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RESUMO 
 
 

O diagnóstico situacional da área de abrangência da Estratégia Saúde da Família 
atendida na Unidade Bom Jardim de Igarapé apontou, nos pacientes cadastrados,   
dificuldade para o manejo dos níveis pressóricos como principal motivo de consultas 
agendadas. O objetivo deste trabalho foi apresentar um projeto de intervenção para 
melhoria dos níveis pressóricos e da qualidade de vida da população de hipertensos 
da Unidade Bom Jardim de Igarapé, Minas Gerais. Este projeto se baseou no 
Planejamento Estratégico Situacional e em pesquisa bibliográfica realizada na 
Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados da Scientific Electronic Library 
Online  e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, com os 
descritores: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde e Hipertensão. 
Também foram pesquisadas as diretrizes de Cardiologia. Sabemos que cabe à ESF 
transformar o modelo tradicional de assistência para uma lógica mais centrada nos 
usuários e, sob essa ótica, foi desenvolvido o projeto de intervenção que, apesar dos 
grandes desafios que se impõem para o alcance da integralidade da atenção à 
hipertensão arterial, foram alcançados avanços importantes na integralização do 
cuidado. A participação horizontal de todos os profissionais da equipe, maior 
envolvimento do paciente no processo de cuidado e obtenção de  resultados, teve 
impacto positivo importante logo no inicio dos trabalhos. Embora de forma inicial e  
sutil, os resultados foram satisfatórios na proposta de melhor controle da hipertensão 
arterial e na atenção integral,  mediante um processo de descentralização médica, 
com base na autonomia, responsabilidade e compromisso pactuado entre 
profissionais e pacientes. 
 

 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Hipertensão.  
 

 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
   

The situational diagnosis of the coverage area of the Family Health Strategy 
attended at the Bom Jardim de Igarapé Unit pointed out, in the registered patients, 
difficulty in the management of blood pressure levels as the main reason for 
scheduled appointments. The objective of this work was to present an intervention 
project to improve blood pressure levels and quality of life of the hypertensive 
population of the Bom Jardim de Igarapé Unit, Minas Gerais. This project was based 
on Situational Strategic Planning and bibliographic research conducted at the Virtual 
Health Library, the Scientific Electronic Library Online and the Latin American and 
Caribbean Health Sciences Literature databases, with the descriptors: Family Health 
Strategy , Primary Health Care and Hypertension. The Cardiology guidelines were 
also researched. We know that it is up to the FHS to transform the traditional model 
of care to a more user-centered logic and, from this perspective, the intervention 
project was developed that, despite the great challenges that are required to achieve 
comprehensive care for hypertension, Important advances have been achieved in the 
mainstreaming of care. The horizontal participation of all team professionals, greater 
patient involvement in the care process and results, had an important positive impact 
early in the work. Although initially and subtly, the results were satisfactory in the 
proposal for better control of hypertension and comprehensive care through a 
process of medical decentralization, based on autonomy, responsibility and 
commitment agreed between professionals and patients. 
 
 

Key words: Family health strategy. Primary health care. Hypertension.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Igarapé 

Igarapé é um município do estado de Minas Gerais, localizado na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, a 46 Km da capital do estado. "Igarapé" é um termo 

de origem tupi que significa "caminho de canoas” - ygara (canoa) e apé (caminho). A 

cidade vem crescendo ao longo dos anos, antes era distrito de Mateus Leme (IBGE, 

2018).  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

Igarapé possui uma população total de 34.851 habitantes, sendo que 32.675 (94%) 

residem na área urbana e 2.204 (6%) residem na área rural. 

Quanto aos aspectos econômicos, entre 2005 e 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) 

do município cresceu 71,0%, passando de R$ 162,2 milhões para R$ 277,5 milhões. 

O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,0%. 

Uma medida adequada para analisar os aspectos econômicos municipais são os 

valores agregados ao PIB por cada um dos setores. Em Igarapé, a agropecuária e 

indústria são os setores mais expressivos da economia (IBGE, 2018).  

 
No que diz respeito ao esporte e lazer, o município tem a política de propiciar 

condições adequadas de desenvolvimento físico, mental e social da sua população, 

incentivando a prática de atividades esportivas, recreativas e lúdicas como meio de 

desenvolvimento pessoal e social. Fez a construção de campos de futebol em 

bairros, quadras esportivas em escolas da rede municipal, promoção e apoio à 

realização de atividades de entretenimento, esporte e lazer nas escolas, nos bairros 

urbanos e rurais, garantindo segurança e acessibilidade, inclusive para as pessoas 

com necessidades especiais (IGARAPÉ, 2018). 

 
Em relação à educação é uma das prioridades na gestão municipal. Foi realizado 

desenvolvimento de ações educativas com atividades culturais, esportivas e de 

recuperação de baixo rendimento escolar, implementando o programa “Escola 

Aberta”, a “Escola em tempo integral”, melhoria das condições físicas e materiais 

das unidades educacionais, oferta de kits de material escolar aos alunos carentes, 

além de ampliação da oferta do ensino básico desde a educação infantil,  educação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoa
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pré-primária , ensino fundamental e ensino médio. Tudo isso feito de forma 

sistemática e progressiva até a universalização do atendimento escolar gratuito à 

criança e ao adolescente (IGARAPÉ, 2018). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

No município de Igarapé, os atendimentos de urgência são direcionados à Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA). Em relação à atenção especializada, apoio de médico 

de referência para esclarecimento de dúvidas e discussão de casos mais complexos, 

além de um Centro de Especialidades Médicas que atua com consultas agendadas 

de algumas especialidades - outras especialidades são encaminhadas ao município 

de referência, Betim. 

Na área da saúde, a cidade não é sede da macrorregião, tendo como referência 

para consultas de média complexidade, cuidado hospitalar e atendimento de 

urgência e emergência a cidade de Betim, embora a estrutura do seu sistema de 

saúde não deixe muito a desejar. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) conta com 

11 equipes em 10 unidades, abrangendo 19.980 habitantes, o que corresponde a 

59,2% da população local (IBGE, 2018), sendo a maioria de zona rural 

 

O financiamento em saúde no município gira em torno de R$774,10 de gasto per 

capita por ano, sendo R$19.943.873,36 de recursos próprios e R$2.430.000,00 

transferências. (IBGE, 2018) 

 

Em relação à Rede de serviços, Igarapé conta com:  

 

• Na Atenção primária: São 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS), abrigando 

12 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Destas, apenas duas UBS 

são consideradas urbanas. 

• Na Atenção especializada: poucas vagas disponíveis, sendo o tempo de 

espera para consulta com certas especialidades, muito prolongado. 
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• Na Atenção de urgência e emergência: disponível na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) (uma unidade). 

• Na Atenção hospitalar: direcionada a outro município. Igarapé não possui um 

hospital municipal, logo, os atendimentos de maior complexidade e 

necessidade de internação são direcionados para municípios maiores, de 

referência, como Betim, Mateus Leme e Belo Horizonte. 

• No Apoio diagnóstico: A via de referência e contra referência é pouco 

eficiente, sendo que em casos de dúvida diagnóstica ou terapêutica é difícil 

conseguir uma interconsulta, porém é possível fazer telefonemas ou mandar 

mensagens pessoais (WhatsApp) para os colegas médicos no município. 

Muitas vezes é possível tirar dúvidas com especialistas em tempo real. 

• Na Assistência farmacêutica: Há muitas farmácias no centro de Igarapé, 

porém elas fecham cedo e raramente é possível encontrar alguma farmácia 

de plantão. Na zona rural não há farmácias, porém, algumas farmácias do 

centro fazem entrega. A farmácia municipal central que abastece as UBS e a 

UPA é bastante completa e de fácil acesso (telefonema), portanto é possível 

tirar dúvidas sobre estoque de medicamentos quando necessário. 

• Na Vigilância da saúde: A Secretaria Municipal de Saúde é bastante presente 

na promoção da saúde. Os sistemas de informação são integrados para a 

melhor circulação das informações e realiza campanhas de vacinação 

regulares nos cidadãos e animais de estimação, projetos de Yoga, entre 

outros. 

• Relação dos pontos de atenção: As ESF e a UPA têm todos uma boa relação 

entre si e facilidade de comunicação, também, com a Secretaria e a farmácia 

central. 

• Relação com outros municípios: Em casos de necessidade de transferência, é 

preciso fazer contato direto via telefone com o médico receptor, o que 

costuma ser difícil pela pouca disponibilidade dos mesmos em atender ao 

telefone. Em casos de consultas ou tratamentos eletivos, a fila de espera é 
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bastante grande para a maioria das especialidades, o que atrasa o 

tratamento. 

• Consórcio de saúde: raro. São poucos os pacientes que gozam de planos de 

saúde privados e, mesmo estes, também utilizam bastante a rede pública. 

• Modelo de atenção: pública. 

1.3  A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população 

A antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vista Alegre, na área rural, que 

abrigava a equipe onde atuo profissionalmente, foi inaugurada há cerca de 10 anos 

e estava situada na única via de acesso ao bairro, que faz a ligação com o centro da 

cidade. Era uma casa alugada, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. No 

decorrer do meu tempo trabalhando no Programa Mais Médicos, a Unidade foi 

transferida para um prédio novo, projetado para ser uma Unidade Assistencial de 

Saúde. Com espaço para abrigar duas equipes, o prédio é novo, bastante espaçoso, 

com mobiliário novo e múltiplas salas e banheiros, para atender com qualidade à 

população de cerca de 3.850 pessoas. 

A área do prédio é grande e bem aproveitada, com recepção organizada, sala de 

farmácia, de vacinas, de curativos, de reuniões (onde fazemos nossos grupos 

operativos e reuniões de equipe), copa, consultório odontológico (apesar de ainda 

não haver turno de atendimento com dentista), consultórios médico, de enfermagem 

e ginecológico (apesar de não haver turno de consultas com médico ginecologista).  

A maioria da população tem muito apreço pela Unidade de Saúde e engajamento 

nos programas de promoção continuada da saúde, embora outros somente utilizem 

a Unidade eventualmente. Apesar de a unidade não estar completamente equipada, 

conta com os recursos mínimos necessários para o desempenho da equipe. 

Contamos com apenas uma mesa ginecológica (velha), glicosímetro não raro sem 

fitas, nebulizador, macas e espaço para medicação, coleta sanguínea e observação. 

Estão disponíveis algumas medicações básicas de administração intravenosa para 

atendimento de quadros urgentes, como vômitos ou dor intensa, além de 

instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias, procedimentos e curativos. A sala de 

vacinas funciona uma vez por semana, com profissional e material externos que são 
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deslocados do centro por veículo disponibilizado pela prefeitura. A falta de alguns 

materiais e medicamentos constitui um dos focos de diálogo entre a Equipe de 

Saúde, a coordenação da ESF e a gestora municipal de saúde, porém é um 

problema que aflige a todas as Unidades do município por falta de verbas, sendo 

tais problemas contornados com o apoio da Secretaria de Saúde Municipal por meio 

da UPA. 

A equipe é formada por cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma Auxiliar 

de enfermagem, uma médica, uma enfermeira e um recepcionista.   

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 às 17:00 horas da seguinte maneira: 

recepção e enfermeira fazem o turno de 7:00 horas às 16:00 horas ACS, auxiliar de 

enfermagem e médica fazem turno de 8:00 horas às 17:00 horas, todos com uma 

hora de almoço, sendo que recepcionista e auxiliar de enfermagem revezam seu 

horário de almoço para a recepção não estar desatendida em nenhum momento. 

O tempo da Equipe está ocupado quase que exclusivamente com as atividades de 

atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o atendimento de alguns 

programas, como: atendimento a hipertensos e diabéticos, pré-natal, puericultura e 

visita domiciliar/grupo operativo. Quem faz o controle preventivo de câncer de mama 

e ginecológico é a enfermeira; passando para a médica apenas em caso de dúvida. 

A pesagem e acompanhamento de crianças para o Bolsa Família é feita pela auxiliar 

de enfermagem. A equipe já tentou desenvolver outras ações de saúde, como por 

exemplo, atividades físicas em grupo, grupos de gestantes e grupos de hipertensos 

e diabéticos, que, com o tempo, se mostraram pouco frutíferas.  

No entanto, com a implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) no 

município, tais grupos têm retornado. Os grupos operativos têm contado com a 

participação de uma nutricionista e foi implantado um grupo de atividade física com o 

apoio de uma educadora física e da escola do bairro, que se localiza ao lado da 

Unidade. Além disso, há uma reunião quinzenal do NASF com a equipe acerca dos 

pacientes de cuidados domiciliares. Para a renovação de receitas dos medicamentos 

de uso contínuo, os pacientes devem participar dos grupos operativos. Tal 

estratégia, aliada ao apoio do NASF gerou maior adesão dos pacientes e tem sido 

efetiva no controle e acompanhamento dos portadores de doenças crônicas. 



16 
 

 
 

A equipe é bastante concisa, apesar de uma queixa geral ser a falta de tempo, 

devido à demanda de atendimento, principalmente nos dias de coleta de exames e 

vacinas, que sobrecarregam recepcionista, enfermeira e auxiliar de enfermagem. 

Outro fato é que o município, desde o início da nova gestão, não disponibiliza ferista 

para faxineira, recepcionista e auxiliar de enfermagem, o que sobrecarrega as ACS 

durante as folgas/férias dos mesmos. Porém tal problema é contornado com a 

coesão da equipe e o apoio mútuo. 

 

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

(primeiro passo) 

De acordo com dados obtidos dos prontuários dos pacientes e dinâmica de 

atendimento na UBS Bom Jardim do município de Igarapé, observa-se alta 

prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), 

depressão e tabagismo, sendo maior o número de pacientes hipertensos. Esse valor 

chega acerca de metade dos pacientes atendidos na Unidade – dado que vai um 

pouco além dos dados demográficos da população brasileira, na qual a prevalência 

se aproxima de 30%. A população atendida pela Unidade Bom Jardim tem, ainda, 

muitos idosos, o que propicia o aumento da proporção de pacientes com doenças 

crônicas, como a HAS. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 
 
No Quadro 1 encontram-se elencados os quatro principais motivos de consultas 

agendadas de acompanhamento na UBS Bom Jardim, sendo a HAS a comorbidade 

mais sobressalente como motivo de consultas agendadas na Unidade. 

 
Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde 
Bom Jardim, município de Igarapé, estado de Minas Gerais 
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Problemas Importância* Urgência** Capacidade de              

enfrentamento*** 

Seleção / 

Priorização**** 

Alta incidência  

Hipertensão 

arterial 

Alta 15 Parcial 1 

Alta incidência  

Diabetes 

Média 8 Parcial 2 

Alta incidência  

transtornos 

mentais 

Baixa 5 Parcial 3 

Alta incidência  

Tabagismo 

Baixa 2 Parcial 4 

 
Fonte: Autoria própria (2019)  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 
 
Os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) são gerados a partir 

do trabalho das equipes de Saúde da Família e ACS, que fazem, não somente, o 

cadastramento das famílias e identificação da situação de saneamento e moradia, 

como também o acompanhamento mensal da situação de saúde de cada família 

cadastrada. Segundo os dados do SIAB, o número de hipertensos no município de 

Igarapé é de 3082 e o número de diabéticos é 734 (SIAB, 2013).  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O número de hipertensos no município de Igarapé é de 3082 (SIAB, 2013).  

A HAS frequentemente se associa a outras comorbidades, como: distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, além de manter 

associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular 

encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial 

periférica e doença renal crônica. Sendo algo passível de modificação com baixo 

custo e grandes impactos no cenário da saúde pública – redução de gastos com 

internações e complicações. Por isso, tal doença foi escolhida para ser abordado 

neste trabalho (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2010). 

Cabe, ainda, dizer, que as estatísticas de saúde pública mostram que a HAS tem 

alto índice e baixas taxas de controle. É considerada um dos principais fatores de 

risco modificáveis, conforme mencionado nas VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão. As doenças cardiovasculares, além do mais, são importantes causas 

de morbidade e de internações frequentes e mortalidade) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral:  

Apresentar um projeto de intervenção para melhoria dos níveis pressóricos e da 

qualidade de vida da população de hipertensos da área rural de Igarapé, na Unidade 

Bom Jardim, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos:   

Capacitar os profissionais de saúde para ministrarem palestras aos pacientes, de 

forma a melhorar o entendimento da população com relação à comorbidade. 

 

Estruturar os programas multidisciplinares do NASF que englobam profissionais 

como Nutricionista e Educador Físico, para atuarem na melhoria dos hábitos de vida 

dos pacientes. 

 

Estruturar grupos operativos de hipertensos, com atividades semanais na unidade 

(sendo mensais para os pacientes), aferição da pressão arterial e revisão das 

prescrições.  

 

Avaliar o uso correto das medicações por meio de visitas domiciliares, auxiliando, se 

necessário, com a separação dos medicamentos por horário e dia. 

 

Propor reuniões mensais da equipe da UBS Bom Jardim para melhorar a relação 

interpessoal e otimizar as ações na comunidade. 
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4 METODOLOGIA 
 
A elaboração deste projeto de intervenção baseia-se no método de Planejamento 

desenvolvido por Carlos Matus (1989; 1993), denominado Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), corroborado por Campos, Faria e Santos (2010). As etapas do 

PES são: levantamento do problema, diagnóstico situacional e plano de intervenção 

sobre o problema prioritário. 

 

Para fundamentar o projeto foi realizada revisão de literatura na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO) com 

os seguintes descritores:  Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde e 

Hipertensão. Além disso, foi realizada busca na plataforma do Ministério da Saúde, 

arquivos da Organização Mundial de Saúde (OMS), diretrizes brasileiras e livros-

texto. 

 

Portanto, a primeira fase do projeto de intervenção aconteceu após análise de 

consultas e avaliação da efetividade de grupos operacionais que estavam sendo 

ministrados durante o segundo semestre de 2017, na UBS Bom Jardim, localizada 

no município de Igarapé, Minas Gerais, foi observado dificuldade para o manejo dos 

níveis pressóricos em pacientes previamente diagnosticados com HAS.  

 

Foram utilizadas informações de prontuários médicos, dados secundários da 

Unidade de Saúde Bom Jardim, levantamento de dados com os ACS e entrevistas 

com os pacientes durante consultas individuais e grupos operativos para melhor 

elaboração do diagnóstico situacional em nossa microrregião. 

 

O desenvolvimento do plano de intervenção foi elaborado seguindo o PES 

simplificado, o qual propõe processo participativo. Essa metodologia possibilita a 

incorporação de pontos de vista dos diversos setores sociais, incluindo a população 

e equipe. Dessa forma diferentes atores sociais conseguem expor suas demandas e 

estratégias.  
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5 REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A ESF é o modelo preferencial de organização da Atenção Primária à Saúde (APS) 

no Brasil, e espera-se que ela seja capaz de abordar não somente o processo de 

saúde-doença dos indivíduos, mas todo o seu contexto social e familiar, respeitando 

o princípio da integralidade (BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018). 

 

Cabe à ESF transformar o modelo brasileiro tradicional de assistência à saúde, que 

segue o modelo curativista, centrado na figura do médico, em um modelo de 

assistência coletivo, multidisciplinar (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

ACS, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 

nutricionistas e fisioterapeutas) e baseado na família e no contexto social onde os 

indivíduos vivem e trabalham. Um dos fundamentos e dos princípios da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) envolve a organização e a orientação dos 

serviços de saúde com base em uma lógica mais centrada nos usuários, 

considerando as subjetividades e os determinantes sociais do processo saúde-

doença (BRASIL, 2012).  

 

 

5.2 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 
As doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte na atualidade, 

mesmo incluindo-se dentre as causas modificáveis e não modificáveis, e 

a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a principal comorbidade associada às 

doenças cardiovasculares. Estima-se que a prevalência de HAS é de 30% da 

população, mas apenas metade sabe do diagnóstico e, destes, menos de um terço 

dos pacientes estão com a pressão arterial (PA) controlada. Junto com diabetes 

melito, suas complicações cardiovasculares têm impacto elevado na perda da 

produtividade, com abstenção do trabalho e impacto na renda familiar (SOCIEDADE 

BRASILERA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

https://pebmed.com.br/tag/doencas-cardiovasculares/
https://pebmed.com.br/tag/hipertensao-arterial-sistemica/
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Entre os fatores de risco para HAS, é necessário destacar: idade – há uma 

associação diretamente proporcional entre envelhecimento e prevalência de HAS; 

sexo e etnia - sendo maior entre mulheres (24,2%) e pessoas de raça negra 

(24,2%); sobrepeso e obesidade – aumento da prevalência; ingesta excessiva de 

sódio - associa-se a eventos cardiovasculares e renais; ingestão excessiva de 

álcool; sedentarismo; fatores socioeconômicos - adultos com menor nível de 

escolaridade apresentam maior prevalência de HAS (SOCIEDADE BRASILERA DE 

CARDIOLOGIA, 2016) 

 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HAS devem estimular o 

diagnóstico precoce, o tratamento adequado, o controle contínuo da pressão arterial 

e dos fatores de risco associados, por meio da modificação do estilo de vida (que 

deve ser a primeira abordagem terapêutica) e/ou uso regular de medicamentos, 

quando necessário. Para o correto diagnóstico da condição referida, devem ser 

respeitadas as condições de calibração do material utilizado, técnica adequada 

utilizada pelo profissional de saúde e preparo do paciente, com especial atenção aos 

grupos especiais – crianças, gestantes e obesos (VEIGA, 2003). 

 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HAS englobam políticas públicas 

de saúde aliadas ao engajamento de médicos e auxílio dos meios de comunicação. 

O fator primordial é estimular o diagnóstico precoce, tratamento contínuo, 

monitorização dos níveis pressóricos, controle dos fatores de risco, estimulando a 

modificação do estilo de vida (MEV) e uso correto da terapêutica proposta 

(MAGALHÃES, 2010). 

 

Quando utilizadas as medidas de consultório, o diagnóstico deverá ser confirmado 

através de medições em duas ou mais ocasiões. Também podem ser utilizadas 

medições fora do consultório (MAPA ou MRPA) – devendo ser consideradas as 

hipóteses de hipertensão mascarada e hipertensão do jaleco branco, excetuando-se 

aqueles pacientes com lesão de órgão alvo já presente (SOCIEDADE BRASILERA 

DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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Na Figura 1 encontra-se apresentado o fluxograma para diagnóstico da HAS 

Figura 1: Fluxograma para diagnóstico de HAS (modificado do Canadian 
Hypertension Education Program). 

 

 
 

Fonte: (SOCIEDADE BRASILERA DE CARDIOLOGIA, 2016, p.10)  

 
 

Estabelecido o diagnóstico, devem ser pesquisadas as lesões de órgãos-alvo, bem 

como estratificar o risco cardiovascular global, direcionando o tratamento e 

propedêutica ideais para cada paciente, a fim de atingir as metas terapêuticas 

(SOCIEDADE BRASILERA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

 

5.3 Estratégias para prevenção na atenção primária 

 

Considerando o fato de que a HAS é sabidamente um dos principais fatores de risco 

para morbimortalidade cardiovascular, as taxas de diagnóstico e controle ainda se 

encontram muito aquém do desejado. A implementação de estratégias que visem 
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aumentar a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e o controle da 

hipertensão arterial podem ter grandes impactos no cenário da saúde pública. A 

simples mudança de estilo de vida é capaz de reduzir de 2 a 20 mmHg na pressão 

arterial sistólica (PAS), tendo grande impacto para a redução da mortalidade por 

doença cerebrovascular e por doença arterial coronariana (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010) 

 

A Atenção Primária de Saúde é o local adequado para o desenvolvimento de ações 

que visem o diagnóstico precoce e tratamento dos pacientes hipertensos, bem como 

o desenvolvimento de ações de prevenção primária da doença e de promoção à 

saúde, visto que a maioria da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). (BRASIL, 2011) 

 

A ESF contando com uma equipe multiprofissional, contém estrutura adequada para 

a abordagem e condução da hipertensão arterial. A implementação de ações 

educativas, como dia nacional de prevenção e combate à hipertensão, ações em 

locais com grandes aglomerações populacionais, como nas indústrias, entidades 

religiosas e escolas (dirigidas às crianças e adolescentes) deve contar com redes de 

interação entre as sociedades científicas, o governo e a sociedade. Sempre que 

possível, tais ações devem ser realizadas em parcerias entre as Sociedades 

Brasileiras de Cardiologia, Nefrologia, Hipertensão, garantindo qualidade do serviço 

prestado e assistência integral ao paciente (MACHADO, 2010). 

 

O tratamento medicamentoso mais utilizado pelos pacientes na UBS Bom Jardim é a 

associação de diuréticos (Hidroclorotiazida, Furosemida e/ou Espironolactona) com 

Antagonista do Receptor de Angiotensina II (Losartana) ou Inibidores da Enzima 

Conversora de Angiotensina (Captopril ou Enalapril), muitas vezes associados à 

uma terceira classe, como Betabloqueadores (Propranolol, Atenolol ou Carvedilol) ou 

Bloqueadores de Canais de Cálcio (Anlodipino). Dentre as possibilidades 

terapêuticas não medicamentosas, ressaltamos como principais e de mais alto 

impacto na população o uso de menos sal e alimentos industrializados, prática 

regular de atividade física e perda ponderal. Para tanto, foi acionada a ajuda 
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multidisciplinar do NASF principalmente com orientação nutricional e educadora 

física para coordenar as atividades dando melhor desempenho e menor impacto 

articular. 
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6 PROJETO  DE INTERVENÇÃO  

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “falta de planejamento para 

assistência integral a população adscrita com HAS”, para o qual se registra uma 

descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia 

do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
Utilizando critérios observacionais e, com base nos dados obtidos dos prontuários 

dos pacientes atendidos na UBS Bom Jardim do município de Igarapé, pude 

perceber que há alta prevalência das comorbidades supracitadas, sendo maior o 

número de pacientes hipertensos. Esse valor chega a cerca de um terço dos 

pacientes da minha área – dado que vai ao encontro com os dados demográficos da 

população brasileira, na qual a prevalência se aproxima de 30%, como demonstrado 

no quadro  2. 

 
Quadro 2 - Prevalência de HAS de acordo com diferentes métodos de 
abordagem 

Fonte  PA n  Geral (%) Homens
  

Mulheres 

Picon et al.10* Aferida 17.085 28,7 (26,2-
31,4) 

27,3 (22,5-
32,8) 

27,7 (23,7-
32,0) 

Scaleta et al.7 Aferida  21,9-46,6 - - 

VIGITEL, 
2014** 

Autorreferida, 
por  

telefone 

40.853 25,0   

PNS, 2013** Autorreferida 62.986 21,4 18,1 21,0 

PNS, 2014** Aferida 59.402 22,3 25,3 19,5 

PA: pressão arterial. *Meta-análise; estudos da década de 2000. **Nota: as 
pesquisas VIGITEL e PNS não consideram hipertensos aqueles que se declararam 
hipertensos sob tratamento. 
 
Fonte: (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A HAS é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos 

níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, 

intolerância à glicose e diabetes melito (DM). Mantém associação independente com 

eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do 

miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e 

doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal”. (SOCIEDADE BRASILERA DE 

CARDIOLOGIA 2016). 

 

A HAS é considerada um problema de saúde pública, com alto impacto na 

morbimortalidade da população. Por ser uma comorbidade altamente prevalente, é 

necessário que o médico generalista, principalmente o médico de saúde da atenção 

primária, saiba manejar essa condição, visto que poucos casos têm indicação de 

acompanhamento e avaliação com especialista (CAMARGO; ANJOS; AMARAL; 

2013).  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Identificação dos “Nós críticos”:  

1- Pouco conhecimento da população acerca da Hipertensão Arterial Sistêmica . 

2- Hábitos de vida inadequados. 

3- Baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

4- Processo de trabalho da equipe multidisciplinar inadequado para assistência ao 

hipertenso. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
A ESF, juntamente com a gestão do município, foi capaz de implantar ações do 

NASF, como já discutido em reuniões anteriores. O NASF foi estruturado pela 

gestão municipal e introduzido na rotina da Unidade de acordo com a demanda da 

população com facilitação da equipe. Desde a implantação já foram observados 

resultados positivos com maior adesão dos pacientes em grupos operativos e 

aumento progressivo da quantidade de participantes engajados nas dinâmicas e 

atividades propostas pela Unidade. No decorrer de aproximadamente três meses 

alguns pacientes já puderam dar feedback acerca de perda ponderal e melhora na 

dieta, disposição e qualidade de vida. 
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A seguir,  encontram-se os quadros 3 a 6 expondo as ferramentas necessários para 

a abordagem e resolução de cada um dos nós críticos, além de seu período de 

execução e resultados esperados: 

 
Quadro 3. Operações sobre o “nó crítico pouco letramento da população sobre a 
doença” relacionado ao problema “falta de planejamento para assistência integral a 
população adscrita com HAS”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Bom Jardim, do município Igarapé, MG. 
 

Nó crítico 1 Pouco conhecimento da população acerca da  HAS 

Operação (operações) Instruir a população sobre doença, a importância do tratamento e 

os riscos da HAS 

Projeto Conhecendo a doença 

Resultados esperados Maior conscientização sobre o agravo à saúde resultando em 

maior aderência terapêutica, consequentemente, redução de 

10mmHg dos níveis pressóricos 

Produtos esperados  Maior conscientização sobre o agravo à saúde resultando em 

maior aderência terapêutica, consequentemente, redução de 

10mmHg dos níveis pressóricos 

Recursos necessários Estrutural: médico, enfermeiro, ACS, equipe de rádio. 

Cognitivo: didática pedagógica e habilidade de comunicação. 

Financeiro: impressão de folder, horário na rádio local. 

Político: mobilização social, parceria com rádio local. 

Recursos críticos Estrutural: quadro, pincéis, apagador e cartazes instrutivos para 

palestras nos grupos operativos 

Cognitivo: capacitação da equipe. 

Político: adesão do gestor local, da equipe de rádio e da equipe 

multidisciplinar. 

Financeiro: valor para impressão de folder educativo. 

Controle dos recursos 

críticos 

Responsável da rádio/motivação indiferente. Equipe 

multidisciplinar/motivação favorável; gestor/motivação favorável 

Ações estratégicas Apresentar o projeto aos atores sociais e buscar o apoio dos 

mesmos. 
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Prazo 04 meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico da Saúde da Família, um enfermeiro e um ACS da equipe. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação dos resultados de medidas pressóricas e avaliação 

através de entrevista durante os encontros do grupo – correções e 

novos prazos em 4 meses; verificar a participação da comunidade 

durante o programa semanal na rádio – correções e novos prazos 

em 2 meses. 

 
 
Quadro 4. Operações sobre o nó crítico “hábitos de vida inadequados” relacionado 

ao problema “falta de planejamento para assistência integral a população adscrita 

com HAS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Bom 

Jardim, do município Igarapé, MG. 
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Nó crítico 2 Hábitos de vida inadequados 

Operação (operações) Melhorar hábitos e estilo de vida da população adscrita 

Projeto Vamos juntos 

Resultados esperados Redução dos níveis pressóricos em pelo menos 10mmHg após 

1 mês ativo. 

Produtos esperados Caminhada coletiva de segunda a sexta com duração de 30 

minutos orientada por educador físico; feira de agricultora 

familiar semanal onde os pacientes possam expor seus 

produtos e facilitar a compra de alimentos saudáveis. 

Recursos necessários Estrutural: barracas para exposição dos produtos da feira 

Cognitivo: informação sobre alimentação saudável e prática de 

atividade física 

Financeiro: aquisição de barracas para montagem da feira, 

cartazes para divulgação. 

Político: conseguir espaço para estruturação da feira, 

mobilização social e realizar parceria com um educador físico. 

Recursos críticos Estrutural: barracas para montagem da feira 

Cognitivo: - 

Político: realizar parceria com educador físico, adesão do 

gestor da unidade de saúde e do prefeito 

Financeiro: espaço e material para montagem da feira. 

Controle dos recursos 

críticos 

Prefeito/motivação indiferente; gestor/motivação favorável. 

Ações estratégicas Parceria com educador físico ou com alguma instituição de 

ensino que disponibilize estagiários da área. 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

ACS e Educador Físico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das operações 

De acordo com avaliação dos níveis pressóricos, peso e altura, 

além da frequência do paciente na caminhada. Balanço dos 

produtos vendidos na feira, bem como o lucro dos produtores 

locais. Correções e novos prazos em 04 meses. 
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Quadro 5. Operações sobre o nó crítico “Baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso” relacionado ao problema “falta de planejamento para assistência 

integral para população com HAS”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Bom Jardim, do município Igarapé, MG. 

 

Nó crítico 3 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso; 

Operação (operações) Melhorar o esquema terapêutico dos pacientes hipertensos. 

Projeto Prescrição inteligente 

Resultados esperados Reduzir em 20% as falhas terapêuticas e a automedicação. 

Produtos esperados Garantia de medicamentos adequados para o tratamento, 

facilidade para referência e contra-referência dos pacientes de 

alto risco. 

Recursos necessários Estrutural: unidade secundária de fácil acesso à população 

Cognitivo: conhecimento dos protocolos de tratamento da 

hipertensão 

Financeiro: aumento da oferta de medicações 

Político: articulação intersetorial e adesão dos profissionais 

envolvidos 

Recursos críticos Estrutural: maior variabilidade de medicações anti-hipertensivas 

Cognitivo: - 

Político: adesão dos profissionais de todos os setores 

envolvidos, adesão do gestor local e do farmacêutico da 

unidade. 

Financeiro: não faltar medicações básicas para o tratamento da 

hipertensão 

Controle dos recursos 

críticos 

Gestor/indiferente; farmacêutico/favorável; unidade 

secundária/indiferente 

Ações estratégicas Atualização sobre opções medicamentosas para tratamento da 

hipertensão arterial, estudo dos protocolos de tratamento com 

elaboração de protocolo da unidade adequado às medicações 

disponíveis. Revisão da prescrição de pacientes polimedicados. 
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Prazo 08 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Gestor, Farmacêutico e Médico da unidade de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das operações 

Farmacêutico e Enfermeiro chefe. 

 
 
 
Quadro 6. Operações sobre o nó crítico “processo de trabalho multidisciplinar 
inadequado para assistência ao hipertenso” relacionado ao problema “falta de 
planejamento para assistência integral a população adscrita com HAS”, na 
população  da Equipe de Saúde da Família Bom Jardim, Igarapé, MG. 
 

Nó crítico 4 
Processo de trabalho da equipe multidisciplinar inadequado 

para assistência ao paciente hipertenso 

Operações  Engajamento da equipe para atenção integral aos pacientes 

hipertensos através de reuniões de grupos específicos, visitas 

domiciliares e maior acessibilidade para aferição da pressão 

arterial (PA) para controle. 

Projeto Dividindo responsabilidades 

Resultados esperados Melhorar níveis pressóricos de 15% dos pacientes. 

Produtos esperados Melhor controle das variações da PA, possibilitando melhor 

manejo da comorbidade. 

Recursos necessários Estrutural: estetoscópio, manguitos de diversos tamanhos, 

esfigmomanômetro,fita métrica, sala com maca, mesa e 

cadeira, cartão do hipertenso para registro da PA. 

Cognitivo: elaboração do projeto e de protocolos para 

padronizar condutas. 

Financeiro: disponibilidade do material de exame físico, 

impressão dos cartões. 

Político: articulação da equipe e comprometimento dos 

profissionais 
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Recursos críticos Estrutural: equipamentos básicos para aferição da PA 

Cognitivo: conhecimento da técnica de aferição da PA 

Político: adesão dos profissionais 

Financeiro: disponibilidade de bons aparelhos para medição da 

PA 

Controle dos recursos 

críticos 

Gestor/motivação favorável; enfermeiros/motivação favorável; 

técnicos de enfermagem/motivação favorável; 

recepcionista/motivação favorável. 

Ações estratégicas Elaborar um projeto para estruturação da rede de cuidado 

integral ao paciente hipertenso 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico da unidade, enfermeiros e ACS 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação dos dados do cartão do hipertenso pelo médico da 

equipe durante consulta individual e/ou no grupo. Correções e 

novos prazos em 02 meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
     Apesar dos avanços terapêuticos da atualidade, a HAS continua sendo um dos 

maiores problemas de saúde pública, pois a prevalência e a incidência não tem tido 

quedas mensuráveis. Além disso, a HAS é caracterizada por um dos principais 

fatores de riscos mais importantes para doenças cardiovasculares, sendo as 

doenças do aparelho circulatório, as principais causas de mortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis. (SOCIEDADE BRASILERA DE CARDIOLOGIA 2016). 

 

     Como a tarefa a ser desenvolvida é grande e complexa, é indispensável uma 

abordagem multiprofissional, desenvolvendo ações na comunidade e na família, 

potencializando estratégias preventivas, promovendo ações educativas e de cuidado 

continuado aos pacientes. Foi observado que após a implantação do NASF, a 

participação dos pacientes nos grupos operativos foi mais efetiva, com melhora na 

alimentação, engajamento nas atividades físicas e certa perda ponderal. Apesar de 

ainda não terem sido observadas diminuições nos níveis pressóricos médios, a 

perspectiva é de que a longo prazo sejam alcançadas maiores mudanças no estilo 

de vida com repercussão positiva significativa no controle pressórico e impacto na 

morbimortalidade dos pacientes atendidos pela equipe de saúde.     

     Torna-se importante ressaltar que as medidas tomadas pela equipe em conjunto 

com o NASF, também foram porta de entrada para o engajamento da população em 

outros tipos de grupos operativos. Houve criação de novos grupos focados em 

outros nichos de pacientes, como gestantes, adolescentes, combate às doenças 

sexualmente transmissíveis, prevenção de quedas em idosos, entre outros. Entende-

se que esse é um longo processo multidisciplinar e que as mudanças nos hábitos e 

estilos de vida da população exigem persistência e paciência continuamente.  

Entretanto, observou-se êxito desde a implementação do  primeiro grupo,  fato que 

nos fazem vislumbrar melhores resultados no controle da hipertensão arterial e da 

saúde coletiva em geral. 
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