; 

• Realizar aferição de pressão em 100% dos pacientes 

maiores de 18 anos em busca ativa de casos novos; 

• Deverão ser realizadas visitas domiciliares aos casos 

estudados para avaliar fator de risco; 

Responsáveis: Dra: Marisabel Semanat Martinez. 

Cronograma / 
Prazo. 

Três meses param início das atividades. 

Gestão, 
acompanhamento 
e avaliação. 

Será verificada a gestão por meio dos indicadores do SUS, 

pela equipe de saúde da unidade, juntamente com o 

coordenador da atenção básica e vigilância em saúde. 

Baseado em dados levantados no momento, o 

acompanhamento será mensal e a avaliação será em seis 

meses após a implantação. No final do primeiro ano será 

analisado e avalido se o objetivo proposto foi alcançado, além 

disso, deve-se: 

• Avaliar o cuidado em saúde e a modificação de hábitos e 

estilos de vida, através de consultas e de visitas domiciliares. 

• Avaliar e monitorar o nível de informação da população sobre 

os riscos de hipertensão arterial sistêmica. 

• Monitorar mensalmente os conhecimentos de HAS pela 

equipe através de ações de vigilância do agravo desenvolvidas 

nas reuniões da equipe. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Acredito que a educação em saúde da população e a capacitação da equipe 

multiprofissional como plano de intervenção é fundamental para melhorar a prevenção e 

controle da doença de Hipertensão Arterial Sistêmica em nossa área de abrangência. 

A formação de grupos operativos de hipertensos nas diferentes comunidades como 

estratégia para favorecer a adesão ao tratamento (controle e prevenção de complicações) 

melhorará o conhecimento da população sobre controle de fatores de riscos de 

Hipertensão Arterial Sistêmica, e contribuirá a adoção de hábitos de vida saudáveis. 

Considero existem pacientes com hipertensão que não podem prescindir de medicação e 

tem muitas dificuldades para a obtenção dos mesmos o que constitui uma limitação do 

trabalho. 

Acredito que além da necessidade de mudança de paradigmas biomédicos e da 

valorização de novos conceitos sobre o processo saúde-doença, faz-se necessário que os 

usuários de saúde sejam co-produtores de um processo educativo para as mudanças de 

hábitos, contribuindo para que diminua a frequência de vários agravos, incluindo a 

hipertensão arterial, melhorando a qualidade de vida da população e garantindo um 

envelhecimento saudável. 
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