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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é o maior impasse da Estratégia de Saúde da Família 

Eldorado. Na comunidade, a Hipertensão tem como principal fator de risco a obesidade, 

dislipidemia, dieta hipercalórica, etilismo e inatividade. O objetivo geral deste trabalho é 

realizar projeto de intervenção que promova o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica na 

Estratégia de Saúde Eldorado, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Para se designar o problema da 

população, utilizou-se a estimativa rápida, que foi um método barato, prático e rápido.  Para 

aprofundamento do tema, realizou-se a revisão de literatura com base nas principais temáticas 

referentes à doença.  Consultou-se as seguintes plataformas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). O que se 

observou é que a Hipertensão Arterial Sistêmica é doença que se relaciona com risco 

cardiovascular e que a instituição do tratamento não medicamentoso é uma das maiores 

dificuldades para equipe de saúde. O projeto de intervenção visa mudar essa realidade com a 

implementação de ações que atenda as necessidades individuais e coletivas da comunidade. 

Assim, o atendimento integral se faz fundamental.  

 

Palavras Chave: Hipertensão. Terapia. Sistema Único de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

 

Systemic Arterial Hypertension is the greatest impasse in the Eldorado Family Health 

Strategy. In the community, hypertension has as its main risk factor obesity, dyslipidemia, 

hypercaloric diet, alcoholism and inactivity. The objective is to have an intervention project 

that promotes the control of Systemic Arterial Hypertension in the Eldorado Health Strategy 

in Sete Lagoas, Minas Gerais. To project the population problem, use a quick week, which is 

a cheap, practical and fast model. In order to deepen the theme, a literature review was carried 

out based on the main themes of the disease. The following platforms are available: Latin 

American and Caribbean Literature in Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). What is a systemic arterial disease, the disease is a cardiovascular-related 

disease and the institution of non-drug treatment is one of the greatest difficulties for health 

staff. The intervention project aims to return to reality with an implementation of actions that 

can be carried out individually and collectively in the community. Thus, integral care 

becomes fundamental. 

 

Key words: Hypertension. Therapy. Health Unic System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves Informações do Município de Sete Lagoas 

 

   Sete Lagoas é um município mineiro que possui população de 237.286 habitantes. A 

densidade demográfica foi de 398,32 habitantes por quilômetro quadrado. O salário médio 

mensal dos trabalhadores formais em 2015 foi de 2,3 salários mínimos. Houve 64135 pessoas 

empregadas em 2015, o que revela uma porcentagem de 27,6%. O percentual da população 

com rendimento nominal mensal de até meio salário mínimo em 2010 foi de 32,1% (IBGE, 

2017). 

Sobre o saneamento básico, o abastecimento de água para rede geral foi disponível 

para 97,2% da população. Em relação ao abastecimento de água da propriedade, foi de 2,2% 

em 2000. A proporção de moradores com instalação sanitária foi de 90,7% em 2000. Sobre o 

destino do lixo, 92,2% foi coletado em 2000 ( SETE LAGOAS, 2018). 

A taxa de escolarização dos seis aos 14 anos de idade foi de 98,6%. A pontuação no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos anos iniciais, foi de 6,3. Nos 

anos finais, 4,5. Os matriculados no ensino fundamental e médio respectivamente em 2015 

foram: 28092 e 8341. Em relação à economia, o PIB per capita de 2015 foi de 33.072,92. O 

índice de desenvolvimento humano municipal foi de 0,760 em 2010. Sobre a saúde, a 

mortalidade infantil de 2014 foi de 9,7 óbitos por mil nascidos vivos. Houve 0.2 internações 

por diarréia para cada mil habitantes em 2016. Há 72 estabelecimentos do SUS na cidade. 

(IBGE, 2017). 

Em Sete Lagoas há diversos pontos turísticos como a Praça Tiradentes, o Museu 

Histórico, o Museu Ferroviário, a Serra Santa Helena, a Gruta Rei do Mato e claro e as lagoas. 

As lagoas que dão nome a cidade são espaços múltiplos que contemplam várias atividades 

como: bares, restaurantes e centros comerciais. Recebem também feiras, exposições e 

atividades esportivas. 

A cidade possui infraestrutura completa de hotéis, pousadas e restaurantes.  

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

Conforme o DATASUS (2018), o financiamento da saúde me 2009, incluindo atenção 

básica, média e alta complexidade foi de 10.951.339,25. 
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Há os seguintes serviços em Sete Lagoas: 38 Unidades Básicas de Saúde, uma Central 

de Regulação de Serviços de Saúde, um Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica, 

dois Centros de Atenção Psicossocial, 52 Clinicas Especializadas, 224 Consultórios Isolados, 

três Farmácias Médicas Excepcionais e Programa Farmácia popular, um Hospital Dia, um 

Hospital Geral. Além disso, duas Policlínicas, uma Secretaria de Saúde, 33 Unidades de 

Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia e uma Unidade Móvel Pré Hospitalar - 

Urgência/Emergência. 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Eldorado 

A ESF Eldorado foi inaugurada há 14 anos e está situada na Rua Afonso Viana de 

Paula, na periferia da cidade. É um estabelecimento próprio, planejado, com uma porta de 

entrada, recepção com uma salinha de espera pequena, um consultório, uma sala de curativos, 

uma sala de vacinas, uma sala de enfermagem, uma copa e dois banheiros: um para os 

usuários e outro para funcionários. A sala de espera é muito pequena o que condiciona 

tumulto de usuários, o que dificulta o atendimento porque os usuários brigam entre eles pelo 

desconforto e a grande demanda. Há apenas dois bancos que acomoda cinco pessoas cada um. 

Normalmente, na segunda-feira e na terça-feira, a ESF fica muito lotada. 

 As reuniões com a comunidade são realizadas no barracão da igreja católica, que fica 

atrás da ESF Eldorado. Os temas abordados das reuniões são sobre hiperdia, aleitamento 

materno, puericultura, que são dadas pela médica da unidade e pelas enfermeiras. Na unidade, 

existe somente um nebulizador, um glicosimetro e material para curativo, não havendo 

material de sutura.  

A ESF é composta pelos seguintes profissionais: uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma recepcionista, um 

auxiliar de serviços gerais, e apoio da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), atendendo a cada 15 dias. 

A ESF Eldorado atende o Bairro Eldorado e Bairro Universitário. A população 

atendida é de 3340 habitantes.  Esta área se encontra na estrada da cidade de Sete Lagoas, 

envolta por dois morros. No bairro Universitário, existe um Frigorífico, onde trabalham 

muitas pessoas do bairro. No bairro Eldorado, há uma empresa, Rodeiro Transporte, que gera 

emprego e há também a Siderúrgica Bandeirante que produz carvão e minério. Há a Escola 

Estadual Edite Furst que atende tanto ao bairro Eldorado quanto ao bairro Universitário. Esta 

área atendida é local de periferia, considerada como uma das mais vulneráveis do município, 

pois existem muitos usuários de drogas. Tem-se percebido que a população desta área é de um 
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nível educacional baixo e que a maioria das mulheres do bairro trabalha como doméstica nas 

casas do centro da cidade, tendo baixa renda econômica. A maioria das casas das famílias 

deste bairro tem hortas de legumes para seu consumo. 

A ESF funciona das 7:00 às 17:00h. Conta-se com o apoio rotativo das ACS todos os 

dias no horário do almoço. A triagem é feita pela enfermeira e pela técnica de enfermagem 

que estão presentes todos os dias na unidade. Diariamente, as ACS realizam as visitas 

domiciliares segundo as microáreas de cobertura. A cada 15 dias, há a visita domiciliar com a 

médica da unidade para os usuários que não deambulam, acamados, grávidas que não podem 

apresentar-se nas consultas por motivos diversos. Ademais, a enfermeira contribui, realizando 

visitas domiciliares de puérperas até os 7 dias após o parto. 

O atendimento da ESF é dirigido para as consultas agendadas pelas ACS. Além disso, 

a demanda espontânea é atendida apenas pela manhã, cinco usuários por dia. Na unidade 

ofertam-se também os seguintes serviços: vacinação, curativos, pré-natal, puericultura, 

aferição de PA, programa de prevenção de Câncer do Colo uterino e de câncer de mama, 

atendimento de hiperdia. A unidade atende os grupos de hiperdia que são reunidos uma vez ao 

mês, feita pela médica da ESF ou pela equipe NASF, grupos de puericultura atendidos pela 

equipe de enfermagem. É feita renovação de receitas dos pacientes com condição crônica ou 

uso contínuo de medicamento. 

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

passo) 

Após a realização da estimativa rápida, verificou-se que o principal problema da 

população é a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Ademais, há outras patologias e 

problemas como o diabetes melittus, tabagismo, etilismo e depressão. 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

A HAS é a doença mais prevalente da ESF. O perfil da comunidade favorece a 

incidência dessa doença. A dieta rica em sal, carboidratos, gordura hidrogenada, alimentos 

industrializados são alguns dos fatores que explicam o quadro geral da população. Além 

disso, são pacientes que não possuem o hábito de realizar atividade física, sendo, em sua 

maioria, dislipidêmicos. A importância é alta, devido às sequelas da doença, sendo urgência 

dez, pois sua evolução implica em alterações funcionais e a capacidade de enfrentamento é 

máxima, já que a equipe dispõe de recursos para atender a população. 
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O DM é outro problema comum na comunidade ficando atrás apenas da HAS. Os 

pacientes com DM apresentam o mesmo perfil do paciente com HAS. No entanto, são mais 

conscientes em relação ao tratamento medicamentoso e, principalmente, o não 

medicamentoso, o que facilita o trabalho da equipe. A importância é alta, pois interfere na 

qualidade de vida, a urgência é 9, pois sua evolução implica em complicações e a capacidade 

de enfrentamento é máxima, já que a equipe dispõe de recursos. 

O tabagismo é comum na comunidade. Os praticantes desse vício são, sobretudo, 

homens de meia idade, que também possuem hábito etilista. A retirada do cigarro é feita, 

normalmente, com Bupropiona e nicotina por quatro semanas, normalmente. Os grupos 

operativos facilitam na retirada e consciência que a prática de fumar se relaciona com câncer 

de pele, pulmão, doenças cardiovasculares e outras comorbidades. A urgência é 9, pois pode 

haver complicações e a capacidade de enfrentamento é parcial, já que depende de outros 

recursos. 

O etilismo é um problema geral da comunidade. O etilismo social é realizado pela 

maior parte da população. Já o inveterado, por uma minoria. Mesmo que seja apenas uma 

minoria, gera transtornos para o usuário e sua família. O alcoolismo se relaciona com 

desemprego, problemas de relacionamento, risco de abuso físico e social. Assim, busca-se nos 

atendimentos conscientizar sobre a parada. Assim, o uso do Topiramato tem se mostrado uma 

excelente medicação para o controle da ansiedade e compulsão pela bebida. A importância é 

média, pois, apesar comprometimento orgânico, dos pacientes evolui bem.  A urgência é 8, 

pois pode haver complicações e a capacidade de enfrentamento é parcial, já que depende de 

outros recursos. 

A depressão é uma questão delicada, principalmente pelo grupo de risco mais afetado. 

Esse grupo é composto por idosos. Como explicação desse quadro, tem-se a questão da 

funcionalidade, uma vez que, com o envelhecimento, o idoso sente que perde sua função 

social. As síndromes geriátricas, sobretudo, a insuficiência familiar é a principal relacionada 

ao quadro.  A urgência é 8, pois interfere no funcionamento social, afetivo e familiar e a 

capacidade de enfrentamento é parcial, já que depende de outros recursos. 
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Quadro 1 : Priorização dos problemas da ESF Eldorado 

Principais problemas Importância Urgência (0-10) Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Alta 10 Máxima 1 

Diabetes Mellitus Alta 9 Máxima 2 

Tabagismo Média 9 Parcial 3 

Etilismo Média 8 Parcial 4 

Depressão Média 8 Parcial 5 

*Alta, média ou baixa 

**Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30. 

***Total, parcial ou fora. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Peres, Magna e Viana (2013) conferem que a HAS é um problema gerador de diversos 

transtornos para a saúde, como sequelas cardiovasculares e renais. É uma doença de difícil 

controle. Quando o paciente não faz o tratamento correto, ele fica passível de desenvolver 

outras comorbidades.  

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) a HAS tem como etiologia uma 

gama de fatores. Tem como característica níveis elevados e sustentados de pressão arterial. 

Está associada com alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração,encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. 

Desse modo, esse projeto se faz urgente na ESF Eldorado, uma vez que a comunidade 

afetada apresenta os fatores de risco para a progressão da doença, como as sequelas que 

podem aparecer com o tempo. Assim, a equipe necessita se organizar para oferecer uma saúde 

de qualidade e realizar o controle dessa doença. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Realizar projeto de intervenção que promova o controle da Hipertensão Arterial 

Sistêmica na Estratégia de Saúde Eldorado, em Sete Lagoas, Minas Gerais 

3.2. Objetivos específicos 

Habilitar a equipe de saúde com finalidade de atender melhor os pacientes com HAS. 

Promover ações de saúde que possibilitem a maior ciência sobre o quadro clínico, 

prevenção e sequelas da HAS.  

Priorizar os problemas da ESF Eldorado. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para definir os problemas da população o método estimativa rápida foi colocado em 

prática. Esse método permitiu uma abordagem prática, efetiva, simples e barata. Quem ficou 

responsável pelo levantamento dos problemas foram os agentes de saúde. Assim, após a 

definição do problema, utilizou-se o modelo de Campos, Faria e Santos (2010), seguindo os 

passos para a realização do  projeto de intervenção. A HAS foi então explicada. Assim, 

perceberam-se quais foram os fatores que condicionaram a doença, onde a equipe de saúde 

poderia atuar. Delimitou-se também prazos, organização, recursos financeiros, agentes que 

controlam recursos e assim o projeto foi finalizado.    

 Um passo que permitiu o maior conhecimento sobre a HAS e o papel da atenção 

primária em seu controle foi a revisão de literatura. Assim, através das três palavras chaves 

Hipertensão, terapia e Sistema Único de Saúde as plataformas foram consultadas: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS) e da Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO). Os artigos foram selecionados pela relevância, título e consonância com 

essa pesquisa. Todos os artigos consultados são da língua portuguesa.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Estratégia de Saúde da Família 

Santos e Lima (2008) mencionam que a HAS tem caráter multifatorial. Além disso, é 

doença que gera um risco cardiovascular que pode ser classificado como baixo médio ou alto. 

Trata-se de uma doença sistêmica que pode alterar funções vitais com prejuízo orgânico.  

Rabetti e Freitas (2011) especificam que o Sistema Único de Saúde (SUS) avançou ao 

implantar a ESF, na medida em que esta é uma estratégia que permite o primeiro acesso do 

indivíduo à saúde. Tem o potencial para solucionar a maioria dos problemas da comunidade 

com baixa tecnologia e baixo custo. Isso a torna indispensável. 

Conill (2008) destaca que a ESF foi uma revolução para o SUS. Ela tem seu maior 

objetivo no atendimento assistencial.  Assim, ela leva em conta o meio em que o indivíduo 

vive, suas relações familiares, laborais. Destarte, integra a comunidade à Unidade de saúde. 

Seu modelo de organização é pautado em princípios que a regulamentam e permitem a 

efetividade de sua assistência.   

Blasco et al. (2003) reportam que a ESF se trata de elemento essencial para reforma da 

saúde encontrada pelo Ministério da Saúde a fim de mudar a forma tradicional de 

atendimento. O objetivo é propor um modelo de Atenção que resolvesse a maior parte dos 

problemas de saúde. Desse modo, ela foi a proposta ideal que exerceu bem sua função. 

 

5.2 Atenção Primária à saúde 

Blasco et al. (2003) atribuem que a atenção primária tem por função ser a via de 

integração do usuário como pessoa no contexto da família, domicílio e comunidade. Assim, a 

boa relação da equipe com a comunidade é estabelecida no SUS. Essa boa relação aumenta a 

adesão ao tratamento e possibilita a integralidade e continuidade da assistência.   

Paulo (2000) especifica que os profissionais da equipe de saúde na atenção primária 

carregam importante responsabilidade com a população. Como principais ações tem-se a 

realização de práticas relacionadas à saúde, além da criação de hábitos saudáveis, 

desenvolvendo habilidades entre usuários e equipe.  

Carmem (2011) designa que a atenção primária é uma atenção generalista que é 

oferecida pelo SUS. As unidades são, normalmente, simples, tendo baixa densidade 
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tecnológica. Na atenção primária há o primeiro contato com pacientes, havendo alta 

capacidade para a resolução dos problemas por eles apresentados. 

5.3 Hipertensão Arterial Sistêmica 

Andrade e Fernandes (2016) discorrem que a HAS é doença muito prevalente. Em 

relação à epidemiologia, acomete mais de um quinto da população mundial. É doença comum 

após os 60 anos, não obstante, sua incidência tem aumentado no adulto jovem.  Ademais, a 

HAS foi a primeira causa de morte no Brasil em 2008. 

Passos, Assis e Barreto (2006) atribuem que a prevalência da HAS no Brasil é 

heterogênea. Tem um índice de 40,3% na Região Nordeste, 37,9% na Região Sudeste, 27,1% 

na Região Sul e 16,75% na Região Centro-Oeste. A epidemiologia se torna um instrumento 

importante e válido de pesquisa, uma vez que informa os fatores de risco que predispõem ao 

surgimento da patologia em cada região.   

A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010) retrata que grande parte dos óbitos por HAS ocorrem em países de 

baixo e médio desenvolvimento econômico. Em relação à faixa etária acometida, é mais 

comum em pessoas entre 45 e 69 anos. No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) têm 

respondido pela principal causa de morte. Em 2007, houve 308.466 óbitos por doenças do 

aparelho circulatório.  

Consoante à 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), a HAS é definida 

como pressão sistólica maior ou igual a 140mmhg e pressão diastólica maior ou igual a 

90mmhg. Essas medidas são para no consultório. Há ainda Medida Residencial da Pressão 

Arterial (MRPA) e a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), que possuem 

outros valores de referencias e são úteis no diagnóstico de hipertensão mascarada e a 

hipertensão do avental branco.   

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), as medicações 

são prescritas de acordo com o estadiamento do paciente. O paciente no estágio um, 

normalmente, pode iniciar com o anti-hipertensivo em monoterapia. Pra os estágios dois e 

três, começa-se com duas medicações. Se o paciente não tiver contraindicação, inicia-se com 

Hidroclorotiazida, podendo associar com os inibidores da Enzima Conversora da 

Angiotensina, beta-bloqueadores e antagonista do cálcio, dentre outras opções.  

5.4 Diabetes Mllitus (DM) 
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Pace et al. (2006) afirmam que o atendimento ao paciente com DM não deve ser voltado 

apenas para o tratamento, mas para a família, hábitos de vida e continuidade no atendimento.  

A prevenção de seqüelas possibilita um melhor prognóstico. A atenção primária tem como 

responsabilidade promover ações educativas para o portador de DM. 

Silva, Simões e Leite (2007) elucubram que as doenças cardiovasculares são bastante 

prevalentes no portador de DM. Por isso, a educação em saúde se faz essencial, na medida em 

que há grande relação de óbito por doenças cardiovasculares nos pacientes com DM.  É 

essencial a conscientização desses pacientes sobre os fatores de risco e o controle glicêmico.  

Miranzi et al. (2008) destacam que o DM é uma doença comum. A instituição da 

insulinoterapia é momento delicado na vida desse paciente. Assim, deve-se considerar o apoio 

da psicologia. Ademais, a prevenção contra hipoglicemia é definitiva a fim de que esse 

paciente coma a cada 3 horas carboidratos complexos. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O projeto de intervenção, neste momento, faz-se essencial. A realidade da população é 

alarmante. Mesmo com níveis pressóricos acima da referência e metas continuam com 

alimentação inadequada, sem realizar atividades físicas o que preocupa a ESF que se sente 

responsável pela população. Ademais, não são todos os membros efetivos nesse processo. Os 

agentes deveriam ter um papel essencial nessa empreitada, uma vez que são eles quem tem 

maior contato com a população, mas por falta de preparo ou consciência não vêem as ações de 

alguns pacientes maléficas. Por exemplo, eles acham que o mais importante no tratamento da 

HAS é a adesão ao tratamento medicamentoso. A mudança do estilo de vida, como eles 

conhecem a população, acreditam ser utópica. É essa realidade que se quer mudar. Uma 

mudança de visão da equipe de saúde e uma mudança de vida da comunidade.  

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

A ESF Eldorado possui 3340 pessoas adscritas, desses, 745 são portadores de HAS. 

Os pacientes não são adeptos aos grupos operativos realizados. O grupo funciona 

mensalmente, após o grupo, realiza-se o atendimento. Assim, a frequência no grupo varia de 

10 a 15 pessoas. Este número é muito pequeno diante da quantidade total de pacientes. O 

restante dos pacientes que não participa do grupo é atendido em uma frequência de três a três 

meses. Dessa forma, vários questionamentos são feitos: Estaria a equipe de saúde usando de 

linguagem não acessível nos grupos operativos? Falta dinâmica? Ou falta conhecimento, isto 

é, ciência da população em entender a importância desses encontros? 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

Como explicação para a incidência dessa patologia tem-se como maior vilão os 

hábitos de vida. O paciente com HAS atendido na comunidade tem medida da circunferência 

abdominal maior que os níveis de referência. Ademais, quando se solicita o perfil lipídico, a 

maioria tem que fazer uso de sinvastatina. O que se observa na comunidade é que os 

portadores de HAS são adeptos ao tratamento, toleram bem os efeitos colaterais da 

medicação, mantém presença nos atendimentos. Contudo, quando se trata de ações 

educativas, tratamento não medicamentoso, eles não recebem bem. Assim, o que se conclui é 
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que há necessidade de uma melhor abordagem a fim de conscientizá-los sobre hábitos 

maléficos e necessidade de mudança de estilo de vida. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Como nós críticos selecionou-se dois: 

1. Incapacidade da equipe de saúde em abordar de forma acessível e dinâmica o 

tratamento não medicamentoso. 

2. Falta de consciência dos portadores de HAS sobre a importância do tratamento não 

medicamentoso da doença. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 3- Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “hipertensão”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Eldorado, do município Sete 

Lagoas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Incapacidade da equipe de saúde em abordar de forma acessível 

e dinâmica o tratamento não medicamentoso. 

Operação Mais preparo 

Projeto Estabelecimento de aulas e palestras voltadas os membros da 

equipe. Deve-se ensinar sobre a utilização de linguagem dinâmica.  

Resultados esperados Membros da equipe empenhados em ações educativas, 

realização de palestras para a comunidade,  

Produtos esperados Palestras, grupos operativos, visitas domiciliares 

Recursos necessários Organizacional: Equipe 

Cognitivo: Linguagem condizente com nível de escolaridade da 

equipe 

Político: Apoio do Secretário de Saúde para fornecimento de 

materiais. 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos Financeiros:  livros e cartilhas informativas 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretário de saúde 
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Quadro 3- Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “hipertensão”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Eldorado, do município Sete 

Lagoas, estado de Minas Gerais. 

Ações estratégicas Apresentar o projeto 

Prazo Dezembro de 2018 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Equipe de saúde e secretário de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será anual.  Avaliar-se-á os relatórios e 

os prontuários médicos que indicará a ocorrência de ações 

educativas e o impacto delas na vida dos portadores de HAS.   

Nó crítico 2 Falta de consciência dos portadores de HAS sobre a importância 

do tratamento não medicamentoso da doença. 

Operação Mais conhecimento 

Projeto A equipe de saúde, já capacitada, realizará ações de saúde, nos 

atendimentos, visitas e grupos operativos. O maior foco é nos 

principais fatores relacionados a esta doença, as formas de 

prevenção e importância do tratamento não medicamentoso.  

Resultados esperados Grupos operativos com maior número de pessoas, palestras, 

controle da PA, redução de peso. 

Produtos esperados Redução da incidência de sequelas, , melhor controle da PA. 

Recursos necessários Organizacional: Equipe 

Cognitivo: Linguagem condizente com nível de escolaridade da 

equipe 

Político: Apoio do Secretário de Saúde para fornecimento de 

materiais. 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos críticos Financeiros:  livros e cartilhas informativas 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretário de saúde 

Ações estratégicas Apresentar o projeto 

Prazo Dezembro de 2018 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Equipe de saúde e secretário de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será anual.  Avaliar-se-á os relatórios e os 

prontuários médicos que indicará a ocorrência de ações educativas 

e o impacto delas na vida dos portadores de HAS.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A HAS é a doença mais prevalente na ESF Eldorado. O risco de sequelas guarda 

relação com a característica de cuidado do paciente e da ESF, isto é, aqueles pacientes que são 

orientados a realizar tratamento medicamentoso e não medicamentoso e que recebem 

educação em saúde tem menor risco de ter eventos cardiovasculares. Desse modo, percebe-se 

a importância da equipe de saúde no controle dessa doença. 

 É responsabilidade da atenção primária realizar o diagnóstico e seguimento da HAS. 

Como muito discutido, essa doença é pouca sintomática o que leva o paciente a se acomodar 

com a situação. É neste momento que a equipe de saúde da família deve se mostrar atuante e 

responsável, com utilização de linguagem simples e dinâmica com o objetivo de conscientizar 

o portador de HAS. 

Espera-se que este trabalho mude a realidade da população atendida pela ESF 

Eldorado. O controle da HAS de acordo com as metas pressóricas de cada grupo de risco é o 

objetivo da equipe. Aspira-se que esse projeto faça da equipe de saúde um agente de 

transformação, que a prepare para as adversidades relacionadas a essa doença e que a capacite 

para um melhor atendimento à comunidade. 
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