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RESUMO 

 

A Equipe de Saúde da Família da São Vicente de Paula, em Santos Dumont /Minas Gerais é 

responsável por 3253 pessoas, onde grande parte procura os serviços da equipe com níveis 

pressóricos descontrolados. Com a vivência no trabalho diário, a equipe percebeu que o 

processo de trabalho vem sendo insuficiente para atender esta demanda. Para melhorar os 

índices pressóricos dos hipertensos, elaborou-se um plano de ação para promover o 

autocuidado, novos conhecimentos e adesão sobre a hipertensão entre usuários adscritos. Para 

fundamentar o plano fez-se pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde, na 

SciELO, e Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, com os descritores: 

Atenção Primária à Saúde, Hipertensão, e Processo de trabalho. O plano foi proposto após a 

realização da análise situacional e pelo levantamento dos principais problemas de saúde 

existentes na área de abrangência. Foram então, planejadas ações em saúde, utilizando o 

método de Planejamento Estratégico Situacional (PES) e com as informações coletadas nos 

registros da equipe, consulta médica e durante as visitas domiciliares. O método da Estimativa 

Rápida Participativa proporcionou conhecer as condições de vida da população do território 

da equipe Sol nascente, suas características e ambiente onde vive a população e a maneira 

como se distribui na área de abrangência. Os nós críticos identificados foram: Pressão arterial 

descontrolada pelo uso contínuo de sódio; Conhecimentos desatualizados por parte dos 

profissionais da equipe e Falta de adesão ao tratamento da doença e sua relação com o 

alcoolismo. O sucesso desta intervenção necessita da participação de toda a equipe e do 

aumento de orientações sobre a doença, hábitos de vida e assistência farmacêutica que irão 

contribuir com a melhoria do processo de trabalho, os níveis pressóricos  e a adesão ao 

tratamento entre os acometidos melhorando a qualidade de vida dos hipertensos. 

 

Palavras Chave: Processo de trabalho. Hipertensão. Prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The Family Health Team of São Vicente de Paula, in Santos Dumont / Minas Gerais, is 

responsible for 3253 people, where most of them seek out the services of the team with 

uncontrolled blood pressure levels. With daily work experience, the team realized that the 

work process has been insufficient to meet this demand. To improve hypertensive blood 

pressure indexes, a plan of action was developed to promote self-care, new knowledge and 

adherence to hypertension among enrolled users. To base the plan, a bibliographic research 

was done in the Virtual Health Library, SciELO, and Virtual Library of the Federal University 

of Minas Gerais, with the following descriptors: Primary Health Care, Hypertension, and 

Work Process. The plan was proposed after the situational analysis and the survey of the main 

health problems in the area of coverage. Health actions were then planned, using the Strategic 

Situational Planning (PES) method and with the information collected in the team records, 

medical consultation and during home visits. The Participatory Rapid Estimate method 

provided information on the living conditions of the population of the emerging Sol team 

territory, their characteristics and the environment where the population lives and the way it is 

distributed in the area covered. The critical nodes identified were: Uncontrolled blood 

pressure by continuous use of sodium; Outdated knowledge on the part of the professionals of 

the team and Lack of adherence to the treatment of the disease and its relation with 

alcoholism. The success of this intervention requires the participation of all the staff and the 

increase of guidelines on the disease, life habits and pharmaceutical assistance that will 

contribute to the improvement of the work process, blood pressure levels and adherence to 

treatment among those affected, improving the Hypertensive quality of life. 

 

Keywords: Work process. Hypertension. Prevention. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Santos Dumont é uma cidade do interior de Minas Gerais e se localiza a 240 Km de Belo 

Horizonte, capital do Estado, a 45 Km de Juiz de Fora cidade  polo e referência regional, onde se 

encontra também a Gerência Regional de Saúde ( GRS) responsável pelo município e a 120 Km 

das cidades históricas de São João Del Rei e Tiradentes. Possui 46.208 habitantes de acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

 

O município surgiu ao longo do “Caminho Novo” criado por bandeirantes durante o final do 

século XVII e que por meio do sistema de Sesmarias, um de seus bandeirantes adquiriu  parte de 

terras que deram início ao  processo de desenvolvimento da cidade a partir de 1709. O 

Município, com o nome de Palmira, surgiu em 1889. Em 1932, em homenagem ao seu filho 

ilustre  chamado Santos Dumont - considerado o Pai da Aviação – a cidade recebeu seu nome. 

Assim, o Município de Santos Dumont foi criado pela Lei provincial n.° 3.712, de 27 de julho de 

1889. A mudança do nome do Município de Palmira para o de Santos Dumont deu-se por força 

do Decreto estadual n.° 10.447, de 31 de julho de 1932 ( IBGE, 2010).  

 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, Santos Dumont, apresenta um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,741, com renda média familiar equivalente a  R$ 1.937 

por família e 80% dos domicílios são  abastecidos com água tratada e 70%  têm recolhimento de 

esgoto por rede pública ( IBGE, 2014).  Por outro lado, a taxa de crescimento anual de Santos 

Dumont  é de 0,32% e sua densidade demográfica é de   72,62 hab./ km
2 . 

Sua taxa de 

escolarização é  de 85,5% , correspondendo a 40.317 habitantes alfabetizados ( IBGE, 2014).  

 As principais atividades econômicas do município são a agropecuária e a indústria. Dos 46.208 

habitantes, 40.402 residem na área  urbana e 5.806  na  área rural. Em relação aos aspectos 

demográficos de onde vivem os dados do Quadro 1 mostram  a população de Santos Dumont por 

faixa etária e sexo. 
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Quadro 01: População residente em Santos Dumont de acordo com sua faixa etária e sexo, 

2014. 

Faixas etárias Masculino Feminino Total 

0-04 1439 1314 2753 

05-09 1442 1453 2895 

10-14 1926 1883 3809 

15-19 2028 1908 3936 

20-29 3683 3635 7318 

30-39 3217 3436 6653 

40-49 3363 3550 6913 

50-59 2676 2865 5541 

60-69 1531 1924 3455 

70-79 828 1180 2008 

80+ 323 604 927 

Total 22456 23752 46208 
 

Fonte: IBGE ( 2010).  

Percebe-se que a maior população é correspondente à faixa etária de 20 a 29 anos de idade, 

população jovem, seguida da população que se encontra na faixa de 40 a 49 anos. No total dos 

habitantes de Santos Dumont os do sexo feminina são maioria.  

 

Discorrendo sobre o Sistema Local de Saúde, o município tem um Conselho Municipal de Saúde 

composto por 64 conselheiros, sendo 32 titulares e 32 suplentes em sua composição.  Vale 

ressaltar que o conselho é paritário com 50 % composto pelos usuários, 25%  pelos profissionais 

de saúde e 25% pelos gestor/prestadores de serviço. As reuniões são mensais, sendo toda ultima 

terça-feira de cada mês.  

 

Sob o gentílico sandumonense, cerca de 90% da  população, é  usuária da assistência à saúde 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

O processo de trabalho tem um esquema fixo todas às semanas para cobrir às demandas e 

necessidades da população, ou seja, tem planejado atendimento demandas espontâneas, 

atendimento e acompanhamento às doenças crônicas e outros programas, visitas domiciliares, 
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atividades de promoção e prevenção da saúde, mas, no caso da estratégia saúde da família, na 

maior parte das situações, é a própria equipe que tem a responsabilidade de gerenciar seu 

processo de trabalho e nesse modelo de organização é exigido que a equipe tenha competência 

não somente técnica e política, mas, também gerencial, e criar instrumentos potentes para 

gerenciarem seu dia-a-dia. 

 

O Sistema de referência e contra referência funciona localmente com atendimento de demanda 

simples de especialistas existentes no município como urologia, ortopedia, dermatologista, 

cardiologia, dentre outros e, em casos mais complexos, os atendimentos especializados são 

encaminhados para Juiz de Fora, cidade referência regional . No município e mesmo em polo 

maior como Juiz de Fora, o sistema de referência  e contra referência é deficitário, pois 

praticamente não se tem retorno dos pacientes em tempo adequado. 

   

As redes de média e alta complexidade são assim representadas: a rede de média complexidade é 

particular e pública e funcionam razoavelmente. Já a rede de alta complexidade só existe  em 

polos maiores como Juiz de Fora, Belo Horizonte entre outros. 

No que diz respeito à Atenção Primária à Saúde (APS), o Programa Saúde da Família (PSF)  foi 

implantado no município a partir do ano de 1994 com a criação de quatro unidades de PSF e 

atualmente existem 10 unidades  de  Saúde da Família, que cobrem juntas um total de 78% da 

população total da cidade. Há um e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ainda não foi 

implantado.  

Localizada no bairro Santo Antonio e em sua periferia, a área de abrangência da Equipe de 

Saúde da Família (ESF) São Vicente de Paula está responsável por 3253 pessoas registradas e 

conta com o trabalho profissional de 11 profissionais de saúde entre médico, enfermeiro auxiliar 

de enfermagem e Agentes comunitários de Saúde(ACS) para garantir o cuidado. O acesso dos 

usuários adscritos ao território é consideravelmente bom. Observa-se que idosos e obesos não 

têm problemas para irem sozinhos à unidade, pois a estrutura física da unidade é ideal não 

possuindo escadas e rampas.  

Os trabalhos da equipe São Vicente de Paula ocorrem entre 07 e 30h e 17 horas de segunda a 

sexta-feira. O serviço prestado é frequentemente dividido entre consultas por demanda 

espontânea no período da manhã e ações no período da tarde há um prévio planejamento, onde 
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na terça-feira é realizado o Hiperdia, na quarta-feira a visita domiciliar, na quinta-feira o pré-

natal e a sexta-feira fica disponibilizado para a demanda espontânea de crianças. 

Os exames clínicos são realizados no laboratório do município, porém existe uma demora 

significativa em retornar resultados. Outro fator que atua como facilitador do processo de 

trabalho é o apoio dado à equipe São Vicente de Paula pelo Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e o Centro de Especialidade Odontológica (CEO). Além disso, quando é necessário 

solicitar avaliação de especialistas, os pacientes são encaminhados para a policlínica Samaritana 

no município de Juiz de Fora. Para o sucesso das ações é necessário o bom relacionamento entre 

os membros da equipe, que nas situações urgentes presta os primeiros atendimentos e depois se 

necessário são encaminhados para o município de Juiz de Fora em ambulância. A equipe São 

Vicente de Paula é unida, tem criatividade e gosta do trabalho Destaca-se o trabalho dos ACS 

que fazem a conexão entre o trabalho da equipe e os usuários numa articulação favorável. Já em 

relação aos dados do SIAB ou e-SUS, os dois são alimentados pela equipe, e esta prepara suas 

atividades em reuniões mensais ou quando se fizer necessárias durante o mês.  

Por outro lado existem fatores que comprometem dificultando o processo de trabalho 

representado pela falta do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), hospital, clínicas, 

farmácias e academias da Cidade ou outros comércios para servir a população no território da 

equipe. Além disso, falta uma unidade de pronto atendimento e laboratório de análises clinicas, 

os quais são particulares não servindo para o atendimento dos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Falta ainda na equipe São Vicente de Paula o prontuário eletrônico e todos os 

recursos necessários para a organização do trabalho e do centro de saúde são em papel ou 

modelos previamente impressos.  

Assim, quando é necessário avaliar um paciente pela atenção secundária, existe em Santos 

Dumont uma policlínica que atende algumas consultas especializadas quando solicitado pelo 

médico da equipe. Se o paciente necessitar de consulta ou tratamento fora do município, seu 

encaminhamento é feito através do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) pelos profissionais da 

policlínica que são procurados diretamente pelo paciente com os documentos em mãos, sendo 

um processo demorado e que não vincula a equipe de atenção básica e atenção secundária 

gerando demora ou perda de informações neste percurso. Ainda neste processo, quando os 

pacientes consultam o especialista, este não envia ou retorno ou contra referencia conforme 

citado anteriormente e os profissionais da equipe acabam não sabendo o estado do paciente sob a 

visão do especialista e a única informação que se tem é a que o paciente comentar. 
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Outros fatores dificultadores do processo de trabalho são a falta de grupos educativos, a pouca 

variedade e quantidade de medicamentos disponibilizados na unidade básica, a relativa demora 

de retorno dos resultados dos exames de laboratório; a falta de veículo para as visitas 

domiciliares, a falta de outro profissional médico para a unidade de saúde e a burocracia que 

toma o tempo dos profissionais impedindo o bom andamento do serviço.  

Durante este trabalho, os profissionais da equipe São Vicente de Paula em Santos Dumont 

realizaram algumas entrevistas com pessoas importantes naquela área de abrangência e foi feita 

ainda a observação ativa concluindo que, no local, existem famílias que vivem em áreas com 

risco de desabamento ou em barracos de lona e animais soltos nas ruas. Presença de bares e 

poucas opções de lazer e ocupação e que quatro famílias construíram uma horta em parceria.  

Diante da situação observada e da realidade da equipe de saúde, foi possível relacionar as 

doenças mais frequentes na área de abrangência da equipe São Vicente de Paula, que são a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), a depressão e outros transtornos psiquiátricos, 

osteoporose, intensas dores articulares, as infecções respiratórias agudas, o diabete mellitus e os 

transtornos digestivos.  

Para este trabalho, a equipe de saúde analisou a viabilidade e a governabilidade sobre os 

problemas levantados e elegeu para propor um plano de ação sobre o alto número de usuários 

hipertensos, que vem fazendo uso sucessivo de anti-hipertensivos e de forma inadequada, pois a 

tradicional forma de promoção da saúde foi a medicalização dada pela rotatividade do 

profissional médico no centro de saúde que atende os mesmos pacientes descompensados em 

consultas sucessivas, inclusive com especialistas visando principalmente a medicalização que é o 

que consegue fazer no momento da consulta, não havendo um acordo entre o especialista e a 

equipe de saúde.  

Além disso, pacientes declararam fazer uso deste tipo de fármaco somente ao se sentirem mal e 

sem a regularidade geralmente prescrita. Trata-se de pacientes com nível educacional baixo e 

com a cultura de que o alimento inadequado não prejudicou a saúde dos antepassados e podem 

continuar da mesma forma, outras vezes, observa-se o abandono do tratamento anti-hipertensivo 

pelo fato de se fazer uso de bebidas alcoólicas e adição de drogas, além do sedentarismo ser 

comum no local pela falta de opção de lazer e forma de trabalho de boa parte dos usuários 

adscritos. 
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O alto número de hipertensos que procura consultas na equipe São Vicente de Paula o fazem 

durante a demanda espontânea, geralmente em crise, cefaleias, entre outros sintomas. A 

medicação é feita, o paciente é acompanhado e orientado e vai para casa. Caso necessário, o que 

se faz é referenciar, ligando para o Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência (SAMU) e levado 

para Juiz de fora. Em resposta a isto, a equipe sente falta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) e de um grupo operativo onde podem surgir ações como o recrutamento deste paciente 

para retornar às atividades que porventura possam ser exercidas em grupo. Até o momento a 

equipe ainda não conseguiu organizar o processo de trabalho para ser possível implantar o grupo 

voltado para hipertensos pela falta de profissionais e tempo com as atuais demandas, pois vem 

prestando serviços a 3253 pessoas. Este é o motivo que faz com que a equipe procure resolver o 

problema do usuário encaminhado-o para o cardiologista em detrimento de atividades 

preventivas.  

Sou médico de nacionalidade cubana e iniciei minhas atividades na equipe São Vicente de Paula 

em Santos Dumont/ Minas Gerais em 16/06/2015, através do Projeto Mais Médicos para o Brasil 

e pela Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. Esta portaria dispõe sobre a 

implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil e nela o profissional estrangeiro deve ser 

matriculado em um curso de modalidade à distancia. Cumprindo o edital, fui matriculado no 

Curso de Especialização Estratégia em Saúde da Família (CEESF), ofertado pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, com a finalidade de aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de 

saúde, além atuar de atuar na organização e funcionamento do SUS do Brasil (BRASIL, 2013). 

Na disciplina do curso denominada Planejamento e avaliação das ações em saúde, o aluno 

aprende a construir o plano de ação em saúde baseado na realização do diagnóstico situacional 

de saúde, possibilitando perceber como vivem os usuários, sua forma de trabalhar, relacionar, 

adoecer, dentre outros. Para subsidiar o diagnóstico foram observados ainda os documentos da 

equipe, os prontuários e registros possibilitando nova interpretação da realidade de trabalho da 

equipe de saúde, as necessidades da população e o perfil da comunidade, permitindo o 

planejamento de ações em saúde contribuindo com a melhoria dos serviços ofertados aos 

usuários.  
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2  JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho tem fundamento, pois na equipe de saúde São Vicente de Paula em Santos 

Dumont/Minas Gerais, existe um grande número de hipertensos que não utiliza medicamentos de 

forma adequada, além de não aderir à medidas não farmacológicas para seu controle. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença que envolve  a idade,  gênero e etnia, 

excesso de peso e obesidade,  ingestão de sal, sedentarismo,  ingestão de álcool além de 

representar um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais. Além disso, fatores como a genética, os fatores ambientais, nível 

socioeconômico e estilo de vida pouco saudável contribuem para o aumento da doença entre as 

pessoas em todo o mundo ( VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Assim apartir da abordagem multidisciplinar e da procura em levar informações aos pacientes de 

forma mais acessível e mais dinâmica, espera-se que os resultados contribuiam à implantação de 

um melhor tratamento não farmacológico juntamente da visita domiciliar associado ao 

medicamento quando necessário com mudanças comportamentais, reorganização do consumo de 

medicamentos para o controle da pressão arterial, assim como promover impacto positivo com 

saúde física e mental desses usuários. Além disso, deverá ser modificado o processo de trabalho 

permitindo que os profissionais doem maior atenção ao hipertenso, uso de medicamentos e seus 

efeitos adversos, melhorando a qualidade de vida, com a participação da família, equipe e 

comunidade. 
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3 OBJETIVO 

Elaborar um plano de ação para reorganizar a prescrição e tratamento não farmacológico entre 

pacientes hipertensos adscritos à equipe São Vicente de Paula em Santos Dumont /Minas Gerais.   
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4  METODOLOGIA 

 

Para a construção do plano de ação foram utilizados trabalhos científicos encontrados nas bases 

de dados como: Biblioteca Virtual em Saúde, Biblioteca Virtual da Universidade Federal de 

Minas Gerais, SciELO, dentre outros. Os artigos que se encontram nessas bases de dados, bem 

como publicações em livros e revistas médicas foram selecionados conforme sua relevância e 

coerência com o assunto proposto.  

 

O método para elaboração do plano foi o Planejamento Estratégico Situacional e outros dados 

importantes utilizados foram os disponíveis na secretaria municipal de saúde de Santos Dumont, 

dados do Ministério da Saúde e arquivos da UBS e ESF São Vicente de Paula de Santos Dumont 

em Minas Gerais. 

 

Os descritores de saúde utilizados no trabalho foram: Atenção Primária à Saúde, Hipertensão, e 

Processo de trabalho.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

Define-se Atenção Básica como um conjunto de ações como a promoção e a proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e  manutenção da 

tanto do indivíduo, quanto da coletividade. Utiliza-se também do trabalho em equipe, que é 

voltado para um território definido, sendo que esta equipe assume a responsabilidade sanitária, 

levando em conta as mudanças que ocorrem no território onde vivem os usuários. Ainda 

conforme a mesma política, dentre seus fundamentos e diretrizes estão a adscrição do território; 

O acesso universal e contínuo a serviços de saúde caracterizados como a porta de entrada da rede 

de atenção; Adscrição da clientela e responsabilização por parte da equipe; Coordenação da 

integralidade; Estimulo à autonomia do usuário (BRASIL, 2012). Assim, a atenção básica, 

[...] É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A 

atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, 

buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2012, p. 19).  

Ao se realizar o reconhecimento do território onde a equipe de saúde irá prestar serviços, 

consegue-se caracterizar os problemas de saúde vivenciados pelo usuário, o impacto destes 

serviços sobre a saúde e o desenvolvimento do vínculo entre os serviços de saúde e a população, 

entre outros (MONKEN, BARCELLOS, 2005). Assim, “o processo de trabalho em saúde é 

entendido como um conjunto de ações coordenadas, desenvolvidas pelos trabalhadores, onde 

indivíduos, famílias e grupos sociais compõem o objeto de trabalho, e os saberes e métodos 

representam os instrumentos que originam a atenção em saúde” (FONTANA; LACERDA;  

MACHADO, 2016, p. 65).  

Para efetuar este trabalho, de acordo com Cordeiro e Soares (2015), o modelo de atenção 

primária em saúde no Brasil é a Estratégia Saúde da Família (ESF) que é constituída por médico, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).   

O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma estratégia de reorientação do modelo de atenção à 

saúde, privilegiando a família, sendo a “porta de entrada” da rede de serviços de saúde. Além 

disso, torna-se um processo de reordenamento político e dos saberes e da forma de trabalhar no 

cotidiano da atenção primária à saúde (ASSIS et al, 2007). De acordo com o Departamento de 

atenção básica,  
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[...] O PSF representa ações combinadas a partir da noção ampliada de saúde ¾ que 

engloba tudo aquilo que possa levar a pessoa a ser mais feliz e produtiva ¾ e se propõe 

a humanizar as práticas de saúde, buscando a satisfação do usuário pelo estreito 

relacionamento dos profissionais com a comunidade, estimulando-a ao reconhecimento 

da saúde como um direito de cidadania e, portanto, expressão e qualidade de vida. 

Uma das principais estratégias do Saúde da Família é sua capacidade de propor alianças, 

seja no interior do próprio sistema de saúde, seja nas ações desenvolvidas com as áreas 

de saneamento, educação, cultura, transporte, entre outras. Por ser um projeto 

estruturante, deve provocar uma transformação interna do sistema, com vistas à 

reorganização das ações e serviços de saúde. Essa mudança implica na ruptura da 

dicotomia entre as ações de saúde pública e a atenção médica individual, bem como 

entre as práticas educativas e assistenciais. 

Configura, também, uma nova concepção de trabalho, uma nova forma de vínculo entre 

os membros de uma equipe, diferentemente do modelo biomédico tradicional, 

permitindo maior diversidade das ações e busca permanente do consenso. Sob essa 

perspectiva, o papel do profissional de saúde é aliar-se à família no cumprimento de sua 

missão, fortalecendo-a e proporcionando o apoio necessário ao desempenho de suas 

responsabilidades, jamais tentando substituí-la. 

Tal relação de trabalho, baseada na interdisciplinaridade e não mais na 

multidisciplinaridade, associada à não aceitação do refúgio da assistência no 

positivismo biológico, requer uma nova abordagem que questione as certezas 

profissionais e estimule a permanente comunicação horizontal entre os componentes de 

uma equipe (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 2000, p. 317). 

 

 

Pela excelência dos serviços ao longo dos tempos, “o PSF passou a ser reconhecido como 

Estratégia Saúde da Família (ESF) pela sua capacidade em orientar a organização do sistema de 

saúde, buscar respostas para todas as necessidades de saúde da população e contribuir na 

mudança do modelo assistencial vigente”(ARANTES; SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN 

(2016, p. 1500). Assim, no artigo Programa Saúde da Família, (2000, p. 317) a ESF vem propor 

alianças no interior do sistema de saúde, e nas ações desenvolvidas em áreas como as de 

saneamento, educação, cultura e transporte. Prevê em sua estrutura a transformação interna do 

sistema, visando à reorganização das ações e serviços de saúde necessitando assim de se romper 

com a atenção médica individual, e as práticas educativas e assistenciais. Trata-se de uma nova 

forma de trabalho e vínculo entre os membros de uma equipe, com boa diversidade das ações, 

devendo cada membro da equipe de saúde manter a família como o centro desta relação de 

trabalho, utilizando-se da interdisciplinaridade que permite nova abordagem pelo fato de contar 

com a comunicação horizontal entre os profissionais da equipe. 

O trabalho prático das equipes é desafiador, pois, visa promover a integralidade do cuidado 

estimulando a articulação interna objetivando promover o trabalho em equipe e assim 

transformar a prática cotidiana. Além disso, a equipe deve atender as duas procurar integrar as 

várias áreas programáticas e a demanda espontânea, sem deixar de proporcionar serviços para 

tratamento e reabilitação controle dos riscos e danos, prevenção de agravos e promoção da saúde 

através de ações individuais, de grupos e populacional, bem como a interação com a comunidade 
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e a capacidade de ação intersetorial em seu território (BRASIL, 2007). Na atenção primária e em 

resposta à necessidade de saúde da população,  

[...] deve haver uma sintonia muito fina entre essas necessidades de saúde e a forma 

como o sistema de atenção à saúde se organiza para respondê-las socialmente. A crise 

contemporânea dos sistemas de atenção à saúde reflete o desencontro entre uma 

situação epidemiológica dominada por condições crônicas e um sistema de atenção à 

saúde voltada para responder às condições agudas e às agudizações de condições 

crônicas, de forma fragmentada, episódica e reativa. Isso não deu certo nos países 

desenvolvidos, isso não está dando certo no SUS. Os sistemas fragmentados de atenção 

à saúde, fortemente presentes aqui e alhures, são aqueles que se (des) organizam por 

meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde, isolados e incomunicados uns dos 

outros, e que, por consequência, são incapazes de prestar uma atenção contínua à 

população (BRASIL, 2015, p. 23). 

 “A análise da situação de saúde é uma avaliação que envolve, entre outras questões, o 

diagnóstico de comunidade e estudo de demanda” (BRASIL, 2007, p. 63). Destacam-se nesse 

caso as questões coletivas e determinantes de saúde, compreendendo a prevalência de doenças 

como hipertensão e diabetes. Já a questão da demanda espontânea, está relacionada à busca pelos 

serviços de saúde. Para planejar ações, é necessário o diagnóstico de saúde do território para 

proferir os passos do planejamento na Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2007). Para um 

processo de trabalho efetivo na atenção básica, cada membro da equipe de saúde da família deve 

exercer funções comuns como,  

• definição do território de atuação das equipes de SF e das unidades básicas de saúde, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos; • assistência básica 

integral e contínua à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e 

laboratorial; • garantia da integralidade da atenção por meio da realização de ações de 

promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; • 

realização da escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 

proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; • 

responsabilidade pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; • realização 

de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas; • programação e 

implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde 

mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 

espontânea; • prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do 

conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor 

intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias 

e da própria comunidade; • valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de 

uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança 

com ética, compromisso e respeito; • desenvolvimento de ações educativas que possam 

interferir no processo de saúdedoença da população e ampliar o controle social na 

defesa da qualidade de vida; • desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de 

risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 

de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis; • realização 

de busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações de importância local; • promoção e estímulo à participação da 

comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações; 

• promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando parcerias e integrando 

projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde, de acordo com 
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prioridades e sob a coordenação da gestão municipal; • garantia da qualidade do registro 

das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; • participação 

nas atividades de educação permanente; • implementação das diretrizes da Política 

Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento; e • participar das atividades de 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis, do acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, 

visando à readequação do processo de trabalho e o fortalecimento da gestão 

local(BRASIL, 2007, p. 84). 

“A elevação da pressão arterial (HAS) representa um fator de risco independente, linear e 

contínuo para doença cardiovascular” (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2007, p. 30).  De acordo com Santos (2011, p. 285) a “ HAS é uma síndrome 

multifatorial, multicausal e multissistêmica. A autora discorre ainda que a doença surge em 

decorrência de estilo de vida inadequado e outros fatores como o sexo, idade, raça/cor e história 

familiar, sedentarismo, estresse, tabagismo, alcoolismo, alimentação insalubre e 

obesidade(SANTOS, 2011). Além disso e sobre a hipertensão a autora considera que,  

[...] A HAS, considerada “assassina silenciosa”, é o maior problema social dos países 

desenvolvidos e em muitos dos emergentes. Mesmo sendo conhecida a eficácia e 

efetividade de várias das medidas preventivas e de controle disponíveis, sejam ou não 

farmacológicas, a HAS continuará, por décadas, representando um dos maiores desafios 

em saúde e um dos maiores ônus para a pessoa hipertensa e para a sociedade. Se o 

controle de casos existentes, assim como o controle e prevenção dos fatores de risco 

desta doença não forem implementadas, esta problemática irá afetar grande proporção 

da população em nosso país, a qual, em 2020, terá um aumento significativo de pessoas 

com mais de 60 anos (SANTOS, 2011, p. 285).  

A HAS deve ser abordada na atenção básica introduzindo-se medidas não medicamentosas 

(alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao 

sedentarismo e ao tabagismo) que contribuem com a prevenção, porque estimula modificações  

no estilo de vida, especialmente em indivíduos com a pressão arterial limítrofe, promovendo a 

redução inclusive da mortalidade cardiovascular pelo desenvolvimento de hábitos saudáveis de 

vida desde a infância e adolescência, sem deixar de observar as características regionais, 

culturais, sociais e econômicas de cada indivíduo. Por outro lado, medidas medicamentosas 

capazes de prevenir o desenvolvimento de HAS em populações jovens de alto risco e no caso de 

valores limítrofes de pressão arterial, o medicamento deve ser introduzido em condições de risco 

cardiovascular global alto ou muito alto. Assim, deve-se considerar as estratégias para 

implementação de medidas de prevenção, que são desafiadoras para os profissionais e gestores 

da área de saúde e representa cerca de 80 % da assistência à saúde realizada pela rede pública 

para a população através do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRANDÃO et al., 2010). Assim, 

[...] As Doenças Cardiovasculares (DCV) são, atualmente, a maior causa de mortes no 

mundo. Elas foram responsáveis por mais de 17 milhões de óbitos em 2008, dos quais 

três milhões ocorreram antes dos 60 anos de idade, e grande parte poderia ter sido 
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evitada. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 quase 23,6 milhões de 

pessoas morrerão de doenças cardiovasculares (WHO, 2011 apud RADOVANOVIC et 

al., 2014, p. 458). 

Para a população mais vulnerável à hipertensão, cabe  ampliar o conhecimento sobre os fatores 

de risco da doença, para que ocorra a adesão às condutas de controle e tratamento. Nesse caso 

deve-se utilizar a educação em saúde pela sua capacidade de transformar hábitos entre os 

indivíduos, estimulando sua autonomia para tomar decisões relativas ao seu próprio corpo, pois 

passou a ter conhecimentos mais aprimorados sobre sua saúde, e passa a ter a opção de adotar ou 

não, hábitos e atitudes saudáveis (SANTOS, 2011). 
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6  PLANO DE AÇÂO 

O planejamento de uma ação deve ser iniciado a partir do problema bem identificado, pois este 

pode ser considerado a insatisfação de um ator diante de um componente da realidade que o 

mesmo deseja e quer modificar (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Os principais problemas 

identificados durante a realização do diagnóstico situacional na área de abrangência da equipe 

São Vicente de Paula em Santos Dumont/ Minas Gerais foram: A Hipertensão Arterial 

Sistêmica(HAS), a depressão e outros transtornos psiquiátricos, osteoporose, intensas dores 

articulares, as infecções respiratórias agudas, o diabete mellitus e os transtornos digestivos.  

 

O Trabalho diário e a observação direta da área de abrangência da equipe São Vicente de Paula 

permitiu alguns problemas existentes na área de abrangência equipe. No Quadro 02 se resumiu 

os principais problemas levantados pela equipe durante uma reunião com a finalidade de se 

verificar estes problemas e seu impacto na vida dos usuários. A partir da relevância do problema, 

urgência em sua resolução e capacidade de enfrentamento pela equipe, os profissionais 

procuraram selecionar a ordem de prioridade em reduzir o impacto ou resolver os problemas 

encontrados.  

Dessa forma, após analisar todos os problemas encontrados no território da equipe São Vicente 

de Paula, a alta incidência da hipertensão descontrolada e foi escolhido como o problema a ser 

enfrentado primeiramente, pois, a situação dos pacientes mostrou certa urgência, importância e 

capacidade de enfrentamento neste momento pela equipe. 

Quadro 02: Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico 

da área de abrangência equipe São Vicente de Paula em Santos  Dumont, MG. 

 

Principais problemas 

 

Importância 

(alta, média, ou 

baixa) 

 

Urgência 

(0  a 10) 

Capacidade de 

enfrentamento 

(dentro, parcial 

ou fora) 

 

Seleção 

(ordem de 

prioridade) 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) descontrolada 

 

Alta 

 Dentro 1 

Depressão e outros 

transtornos psiquiátricos,  

 

Alta 

 Parcial 4 

Dores articulares Alta  Parcial 7 

Infecções respiratórias agudas Alta  Parcial 6 

Diabetes mellitus Alta   Dentro 2 

Transtornos digestivos Alta  Dentro 3 
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Osteoporose Alta  Parcial 5 

Fonte: Próprio autor 

 

O problema Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) descontrolada foi observado durante os 

atendimentos realizados pela equipe, principalmente durante a alta demanda espontânea a qual 

vem passando a unidade. Além disso, Santos Dumont é uma cidade relativamente pequena e o 

vínculo da equipe com os usuários geralmente é grande o que somado às consultas médicas, 

visitas domiciliares, atendimentos individuais e quando pesquisado no sistema de informação 

verificou-se a incidência do descontrole da pressão arterial entre usuários. Em seguida, 

confirmado o problema, a descrição do problema priorizado foi feita quando se utilizou os 

dados observados no território da equipe São Vicente de Paula remetendo a um significativo 

número de pessoas que residem na área da equipe que convive com a hipertensão e 

rotineiramente procura medicamentos com o médico da equipe para resolver as sequelas, 

principalmente a cefaleia, muitas vezes desconhecendo os riscos de adoecer ou mesmo de 

morte.  

Grande parcela da população é portadora de hipertensão, contribuindo para os números de 

mortalidade encontrados no território e dos eventos cardiovasculares a que estão expostos e que 

demandam atenção especializada não disponibilizada em sua totalidade em Santos Dumont.  

Como no município no momento não existem academias da cidade, ou para o uso dos usuários 

adscritos à equipe São Vicente de Paula, como local para natação, hidroginástica e com 

assistência profissional, a atividade física mais comum é a caminhada embora existam áreas que 

não são asfaltadas, esta última tornou-se um aliado da equipe para atuar como medida não 

medicamentosa. 

Para enfrentar a HAS no território da equipe São Vicente de Paula em Santos Dumont, a mesma 

encontrou alguns nós críticos que vem impedindo o controle da hipertensão entre os usuários que 

vivem no território, sendo que os principais são:  

- Pressão arterial descontrolada pelo uso contínuo de sódio; 

- Conhecimentos desatualizados  por parte dos profissionais da equipe  

- Falta de adesão ao tratamento da doença e sua relação com o alcoolismo.  

 

Nos Quadros 3, 4 e 5 encontram apresentadas as operações para cada nó crítico identificado para 

o problema relacionado à HAS. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico Pressão arterial descontrolada pelo uso contínuo de sódio 

” relacionado a Hipertensão arterial descontrolada, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família São Vicente de Paula, em Santos Dumont, Minas Gerais  

Nó crítico 1 Pressão arterial descontrolada pelo uso contínuo de sódio 

Operação  Menos sódio 

Projeto Aumentar o nível de conhecimento da população sobre a presença do sódio nos 

alimentos consumidos diariamente e seus riscos. 

Resultados esperados População mais informada sobre os alimentos ricos em sódio e estimulados a 

utilizar formas alternativas. 

Produtos esperados Informar e ter participação ativa dos hipertensos, despertando o desejo de 

alterar o comportamento  e hábitos alimentares. 

Atores sociais/ 

responsabilidades  

Profissionais do Centro de Saúde, Secretaria de Saúde e Organizações/seus 

líderes de Santos Dumont  como a Igreja Católica e Evangélica, Escola e 

Comércio 

Recursos necessários 
Estrutural: Estrutura física da Unidade de Saúde da equipe São Vicente de 

Paula. 

Cognitivo: Utilização da Diretriz de Hipertensão arterial do Ministério da 

Saúde e recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão 

Financeiro: Construir folhetos educativos 

Político: Articulação intersetorial do Centro de Saúde com igreja, comércio, 

escola do território da equipe 

Recursos críticos 
Cognitivo: mobilização dos profissionais da equipe para a utilização de nova 

pedagogia  

Político: articulação intersetorial 

Econômico: Incentivo financeiro para construir folhetos educativos 

Organizacionais: mobilização dos recursos humanos e do usuário 

Controle dos recursos 

críticos / Viabilidade 

Ator que controla cognitivo e organizacional: Profissionais da equipe São 

Vicente de Paula que demonstrou ser favorável 

Ator que controla o político: líderes de organizações do território com 

motivação de certa forma indiferente 

Ator que controla o financeiro: Secretaria de Saúde com motivação indiferente 

Ação estratégica de 

motivação 

Recurso crítico cognitivo, econômico e organizacional: não é necessária. 

Recurso crítico político: Apresentar o projeto para o secretário de saúde 

Responsáveis: Médico e Enfermeiro 

Cronograma / Prazo Início: agosto de 2017 e prazo de 03 meses para implantar o projeto 

Gestão, 

acompanhamento e 

avaliação. 

Situação atual: Programa Menos sódio a ser implantado em todo o território da 

equipe São Vicente de Paula 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico Conhecimentos desatualizados por parte dos 

profissionais da equipe”  relacionado a Hipertensão arterial descontrolada, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São Vicente de Paula, em Santos Dumont, Minas 

Gerais 

Nó crítico  Conhecimentos desatualizados por parte dos profissionais da equipe 

Operação  Aprendendo com o a hipertensão 

Projeto  
Atualizar conhecimento e transmitir aos hipertensos  

Resultados esperados  
Aumentar os conhecimentos e estimular modificações na forma de alimentar ( 

utilização de alimentos saudáveis e livre de sódio)   

Produtos esperados  Hipertensos que possuem alimentação saudável e com teor de sódio reduzido  

Atores sociais/ 

responsabilidades  

Profissionais da Unidade Básica de Saúde e usuários hipertensos  

Recursos necessários 
Estrutural: Estrutura física da Unidade de Saúde da equipe São Vicente de 

Paula. 

Cognitivo: Utilização da Diretriz de Hipertensão arterial do Ministério da 

Saúde e recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão 

Financeiro: Construir folhetos educativos, palestras e encontros com os 

hipertensos 

Político: Articulação intersetorial do Centro de Saúde com os hipertensos 

território da equipe 

Recursos críticos 
Cognitivo: mobilização dos profissionais da equipe para a utilização de nova 

pedagogia  

Político: articulação intersetorial 

Econômico: Incentivo financeiro para construir folhetos educativos 

Organizacionais: mobilização dos recursos humanos e do usuário 

Controle dos recursos 

críticos / Viabilidade 

Ator que controla cognitivo e organizacional: Profissionais da equipe São 

Vicente de Paula que possuem motivação favorável 

 Ator que controla o financeiro: Secretaria de Saúde com motivação favorável 

Ação estratégica de 

motivação 

Não é necessária 

Responsáveis: Médico e profissionais da equipe São Vicente de Paula 

Cronograma / Prazo Início: Agosto de 2017 e prazo de  03 meses para início dos estudos 

Gestão, 

acompanhamento e 

avaliação 

Situação atual: Programa Aprendendo com o a hipertensão a ser  implantado  

Unidade de Saúde da equipe São Vicente de Paula. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico Falta de adesão ao tratamento da doença e sua 

relação com o alcoolismo” relacionado à Hipertensão arterial descontrolada, na população sob-

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São Vicente de Paula, em Santos Dumont, Minas 

Gerais 

Nó crítico  Falta de adesão ao tratamento da doença e sua relação com o alcoolismo 

Operação  Medicamentos 

Projeto  
Estimular a adesão ao tratamento  

Resultados esperados  
Estimular o uso adequado de medicamentos redução/abandono da bebida 

alcoólica ( utilização de medicamentos combinado com dieta e pouco sódio e 

redução do uso da bebida alcoólica)   

Produtos esperados  Hipertensos saudáveis pela combinação do medicamento e alimento abolindo o 

álcool sedimentando a adesão ao tratamento. 

Atores sociais/ 

responsabilidades  

Profissionais da Unidade Básica de Saúde e usuários hipertensos  

Recursos necessários 
Estrutural: Estrutura física da Unidade de Saúde da equipe São Vicente de 

Paula. 

Cognitivo: Utilização da Diretriz de Hipertensão arterial do Ministério da 

Saúde e recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão e atenção 

farmacêutica 

Financeiro: Construir folhetos educativos 

Político: Articulação intersetorial do Centro de Saúde com igreja, comércio, 

escola do território da equipe para contemplar o assunto alcoolismo em suas 

atividades.  

Recursos críticos 
Cognitivo: mobilização dos profissionais da equipe para a utilização de nova 

pedagogia  

Político: articulação intersetorial 

Econômico: Incentivo financeiro para construir folhetos educativos 

Organizacionais: mobilização dos recursos humanos e do usuário hipertenso. 

Controle dos recursos 

críticos / Viabilidade 

Ator que controla cognitivo e organizacional: Profissionais da equipe São 

Vicente de Paula que possuem motivação favorável 

Ator que controla o financeiro: Secretaria de Saúde com motivação favorável 

Ação estratégica de 

motivação 

Não é necessária 

Responsáveis: Médico e profissionais da equipe São Vicente de Paula 

Cronograma / Prazo Início: Agosto de 2017 e prazo de 03 meses para início dos estudos 

Gestão, 

acompanhamento e 

avaliação. 

Situação atual: Programa Medicamentos a ser implantado na Unidade de 

Saúde da equipe São Vicente de Paula. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a relevância da hipertensão arterial sistêmica, principalmente devido à sua alta 

prevalência e relação direta com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, o uso de 

estratégias de prevenção se torna uma ferramenta fundamental para enfrentar o problema.  

A intervenção, proposta neste trabalho é viável, e poderá apresentar os resultados esperados. Este 

projeto foi idealizado para a equipe São Vicente de Paula, aonde a hipertensão vem sendo um 

problema para a equipe e para a qualidade de vida do usuário.  

Com os trabalhos propostos neste projeto, além da vivência e troca de informações entre os 

profissionais da equipe, pretende-se alterar o quadro, estimulando a alimentação saudável e livre 

de sódio e adesão ao tratamento, além de interferir na cultura de se utilizar continuamente a 

bebida alcoólica abandonando o tratamento medicamentoso. A importância de implantar as 

ações propostas na área de abrangência contando com o trabalho multidisciplinar está na 

mudança de hábitos que irá resultar na melhoria da qualidade de vida dos usuários.  
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