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RESUMO 

 

Vazante é um município brasileiro do estado de Minas Gerais que ocupa uma área 
de 1.913.396 km² e está situado há 260 km de Uberlândia, a maior cidade nos 
arredores, e distante 520 km da capital do estado, Belo Horizonte. A proposta de 
intervenção teve início com o diagnóstico situacional, momento em que foi 
identificada a alta incidência e prevalência de casos de hipertensão arterial na 
região, que não tinham acompanhamento adequado, demonstrando a necessidade 
de orientações específicas como: controle da alimentação e adequada adesão ao 
tratamento dos casos diagnosticados. A hipertensão arterial é uma doença crônica 
que, se não tratada adequadamente, pode levar o indivíduo ao óbito. Muitas das 
vezes o portador de hipertensão arterial desconhece o agravante da doença, bem 
como a manifestação dos sintomas, fazendo-se necessária a orientação em relação 
ao seu tratamento específico. Este trabalho tem como objetivo elaborar uma 
proposta de intervenção acerca da Hipertensão Arterial Sistêmica, sua prevenção e 
controle do tratamento para evitar as complicações aos pacientes da área de 
abrangência da ESF “Eusébio José de Martins”, no município de Vazante-MG. Trata-
se de uma proposta de intervenção e para desenvolvê-la levou-se em consideração 
as três etapas do trabalho: a realização do diagnóstico situacional, a revisão da 
literatura e a proposta de intervenção propriamente dita. Os resultados do estudo 
estão voltados para as intervenções que garantem a melhoria no atendimento aos 
pacientes portadores de Hipertensão Arterial e, consequentemente, conscientizá-los 
sobre mudanças de atitudes que irão influenciar na melhoria da qualidade de vida 
dos usuários assistidos na Unidade Básica de Saúde. Assim, conclui-se que para 
isso deve-se orientar a equipe de trabalho para que todos possam desenvolver as 
atividades com qualidade e procurar conscientiza-los quanto à alimentação, controle 
de peso, prática de atividades físicas como formas de prevenção.  
 
 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Doenças Cardiovasculares. Estratégia Saúde da 
Família. Atenção Primária à Saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Vazante is a Brazilian municipality of the state of Minas Gerais that occupies an area 
of 1.913.396 km² and is located 260 km from Uberlândia, the largest city in the 
surroundings, and 520 km distant from the state capital, Belo Horizonte. The 
intervention proposal started with a situational diagnosis, at which point the high 
incidence and prevalence of hypertension cases in the region were identified, which 
did not have adequate follow-up, demonstrating the need for specific guidelines such 
as: food control and adequate adherence to treatment of diagnosed cases. 
Hypertension is a chronic disease that, if not treated properly, can lead to death. 
Many times the patient with arterial hypertension is unaware of the aggravation of the 
disease, as well as the manifestation of the symptoms, requiring guidance in relation 
to their specific treatment. This study aims to elaborate a proposal for intervention on 
Systemic Arterial Hypertension, its prevention and control of the treatment to avoid 
complications to patients in the area covered by the ESF "Eusébio José de Martins", 
in the municipality of Vazante-MG. It is a proposal of intervention and to develop it 
took into consideration the three stages of the work: the realization of the situational 
diagnosis, the literature review and the proposed intervention itself. The results of the 
study are focused on the interventions that guarantee the improvement in care for 
patients with arterial hypertension and, consequently, make them aware of changes 
in attitudes that will influence the improvement of the quality of life of users assisted 
in the Basic Health Unit. Thus, it is concluded that for this purpose the work team 
should be oriented so that everyone can develop activities with quality and seek to 
make them aware of food, weight control and the practice of physical activities as 
forms of prevention. 
 
 
 
Keywords: Hypertension. Cardiovascular diseases. Family Health Strategy. Primary 
Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                            

 

1.1 Considerações gerais sobre o município  

 

Vazante é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Ocupa uma 

área de 1.913,396 km², situando se há 260 km de Uberlândia, a maior cidade nos 

arredores e distante a 520 km da capital do Estado, Belo Horizonte. A população é 

estimada em 20.537 pessoas, com flutuantes, até 2017, para uma densidade de 

10,31 habitantes/km². Em relação à taxa de urbanização, considera-se que a 

porcentagem de 80,75% da população vive na zona urbana, em Vazante. O clima 

que predomina é o tropical. (IBGE, 2017) 

O empreendimento mais rentável e que oferece empregos é a indústria de 

extração de zinco. Em torno dela gira o comércio, produção rural e servidores 

públicos e, devido à alta produção de minérios, a cidade ficou conhecida 

nacionalmente como a “Capital do Zinco”.  

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde e Unidade Básica de Saúde 

 

No município de Vazante-MG existem polos de saúde representados pelas 

instituições hierárquicas comuns e preconizadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Atualmente a cidade conta com o Hospital Municipal Nossa Senhora da 

Lapa, de pequeno porte, que atende urgências em geral.  

Dados da prefeitura da cidade registram que no primeiro trimestre do ano 

corrente, o Hospital Municipal de Vazante realizou 2.706 procedimentos de exames 

clínicos, sendo 418 Eletrocardiogramas, 1.563 Raios X e 725 ultrassonografias. 

Também nos primeiros três meses deste ano, o Laboratório Municipal de Vazante 

realizou 14.561 exames laboratoriais de pacientes com diagnósticos diversificados 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE, 2018). 

Na Atenção Básica em Saúde (ABS) existem cinco Equipes de Saúde da 

Família (ESF) e uma equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e uma 

policlínica de especialidades médicas e odontológicas. De acordo com os dados do 

IBGE de 2009, a comunidade possuía 11 estabelecimentos de atendimento pelo 

SUS.  
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Na ESF há 657 famílias e domicílios cadastrados num total de 1.973 

pessoas, sendo 1.030 homens e 943 mulheres. Quanto aos aspectos 

socioeconômicos destas famílias, de acordo com o índice de desenvolvimento 

humano (IDH), no município é de 0.742. O Índice de Desenvolvimento Humano, leva 

em consideração a expectativa de vida, a educação e o PIB per capita (IBGE, 2010).  

           Os usuários da ESF estão distribuídos por faixa etária, mostrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - População distribuída por faixa etária e gênero na área de 

abrangência da ESF “Eusébio José de Martins”, no município de Vazante, estado 

de Minas Gerais, 2018. 

Faixa Etária  Masculino Feminino Total 

Menor 1 ano 13 12 25 

1 a 4 anos 65 48 113 

5 a 6 anos 31 36 67 

7 a 9 anos  60 63 123 

10 a 14 anos 98 101 199 

15 a 19 anos 101 105 206 

20 a 39 anos 346 344 690 

40 a 49 anos 215 115 330 

50 a 59 anos 101 119 220 

Total 1030 943 1973 

Fonte: Dados retirados do SISAB da ESF Eusébio José de Martins (2017). 

 

As cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Vazante-MG 

possuem equipe mínima de Saúde da Família e a Equipe de Saúde Bucal (ESB). Na 

UBS “Eusébio José de Martins” e ESF conta com uma Médica, uma Enfermeira, uma 

Técnica em enfermagem, seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma 

Recepcionista uma Auxiliar de limpeza, um Cirurgião dentista e um Auxiliar de 

saúde. 

O funcionamento da UBS é de segunda à sexta-feira, no horário de 07h às 

11h e das 13h às 17h, com o intervalo para o almoço. Todos os profissionais 

trabalham nestes períodos.  A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. 
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A estrutura física da UBS conta com ventilação e iluminação adequada e é 

composta de:  

 

 uma sala de vacina; 

 uma sala de curativo; 

 uma sala de procedimentos; 

 uma sala de observação; 

 dois consultórios médicos; 

 um consultório odontológico; 

 um consultório ginecológico; 

 uma sala de espera com recepção; 

 dois sanitários femininos; 

 dois sanitários masculinos; 

 um almoxarifados; 

 uma área de serviço; 

 uma cozinha; 

 uma sala de expurgo com ambiente de esterilização. 

 

As equipes exercem suas funções e as metas estabelecidas através das 

diretrizes do Ministério da Saúde. O atendimento é universal com ênfase na sua 

população usuária do SUS. Inicia-se na recepção, com o acolhimento e 

acompanhamento do usuário de acordo com a sua necessidade.  

O trabalho em equipe faz com que o fluxo seja contínuo, cada um com a sua 

função e, quando foge da competência da equipe, o paciente é encaminhado ao 

serviço de referência e contra referência dos polos de competência municipal e nos 

polos micro e macrorregionais. 

No município de Vazante-MG, os encaminhamentos de urgências são 

direcionados ao Hospital Municipal. Há situações de enfermidades que não são 

solucionadas no município e os usuários são encaminhados para especialistas em 

Patos de Minas-MG e Uberlândia-MG, através da regulação intermunicipal de saúde. 
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1.3 O dia a dia da equipe 

 

Sugere-se que o atendimento à população se inicie com o planejamento 

prévio contendo as ações e metas da UBS. Existe uma programação global mensal 

da unidade e também de todos os profissionais de nível superior que devem ter um 

cronograma próprio, semanal ou mensal. Geralmente o planejamento é feito pela 

enfermeira da unidade e a execução normalmente pelos técnicos de enfermagem. 

Quanto ao acolhimento, este é feito pelos funcionários após o paciente 

adentrar na UBS. Além disso, é assegurado aos mesmos o atendimento da 

demanda espontâneo, feito diariamente para receber os casos novos. A demanda 

programada é específica para cada dia, incluindo gestantes, “HiperDia” e 

puericultura.  

As visitas domiciliares são feitas de duas etapas: 1) a visita de rotina e a 

visita clínica. A visita de rotina é feita mensalmente pelo ACS para atualizar os dados 

físicos e antropométricos da população, dividida em micro áreas. 2) a visita clínica 

ocorre em um turno do dia, devidamente programado, através de agendamento 

realizado pelos profissionais de enfermagem, as quintas-feiras à tarde. 

 

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

(primeiro passo) 

 

O trabalho a ser realizado na UBS tem por princípio identificar as condições 

socioeconômicas, ambientais e de saúde dos usuários que residem nessa 

comunidade, bem como conhecer a utilização de serviços de saúde.   

Para iniciar o trabalho foi necessária a realização de uma reunião com a 

equipe da UBS, visando levantar os problemas de saúde e posteriormente priorizar o 

atendimento aos moradores na comunidade.  

Em consonância com a realidade vivida pela comunidade, buscou-se respaldo 

em Carvalho (2013), ao ressaltar que as condições socioeconômicas influenciam 

diretamente nas condições do processo saúde-doença das pessoas de uma 

população. Assim,  

 

[...] os diversos fatores sociais ligados às doenças cardiovasculares 
destaca-se a educação, com estudos demonstrando que as pessoas 
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com menores níveis educacionais têm maior prevalência de fatores 
de risco cardiovasculares, maior incidência de eventos 
cardiovasculares e maior taxa de mortalidade cardiovascular 
independentemente de outros fatores demográficos (MESQUITA, 
2018, p. 87). 

 
Para iniciar o levantamento dos problemas da população foram estabelecidas 

estratégias após o agrupamento dos problemas e, posteriormente, a programação 

de ações individuais e de grupo. Além da hipertensão arterial, foram identificados 

outros fatores, como o sedentarismo, a obesidade e o desemprego. Atualmente 

existe um grande número de pessoas desempregadas na cidade e isso é reflexo da 

situação econômica que envolve o Brasil. O Quadro 2 apresenta os problemas 

levantados por ordem de prioridade.   

  

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo)  

 

Atualmente existe um grande número de pessoas desempregadas na cidade 

e isso é reflexo da situação econômica que envolve o Brasil. O Quadro 2 apresenta 

os problemas levantados por ordem de prioridade.   

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde “Eusébio José de 
Martins”, município de Vazante, estado de Minas Gerais. 

Principais Problemas Importância Urgência 
Capacidade 

de 
enfretamento 

Seleção 

Alta incidência e prevalência de 
HAS 

Alta 8 Parcial 1 

Sedentarismo e Obesidade 
 

Alta 7        Fora 2 

Desemprego 
 

Alta 5 Parcial 3 

Fonte: Dados retirados do SISAB da ESF Eusébio José de Martins (2017). 

 

O diagnóstico situacional é um instrumento de coleta de dados, que possibilita 

uma análise mais objetiva do setor, evidenciando as necessidades de mudanças de 

acordo com a realidade da instituição.  Além disso, é um instrumento fundamental 

que instiga aquisição de novos conhecimentos que impulsionam a implementação 

de proposta de melhoria no processo de trabalho. Assim, considera-se que o estudo 
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contribuiu de forma significativa para a construção dessa proposta de intervenção, 

em forma de TCC.    
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Este trabalho se justifica pela alta prevalência de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) entre os moradores da comunidade. Dentre eles, há um grande 

número de pessoas idosas e jovens com níveis pressóricos não controlados o que, 

consequentemente, os tornam pessoas com risco cardiovascular aumentado. Assim, 

considera-se importante fazer uma proposta de intervenção na tentativa de 

minimizar as complicações oriundas da HAS que acomete as pessoas que vivem no 

município de Vazante-MG. 

Para Longo et al. (2011, p. 272),  

 

[...] as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 
250.000 mortes por ano, e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
participa de quase metade delas. Estudos recentes mostram que, 
entre os idosos, sua prevalência varia de 52% a 63% o que permite 
identificar a HAS como um problema de saúde pública, conferindo ao 
paciente um alto risco cardiovascular. 

 
 

Atualmente a HAS é uma das doenças crônicas com maior incidência na 

área médica. “A hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser considerada como 

maior fator de risco independente relacionado à doença cardiovascular (DCV) e 

classificada como um fator de risco modificável [...]”. (DINAMARCO et al., 2011, p. 

59) 

Assim sendo, é fundamental que a doença seja tratada com seriedade a 

partir do diagnóstico e tratamento adequados, assim, poderá haver diminuição das 

complicações. As complicações mais comuns são: Infarto Agudo do Miocárdio, 

Acidente Vascular Cerebral, Insuficiência Renal Crônica, Retinopatia Hipertensiva e 

outras. Além disso, a proposta de intervenção pode influenciar na melhora das 

relações entre os membros da equipe de saúde e os usuários. 
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3 OBJETIVOS 
 

 
3.1 Geral 

 

- Elaborar uma proposta de intervenção acerca da Hipertensão Arterial Sistêmica 

sua prevenção e controle do tratamento para evitar as complicações aos pacientes 

da área de abrangência da ESF “Eusébio José de Martins”, no município de 

Vazante-MG. 

 

3.2 Específicos 

  

- Orientar a população local acerca da hipertensão arterial, dos fatores de riscos, 

complicações e tratamento não medicamentoso;  

 
- Promover ações que permitam influenciar nas mudanças relacionadas ao estilo de 

vida da população; 

 
- Capacitar a equipe de trabalho para que todos possam desenvolver as atividades 

com competência e habilidade sobre a hipertensão arterial e suas complicações.   
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4 METODOLOGIA         
 

 
Para o desenvolvimento da proposta de intervenção foi utilizado o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional – PES, conforme orientações contidas nos 

textos da seção 2 do Módulo de Planejamento (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) 

abordados durante o curso, além de uma revisão bibliográfica da literatura sobre o 

tema.   

Para fazer a busca sistematizada na literatura foram utilizados os sites da 

Biblioteca Virtual em Saúde e a base de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Baco de Dados de Enfermagem (BDENF), Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira 

de Cardiologia, Instituto Nacional do Câncer (INCA), dentre outros.  

A busca foi norteada pelos descritores: Hipertensão, Doenças 

Cardiovasculares, Estratégia Saúde da Família e Atenção Primária à Saúde. O 

período de busca ocorreu entre os meses de outubro de 2017 e agosto de 2018. 

A Proposta de Intervenção visa estimular aos profissionais a melhorar o nível 

de atendimento que envolve a saúde dos usuários em nível de prevenção e controle 

das complicações da hipertensão arterial utilizando-se os passos descritos a seguir:  

 

 Terceiro passo: descrição do problema selecionado. 

 Quarto passo: explicação do problema.  

 Quinto passo: identificação dos nós críticos. 

 Sexto passo: desenho das operações. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

5.1 Noções sobre a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares. 
 
 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) causam, na atualidade, a maioria de 

mortes no mundo. Dentre elas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui 

importante fator de risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares, sendo 

considerado um problema de saúde pública em âmbito mundial (RADOVANOVIC et 

al., 2014). 

De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, doença 

cardiovascular é toda alteração que venha modificar a hemodinâmica do sistema 

circulatório. Como DCV incluem-se: a doença arterial coronariana, o acidente 

vascular encefálico, a doença arterial periférica, as doenças renais e a insuficiência 

cardíaca congestiva. (BRASIL, 2006)  

A hipertensão arterial é uma síndrome “multifatorial, caracterizada pela 

presença de níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, 

hormonais” além de hipertrofias cardíaca e vascular (KOHLMANN JR. et al, 1999, 

p.247). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica aumenta de acordo com o avançar da idade 

e essa alteração ocorre principalmente na PA sistólica que, por sua vez, está 

associada a maior dificuldade de controle com medicações em comparação com a 

hipertensão diastólica. (FAVARATO, 2015) 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016, p.7) define hipertensão arterial 

sistêmica como de valor igual ou superior a 140 x 90 mm Hg e está vinculada a 

distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo. 

Recomenda que “a medição da PA pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, 

semiautomáticos ou automáticos”.  

A hipertensão arterial é, na maior parte do seu percurso assintomática, 

implicando na dificuldade de diagnóstico precoce e na baixa adesão por parte do 

paciente ao tratamento prescrito, já que muitos medicamentos apresentam efeitos 

colaterais. (PARANÁ, 2018).  

 

Nesse sentido, destaca-se que,  
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[...] a literatura médica afirma que esta patologia não tem 
sintomatologia própria. É uma doença que permanece assintomática 
e que, quando aparecem as queixas do paciente, se referem às 
consequências das tensões alteradas sobre outros órgãos. A HA 
pode se arrastar por décadas e, se não surgirem complicações, 
apresenta algumas modificações clínicas de pouca importância 
(LIMA; BUCHER; LIMA, 2004, p. 1084). 

 

Guedes et al. (2005) avisam que, quando o paciente apresenta uma crise 

hipertensiva, tende a apresentar como sintomas: cefaleia severa, sensação de mal-

estar, ansiedade, agitação, tontura, dor no peito, tosse, falta de ar, alterações visuais 

e vasoespasmos ao exame de fundo de olho.  

 

5.2 A importância de se realizar um diagnóstico preciso. 

 
 A avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a 
identificação de causa secundária, além da avaliação do risco CV. As 
lesões de órgão-alvo (LOA) e doenças associadas também devem 
ser investigadas. Fazem parte dessa avaliação a medição da PA no 
consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica adequada e 
equipamentos validados, história médica (pessoal e familiar), exame 
físico e investigação clínica e laboratorial (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE CARDIOLOGIA, 2016, p.7). 
 

O diagnóstico da hipertensão arterial é feito com base na medida da pressão 

arterial e esta deve ser aferida de forma muito cuidadosa. Deve ser feito, conforme 

cita Favarato (2015), com a medida adequada da pressão arterial apresentando 

valores aumentados em pelo menos duas medidas por intervalo de cerca de duas 

semanas.  

A aferição da pressão deve, obrigatoriamente, constar em toda avaliação 

clínica, em pessoas de ambos os sexos e realizada por profissionais de saúde 

devidamente treinados. Alguns estudos, todavia, apontam o desconhecimento dos 

profissionais quanto ao procedimento de verificação da pressão arterial e sugerem 

que esta não tem sido aferida conforme o preconizado (RABELLO et al., 2004). 

Gomes et al. (2015) destacam que a pressão deve ser medida nos dois 

braços, pelo menos na primeira visita, e o diagnóstico deve ser definido pelos 

valores da pressão arterial medidos na posição sentada. Em determinadas 

situações, a pressão arterial também deve ser medida nas três posições (sentada, 

ortostática e supina). 

O Quadro 3 registra a classificação do diagnóstico de hipertensão. 
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Quadro 3 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no 
consultório (>18 anos) 

Classificação PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 

Normal 
 

≤ 120 ≤ 80 

Pré-Hipertensão 
 

121 – 130 81 – 89 

Hipertensão estágio 1 
 

140 – 150 90 – 99 

Hipertensão estágio 2 
 

160 – 179 100 – 109 

Hipertensão estágio 3 
 

≥ 180 ≥ 110 

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser 

utilizada para a classificação da Pressão Arterial. 

Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mm Hg e PAD < 90 mm 

Hg, devendo a mesma ser classificada em estágios 1, 2 e 3. 

Fonte: (PARANÁ, 2018, p. 14) 

 

Nobre et al. (2016) afirmam que para o diagnóstico da hipertensão é 

necessário considerar, além dos valores de pressão arterial, outros fatores de risco 

cardiovasculares, identificar comorbidades associadas e, se presentes, causas de 

hipertensão arterial. Essas informações são obtidas através da anamnese e do 

exame físico, associados a uma avaliação laboratorial inicial mínima com a 

realização de hematócrito, glicose, potássio, ácido úrico, creatinina, colesterol total, 

triglicerídeos, HDL-colesterol, análise de urina e eletrocardiograma.   

 

5.3 Considerações sobre os fatores de risco       

 

A expressão fatores de risco refere-se a um conceito que vem conquistando 

espaço crescente no campo das doenças cardiovasculares. Aproximadamente 80% 

destes agravos podem ser justificados ou explicados pela presença de fatores de 

risco individuais, ou seja, não suscetíveis à modificação, como: idade, sexo, raça e 

hereditariedade e outros fatores que podem ser modificados ou diminuídos com 

mudanças no estilo de vida como o tabagismo, sedentarismo e dislipidemia 

(PANSANI et al., 2005).  



24 
 

 

Scala, Magalhães e Machado (2015) classificam os fatores de risco para 

HAS em não modificáveis e modificáveis. Os não modificáveis são: fatores 

genéticos, idade, gênero, etnia. Aproximadamente 40% da variação da PA é 

determinada por fatores genéticos, no entanto, a maioria dos estudos apontam 

outros como: a história familiar de hipertensão, um dos fatores de grande relevância. 

A pressão arterial eleva-se com a idade, independentemente do gênero e é mais 

prevalente e grave na etnia negra do que na branca. E os fatores modificáveis são: 

sal, álcool, sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo. 

Entre os fatores de risco modificáveis, a HAS revela-se como um dos mais 

significativos para o desenvolvimento de complicações. Segundo Van Eyken e 

Moraes (2009), a hipertensão é considerada o principal fator para as doenças 

isquêmicas cardíacas e para o acidente vascular cerebral.  

Conforme estimativa da OMS, um terço da população mundial adulta é 

fumante. Este hábito talvez seja a principal causa de morte evitável no mundo, em 

virtude da sua atuação como precursor de diversas doenças. Tal como o hábito de 

fumar, a inatividade física, a obesidade e o sobrepeso também são ressaltados pela 

OMS como forte entrave ao controle das doenças cardiovasculares. Acrescenta 

ainda que, o sedentarismo, embora de forma dependente de outros fatores, é 

responsável por 22% das doenças isquêmicas cardíacas e a obesidade e o 

sobrepeso já atingiram 1 bilhão de pessoas no mundo (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2004). 

Estudiosos advertem que, quanto maior o número de fatores de risco 

presentes ou associados em um indivíduo, maior será a morbimortalidade 

cardiovasculares, o que se observa no caso da hipertensão. Os mesmos autores 

colocam, ainda, que a maioria dos hipertensos possui outros fatores de risco 

associados, ou seja, além do controle adequado dos níveis pressóricos, a 

identificação e o controle dos demais fatores de risco cardiovasculares são 

fundamentais à prevenção de eventos cardiovasculares (COSTA et al., 2009). 

Kuschnir e Mendonça (2007, p.336) apontam que a “obesidade é o principal 

fator de risco para a hipertensão arterial”. Figueiredo et al. (2008) corroborando com 

a ideia acima acrescenta que a gordura abdominal, mostra-se mais associada aos 

distúrbios metabólicos, como as dislipidemias, a hipertensão arterial, resistência à 

insulina e aos riscos cardiovasculares. 
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Vale salientar que as mudanças nos padrões de morbimortalidade na 

população impõem, constantemente, novos desafios para os gestores da saúde e 

para outros setores governamentais, cujas ações tenham repercussão na ocorrência 

dessas doenças (MALTA et al., 2006). No entanto, a vigilância de fatores de risco e 

de doenças permite detectar tendências no tempo e no espaço geográfico e planejar 

ações preventivas em saúde pública.  

Apesar do avanço cientifico ainda há pesquisas que permitem um 

acompanhamento sistemático da prevalência desses fatores de risco na população 

brasileira. A carência de um sistema de vigilância nacional para as doenças e 

agravos não infecciosos e seus fatores de risco gera desvantagem para o Brasil em 

relação aos países desenvolvidos (LESSA, 2006). 

 

5.4 Prevenção e controle da hipertensão arterial sistêmica. 

 

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo diretrizes, metodologias e 
instrumentos de apoio às equipes de Saúde e realizando um esforço 
para que se organize a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 
Crônicas. Esta rede visa qualificar o cuidado integral, unindo e 
ampliando as estratégias de promoção da saúde, de prevenção do 
desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações, e de 
tratamento e recuperação (BRASIL, 2014, p.17). 

 

Para se fazer a prevenção dos fatores de risco, recomenda-se que a pessoa 

hipertensa mude seu estilo de vida, incluindo aí o controle nutricional e de peso e 

atividades físicas (BRASIL, 2013). 

 

No Brasil, os desafios do controle e prevenção da HAS e suas 
complicações são, sobretudo, das equipes de Atenção Básica (AB). 
As equipes são multiprofissionais, cujo processo de trabalho 
pressupõe vínculo com a comunidade e a clientela adscrita, levando 
em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais 
envolvidos (BRASIL, 2013, p. 21). 

 

Para a redução simultânea de fatores de risco comuns às DCNTs, a 
iniciativa Carmen utiliza três estratégias: prevenção integrada e 
promoção da saúde, efeito demonstrativo e promoção de equidade 
em saúde. A primeira estratégia compreende o desenvolvimento de 
intervenções que objetivem a prevenção e a redução, 
simultaneamente, de fatores de risco comuns às principais DCNTs. O 
tabagismo, a dieta inadequada e o sedentarismo são considerados 
fatores de risco estratégicos para essa ação preventiva (BRASIL, 
2007, p.19).  
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Estratégias importantes foram implantadas no Brasil em 2002, a exemplo do 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

(HiperDia), em conjunto com a Coordenação Nacional do Plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, no intuito de melhorar o acesso às informações sobre o 

acompanhamento da população hipertensa e/ou diabética no país (BRASIL, 2002). 

A Atenção Básica representa maior atuação na Estratégia Saúde da Família. 

“Cabe à vigilância em saúde exercer o papel organizativo dos processos de trabalho 

em saúde mediante operações intersetoriais, articuladas por diferentes ações de 

intervenção (promoção, prevenção, atenção)” (MONKEN; BARCELLOS, 2005, 

p.900). 

 “A educação em saúde é vista, hoje, como uma das estratégias utilizadas na 

atenção primária para efetivar uma aproximação entre os serviços de saúde e a 

comunidade, entre o educador e o educando, em um processo de ensino-

aprendizagem” (FERNANDES; BACKES, 2010 apud JUNQUEIRA; SANTOS, 2013, p. 69). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Trata-se de uma proposta de intervenção que visa intervir na prevenção das 

complicações das pessoas portadoras de hipertensão arterial sistêmica.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo)  
 
 

Na nossa área de abrangência, um dos maiores problemas identificados é a 

existência de pacientes com HAS e incidência de novos casos, supostamente 

influenciados pelos maus hábitos alimentares da população. A situação dos 

hipertensos não é um problema encontrado apenas na comunidade da UBS Eusébio 

José de Martins, pois é uma doença que atinge grande parte da população em todo 

Brasil e no mundo.  

O Quadro 4 abaixo ilustra a quantidade de hipertensos separados por micro 

área e por gênero.  

Quadro 4 - Quantidade de pacientes hipertensos atendidos pela UBS "Eusébio 
José de Martins", separados por gênero e por micro área, no município de 
Vazante, estado de Minas Gerais. 

Micro Área 
Usuários 

hipertensos 
masculinos 

Usuários 
hipertensos 
femininos 

Total 

1 20 15 35 

2 35 25 60 

3 38 41 79 

4 45 27 72 

5 125 34 159 

Total 263 142 405 

 Fonte: Quadro elaborado pela autora (2018). 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

Existem diversos fatores de risco para a hipertensão arterial, entre eles a 

idade, sendo a prevalência de HAS superior a 60% acima de 65 anos. Gênero e 

etnia são também fatores de risco, pois a prevalência global de HAS entre homens e 
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mulheres é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até os 50 anos, 

invertendo-se a partir da quinta década. Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais 

prevalente em indivíduos de cor não branca (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

Também oferecem risco o excesso de peso e a obesidade. Estes se 

associam ao excesso de peso desde os mais jovens. Na vida adulta, mesmo entre 

indivíduos fisicamente ativos, o incremento de 2,4 kg/m2 no índice de massa 

corporal (IMC) acarreta maior risco de desenvolver hipertensão. A obesidade central 

também se associa com PA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

6.3 Identificação dos nós críticos (quinto passo) 
  
 

Em discussão com a equipe, foram analisados os problemas percebidos 

após cada um citar e expor suas impressões e, em conjunto, foi estabelecida uma 

lista de problemas já citada na atividade anterior. O problema que foi priorizado 

inicialmente foi a alta Incidência e prevalência de Hipertensão Arterial na área de 

abrangência do ESF “Eusébio José de Martins”,  

Para a elaboração do plano de ação, foram anteriormente discutidos, 

identificados os ‘’nós críticos’’ para o enfrentamento do problema: 

 Falta de conhecimento da população sobre Hipertensão Arterial e dos 

fatores de riscos para desenvolver a doença. 

 Estilos de vida inadequados da população. 

 Inadequado processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família para 

enfrentar o problema. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

 
Com o problema bem explicado e identificadas as causas consideradas mais 

importantes, é necessário pensar nas soluções e estratégias para o enfrentamento 

do problema. Para facilitar a exposição dos nós críticos, as operações e projetos 

necessários para a sua solução, os produtos e resultados esperados dessas 

operações e os recursos necessários à sua execução, foi construída uma planilha, 

apresentada nos quadros 5, 6 e 7.   
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema de “alta 

incidência e prevalência de Hipertensão Arterial” do município de Vazante-MG, 
2018.  

Nó crítico 1 
Falta de conhecimento da população sobre hipertensão arterial 
e dos fatores de risco para desenvolver a doença. 

Operação 
Aumentar o conhecimento da população sobre hipertensão 
arterial e dos fatores de risco associados ao desenvolvimento 
da mesma. 

Projeto Saber + 

Resultados esperados 

População com maior conhecimento sobre hipertensão arterial, 
seus sinais e sintomas, fatores de risco e diminuição na 
prevalência da doença.  
Maior promoção e prevenção de saúde. 

Produtos esperados 

Grupos educativos funcionando ativamente; campanha 
educativa na comunidade; Capacitação dos ACS. Maior 
número de familiares participando e acompanhando o 
tratamento de usuários com HAS. 

Recursos necessários 

Estrutural: local para grupos educativos 

Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre estratégias de 
comunicação e pedagógicas sobre hipertensão arterial. 

Financeiro: Para aquisição de folhetos educativos  

Político: Mobilização social e participação da equipe 

Recursos críticos 

Estrutural: equipe de saúde 

Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre protocolo de 
Manchester 

Financeiro: Para aquisição de recursos materiais. 

Político: Mobilização de toda a equipe de saúde e dos 
pacientes hipertensos. 

Secretaria Municipal de Saúde  
Equipe de Saúde da família 

Ações estratégicas 

Atividades de promoção de saúde em grupos de pacientes com 
riscos de HAS, atividades educativas em grupos operativos, 
realização de atividades físicas. 

Realizar uma reunião com conselho local de saúde e 
população para apresentar a proposta do projeto de 
intervenção. 

Prazo 4 meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 

operações 
Médico e enfermeira  

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
operações 

O processo de monitoramento e avaliação será feito após 6 
meses do início do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema de “alta 

incidência e prevalência de Hipertensão Arterial” no município de Vazante- MG, 
2018. 

Nó crítico 2 Estilos de vida inadequados na população 

Operação Estabelecer estilos de vida adequados 

Projeto + Saúde 

Resultados esperados 
Diminuir a incidência e prevalência da HAS. 
Diminuir a incidência e prevalência de sedentarismo e 
obesidade. 

Produtos esperados 
Criação de grupos de obesos. 
Criação de grupos de caminhadas. 
Criação do um plano individual de alimentação. 

Recursos necessários 

Estrutural: local para grupos educativos e para 
caminhadas. 
Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre estratégias de 
comunicação e pedagógicas sobre alimentação saudável. 
Financeiro: para contratação de nutricionista. 
Político: Mobilização social e participação da equipe. 

Recursos críticos 

Estrutural: casas das pessoas. 
Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre estratégias de 
comunicação e pedagógicas sobre alimentação saudável. 
Financeiro: Para aquisição de folhetos educativos. 

Controle de recursos 
críticos 

 

População. 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Equipe de Saúde da família. 

Ações estratégicas 

Criação de consultas multidisciplinares que tenham 
nutricionista. 
Realizar controle do índice de massa corporal com 
frequência. 
Realizar atividades físicas. 

Prazo 4 meses. 
Responsáveis pelo 

acompanhamento das 
operações 

Médico, enfermeira e nutricionista. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das operações 

O processo de monitoramento e avaliação será feito após 6 
meses do início do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 
 
 
Quadro 7 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema de “alta 

incidência e prevalência de Hipertensão Arterial”, no município de Vazante-MG, 
2018. 

Nó crítico 3 
Inadequado processo de trabalho da Equipe de Saúde da 
Família para enfrentar o problema 

Operação Melhorar o trabalho em equipe 

Projeto Cuidar melhor 

Resultados esperados 
Melhores resultados do trabalho em equipe. 
Diminuir os casos de HAS descompensada na comunidade. 
Melhorar a adesão dos hipertensos ao tratamento. 

Produtos esperados 
Implantação de novos protocolos de atuação nesta doença. 
Reorganização da agenda de trabalho. 
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Implantação de técnicas de promoção e prevenção de 
saúde. 

Recursos necessários 

Cognitivo: conhecimentos dos protocolos de HAS. 
Financeiro: Para aquisição de recursos. 
Político: mobilização de toda equipe de saúde e dos 
pacientes hipertensos. 

Recursos críticos 

Estrutural: local de trabalho. 
Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre protocolo de 
Manchester. 
Financeiro: para aquisição de recursos. 
Político: adesão dos profissionais e da população, órgão 
competente. 

Controle de recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Equipe de Saúde da família. 

Ações estratégicas 
Realizar aulas de preparação metodológicas. 
Capacitação sobre atenção ao paciente hipertenso. 

Prazo 4 meses. 

Responsável pelo 
acompanhamento das 

operações 
Equipe de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das operações 

O processo de monitoramento e avaliação será feito após 6 
meses do início do projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 
 

6.5 Plano de Ação 

 

Realizou-se uma reunião com a equipe para conhecer os problemas de saúde 

que acometem a comunidade onde os atendimentos são realizados. Detectou-se 

que na área de abrangência em estudo o problema que mais chamou a atenção da 

autora foi a alta incidência e prevalência de HAS, considerado um dos maiores 

problemas de saúde encontrados na área, além disso, conta ainda com o grande 

número de pessoas desempregadas, o sedentarismo e a obesidade.   

Essa equipe é composta por especialista em nutrição, profissional de 

educação física, enfermeiro, médico e demais profissionais da saúde atuando na 

orientação da comunidade de modo que busquem caracterizar a clientela acerca da 

mudança no estilo de vida, minimizando assim o sedentarismo e a obesidade. Por 

fim será realizada uma avaliação do alcance das informações repassadas à 

comunidade e os níveis de conhecimentos destes. 

Para o nó critico “Falta de conhecimento da população sobre hipertensão 

arterial e dos fatores de risco para desenvolver a doença”, pretende-se, através do 

Plano de Ação, aplicar atividades de promoção de saúde em grupos de pacientes 

com riscos de HAS, atividades educativas em grupos operativos e realização de 



32 
 

 

atividades físicas. Espera-se que haja um maior conhecimento da população sobre 

hipertensão arterial, como evitá-la e diminuição na prevalência da doença. 

Já para o nó crítico “Estilos de vida inadequados na população” pretende-se 

alcançar objetivos como a diminuição da incidência e prevalência da HAS e da 

incidência e prevalência de sedentarismo e obesidade. Tais resultados podem ser 

obtidos através da criação de consultas multidisciplinares que tenham nutricionista, 

da realização do controle do índice de massa corporal com frequência e da 

realização de atividades físicas coletivas. 

Para o nó crítico “Inadequado processo de trabalho da Equipe de Saúde da 

Família para enfrentar o problema” o intuito é o de melhorar os resultados do 

trabalho em equipe, diminuir os casos de HAS descompensada na comunidade e 

melhorar a adesão dos hipertensos ao tratamento. Isso poderá ser alcançado 

através de ações como a realização de aulas de preparação metodológicas e 

capacitação sobre atenção ao paciente hipertenso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Considerando a importância deste trabalho será possível planejar melhor as 

atividades a serem realizadas na UBS “Eusébio José de Martins” e propor mudanças 

para melhorar a qualidade de vida dos moradores dessa comunidade. 

A execução do trabalho possibilitará um maior conhecimento do perfil de 

saúde da população em questão, melhorando o vinculo com os pacientes 

hipertensos para assim desenvolver atividades de promoção e prevenção. 

Sabe-se que o manejo adequado da HAS faz parte de uma política de Saúde 

Pública devido à magnitude do problema. A adesão eficaz dos pacientes portadores 

de condições crônicas passa, necessariamente, pelo fortalecimento da Atenção 

Primária da Saúde, pela conscientização de que tais agravos são multifatoriais, 

requerendo uma abordagem ampla do caso e pelo devido acesso à Atenção 

Especializada. Esses pontos formam elos cuja fragilidade pode colocar em risco toda 

uma linha de cuidado com os cidadãos (PARANÁ. 2018). 

Diariamente as equipes de saúde enfrentam desafios em relação ao manejo 

dos pacientes nos sistemas de saúde pública, um deles está diretamente 

relacionado às condições de trabalho, que são precárias e os recursos escassos. 

Isto exige dos profissionais a adoção de estratégias voltadas ao atendimento básico 

da população, contudo, não os impede de exercer suas atividades com ética, 

responsabilidade e comprometimento com o bem-estar dos cidadãos.  

Nesse sentido, a preocupação voltada aos indivíduos e principalmente, aos 

pacientes portadores de hipertensão, faz-se necessário o planejamento do plano de 

ação/intervenção aqui descrito, com vistas à solução e/ou minimização dos 

problemas encontrados pela equipe.  

Assim sendo, além dos benefícios que se pretende levar à comunidade com a 

elaboração do plano de ação e, consequentemente, alertar a todos sobre os riscos 

da doença, o estudo trará para a autora novos conhecimentos sobre a temática e 

espera-se aplicá-los com eficácia.  
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