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RESUMO 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma proposta de ações para o 

controle da hipertensão arterial sistêmica em grupo operativo sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Esperança II, em Ipatinga, Minas Gerais. São 

apresentadas inicialmente informações sobre o município de Ipatinga, seu sistema de 

saúde, as características da unidade Básica de Saúde e da Equipe de Saúde da 

Família. É utilizada a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional. As ações 

relatadas referem-se aos nós críticos (1) insuficiente conhecimento da comunidade 

sobre a hipertensão arterial (prevenção e tratamento) e fatores envolvidos: 

alimentação saudável e vida não sedentária; (2) abandono do tratamento, e (3) 

necessidade de melhor processo de trabalho e de atenção à saúde da comunidade.



 
 

ABSTRACT 

 

This final course project presents a proposal for the control of hypertension in operating 

group under the responsibility of the Family Health Team Esperança II, in Ipatinga, 

Minas Gerais. Initially, information about the municipality of Ipatinga, the Health 

System, the Primary Health Center the Health Family Team are presented. The 

Situational Strategic Planning methodology is used. The actions reported refer to critics 

nodes: (1) insufficient knowledge of the community about hypertension - prevention 

and treatment - and factors involved: health feeding behavior and not sedentary life; (2) 

patient dropout, and (3) need for better public health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na introdução desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) vão ser, 

inicialmente, apresentados aspectos gerais do município de Ipatinga, em Minas 

Gerais, onde a autora trabalha no Programa Mais Médicos para o Brasil, por 

um convênio entre o país e Cuba, intermediado pela Organização Pan-

Americana de Saúde. 

Seguem-se a descrição de aspectos do sistema municipal de saúde de 

Ipatinga, do território e da comunidade adscritos à Equipe de Saúde da Família 

Esperança II, da Unidade Básica de Saúde onde atua a equipe, a descrição da 

equipe e seu funcionamento, e seu “dia a dia”.  

A partir desse ponto o TCC segue os passos do Planejamento Estratégico 

Situacional. 

 

1.1 Breve apresentação do município de Ipatinga, Minas Gerais 

A origem do nome de Ipatinga varia conforme a fonte. Enquanto uma versão 

defende que seja um termo de língua tupi, que significa pouso de água limpa 

ou lagoa clara, outra afirma que se trata de um arranjo elaborado pelo 

engenheiro Pedro Nolasco, responsável pelo projeto de Estrada de Ferro 

Vitoria a Minas, aproveitando os elementos “Ipa” da cidade de Ipanema, e 

"tinga" da cidade de Caratinga. Município no interior de estado de Minas 

Gerais, região sudeste do país, pertence à Região Metropolitana do Vale do 

Aço e se localiza a leste da capital do estado, distando desta cerca de 200km. 

A cidade localiza-se exatamente no local em que as águas do Rio Piracicaba 

se encontram com o Rio Doce. A área do município e de 164,884 km², 

representando 0,0282%do território mineiro, 0,0179% da área da região 

Sudeste do Brasil e 0,0019% de todo o território brasileiro. Desse total 36,82 

km² estão em área urbana. Ipatinga faz limite com os municípios de Mesquita e 

Santana do Paraíso a norte, Caratinga a leste, Timóteo a sul e Coronel 

Fabriciano a oeste (EU AMO IPATINGA, 2018). 



13 
 

O clima ipatinguense é caracterizado como tropical quente semiúmido 

(BRASIL, 2018.). Em Ipatinga há cinco parques municipais, sendo eles 

Ipanema, Samambaias, Parques das Montanhas, Parque Ecológico das Águas 

e Parque da União. Destaca-se o Parque Ipanema, que e a maior área verde 

urbana de Minas Gerais, com cerca de um milhão de metros quadrados 

(WIKIPEDIA, 2018). 

Em 2010 relatavam-se em Ipatinga 35 bairros oficiais, distribuídos entre suas 

nove regionais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística 

(IBGE) o bairro mais populoso era a Canaã, reunindo 28 284 habitantes. Os 

bairros das regionais V, VII, VIII e IX, além da Cidade Nobre (Regional III) e 

Taúbas (Regional VI) formam o distrito de Barra Alegre enquanto que os 

demais fazem parte do distrito sede Com 50,4km². O Ipaneminha possuía a 

maior área, sendo que a Regional IX compõe a zona rural ipatinguense. Nota-

se que é relativamente pequena a disponibilidade de áreas para a expansão do 

perímetro urbano de Ipatinga, o que pode ser refletido na densidade 

demográfica elevada e na desaceleração do crescimento populacional a partir 

da década de 1990(WIKIPEDIA, 2018). 

Já segundo estatísticas de população estimada do município para 2018, de 

261.344 habitantes, Ipatinga é o décimo mais populoso município do estado 

mineiro, tendo tido um aumento considerável em relação ao ultimo censo em 

2010, quando a população era de 239.468 (BRASIL, 2018), com uma 

densidade demográfica de 1452,34 habitantes/km²(Figura 1).  

No ano 2015 o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 73.247, o que 

equivale a 28.5%. Na comparação com os outros municípios do estado Ipatinga 

ocupava as posições 54 de 853, para salário, e 57 de 853, para ocupação 

profissional. 

. 
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Quadro 1 - Distribuição da população de Ipatinga, Minas Gerais, segundo 

faixa etária e gênero (2010) 

Gênero 

 

Faixa 

etária 

(anos) 

Masculino  Feminino  Masculino e Feminino.  

N. % N % 

 

 

N 

 

 

% 

Até 4 8.131 3,4 7.769 3,2 15.900 6,6 

5-9 8.421 3,5 8.129 3,4 16.550 6,9 

10- 14 9.880 4,1 9.634 4,0 19.514 8,1 

15 -19 10.374 4,3 10.388 4,3 20.762 8,6 

20 -24 11.472 4,8 11.585 4,8 23.057 9,6 

25 -29 11.192 4,7 11.663 4,9 22.855 9,6 

30 -34 10.021 4,2 10.762 4,5 20.783 8,7 

35 -39 8.327 3,5 9.211 3,8 17.538 7,3 

40 -44 7.937 3,3 8.921 3,7 16.858 7,0 

45 -49 6.972 2,9 8.805 3,7 15.777 6,2 

50 -54 7.053 2,9 7.867 3,3 14.92 6,2 

55 -59 6.063 2,5 6.037 2,5 12.1 5,0 

60 -64 3.643 1,5 4.136 1,7 7.779 3.2 

65 -69 2.588 1,1 2.738 1,1 5.326 2.2 

70 -74 1.858 0,8 2.306 1,0 4.164 1.8 

75 -79 1.169 0,5 1.623 0,7 2.792 1.2 

80 -84 705 0,3 921 0,4 1.626 0.7 

85 -89 259 0,1 480 0,2 7.39 0.3 

90 -94 112 0,0 193 0,1 3.05 0.1 

95 -99 24 0,0 70 0,0 9.4 0 

Mais de 100 8 0,0 21 0,0 2.9 0 

 116.209  123.259  239,468  

Fonte: IBGE (BRASIL, 2018). 
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Na educação o município tem taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 

anos) de 97.8% em 2010, na posição de 395 de 853 dentre as cidades do 

estado e na posição 2411 de 5570 dentre as cidades do Brasil. A saúde tem 

uma taxa de mortalidade infantil média de 10.33 para 1000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 0.4 para cada 1000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado fica na posição429 de 853. 

Quando comparado a todas as cidades do Brasil a posição é de 3170 em de 

5570 municípios brasileiros (BRASIL, 2018). 

O percentual de água tratada é de 100%. O serviço de abastecimento de água 

e coleta de esgoto e feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), empresa que atua na cidade desde 1974. Em 1997 a campanha 

assumiu os serviços de esgotamento sanitário, antecipando assim a renovação 

do contrato de concessão do sistema de abastecimento de água até 2022. O 

percentual de recolhimento de esgoto por rede publica é de 100%. O 

recolhimento de resíduos sólidos é realizado por empresa terceirizada que 

transporta toda a produção para o aterro sanitário localizado na divisa com 

Caratinga. De acordo com a própria Prefeitura, são recolhidos diariamente em 

Ipatinga 640 toneladas de lixo, sendo 140 toneladas de lixo domiciliar, 

comercial e público, 19 toneladas de resíduos com postagem, 480 de resíduos 

inertes (entulho, terra, capina) e uma tonelada de lixo hospitalar (IPATINGA, 

2016). 

A indústria atualmente é o setor mais relevante para a economia ipatinguense, 

cerca de 20-30% da produção industrial do município e gerada pela Usiminas 

Mecânica (USIMEC), produtora de estruturas metálicas, máquinas pesadas e 

vagões de trem. A Usiminas exerce uma grande participação na cultura e na 

vida da cidade tendo interferido, inclusive, em seu planejamento urbano.  

De acordo com o IBGE a cidade possuía 6453 empresas,no ano de 2006, e 

134026 trabalhadores, sendo 71125 pessoas ocupadas, das quais62601 

assalariadas. Salários, juntamente com outras remunerações, somavam 

R$1.030.090,00 e o salário médio mensal em todo o município era de 3,4 

salários mínimos (IPATINGA, 2016). 
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1.2 O Sistema Municipal de Saúde de Ipatinga 

O Conselho Municipal de Saúde está constituído por membros do governo e 

trabalhadores. As reuniões são realizadas uma vez ao mês. Os conselhos 

locais são localizados nos postos de saúde e a regularidades de suas reuniões 

também é mensal (IPATINGA, 2016). 

O Programa Saúde da Família começou no município em 2012. Atualmente 

existem 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município, com 40 equipes 

de Saúde da Família. Constam na Atenção Primária 42 médicos, 5 

enfermeiros, 319 agentes comunitários de saúde (ACS) e 80 técnicos de 

enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e horário de trabalho 

das 7:00 às 16:00 horas e, agora, com outro horário,das 16:00até as 22:00 

horas, horário de Corujão (IPATINGA, 2016). 

A população usuária da assistência à saúde no SUS é de 92%. A determinação 

do Ministério da Saúde é que todos tenham o cartão até 2022, com um número 

único e válido em todo o Brasil. As 19 UBS e a Policlínica de Ipatinga são 

pontos de apoio para efetuar o cadastro dos usuários. 

No município está bem estabelecido um modelo de organização dos serviços 

configurados em redes sustentadas por critério, fluxos e mecanismos de 

pactuação são de funcionamento para assegurar a atenção integral aos 

usuários.  Esse modelo inclui a Rede de Media Complexidade, em que estão 

inclusos a Policlínica Municipal, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas e 

Parasitarias (CCDIP) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Rede de 

Alta Complexidade tem o Hospital Eliane Martins e o Hospital Márcio Cunha, 

com melhor compartimento dos recursos humanos em saúde (número de 

profissionais, forma de vínculo, carga horária semanal, horário de trabalho) 

(IPATINGA 2016). 
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1.3 A Unidade Básica de Saúde, a Equipe Esperança II, seu território e sua 

população: aspectos da comunidade. 

O bairro Esperança localiza-se no distrito de Barra Alegre. De acordo com 

dados da UBS havia, em 2017, um total de 5290 domicílios particulares, 

distribuídos em uma área de 1,9 km² (BRASIL, 2018). O bairro conta com 

serviços de luz elétrica, água, telefonia, correios, bancos: a comunidade conta 

com Serviço de luz elétrica no100% de seu território assim como com serviço 

de água e telefonia, mas não têm correios e também não tem bancos. A 

comunidade de Esperança conta com uma escola de ensino fundamental com 

campo de futebol, varias igrejas, creches e a Unidade Básica de Saúde. 

A Unidade Básica de Saúde do bairro Esperança consta com três equipes de 

trabalho: Equipe Verde que tem um enfermeiro, duas técnicas de enfermagem 

e quatro agentes comunitários de saúde; Equipe Azul que tem um médico, uma 

enfermeira, duas técnicas de enfermagem e três agentes comunitários de 

saúde: Equipe Laranja que tem uma médica do Programa Mais Médica, uma 

enfermeira, quatros agentes comunitários de saúde e duas técnicas de 

enfermagem. Também há uma sala de medicações com uma técnica de 

enfermagem, uma sala de vacina com uma técnica de enfermagem, uma sala 

de curativos, farmácia com um licenciado em farmácia e uma técnica de 

farmácia, uma recepção com três balconistas e uma gerente, e três auxiliares 

de serviços. Trabalha-se todos os dias de segunda a sexta feira das 7:00 até 

16:00 horas. A Unidade apresenta 12 salas: consultório médico; consultório de 

enfermagem; sala de vacina; sala de nebulização; sala de curativo; área de 

serviço; cozinha; recepção; sala de espera do segundo pavimento, 

acolhimento; sala de medicação; farmácia. 

A Equipe Saúde da Família Laranja (Esperança II) 

A população adscrita à Equipe Laranja (bairro Esperança II) é de 4.033 

habitantes com mais habitantes que a Equipe Verde ou a Azul, bem como uma 

elevada população na faixa etária de 20 a 59 anos de idade. Como equipe de 

saúde temos atendimento todos os dias. Atuam o grupo de HIPERDIA, o Pré-

natal, o de Puericultura, o de Exame preventivo e, uma vez a cada três meses, 
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atendimento ao grupo Respirar, de crianças. Visitas domiciliares são 

realizadas, no mínimo, cinco vezes por semana.  

 O Quadro 2 mostra a distribuição da população adscrita à Equipe de Saúde da 

Família Laranja, do bairro Esperança II, de Ipatinga, Minas Gerais, segundo 

microáreas, em 2017. 

 

Quadro 2 - Distribuição da população adscrita à Equipe de Saúde da 

Família II(Laranja), do bairro Esperança II, de Ipatinga, Minas Gerais, 

segundo microáreas - 2017 

Faixa Etária Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4 Micro 5 Micro 6 Micro 1 a 6 

0-1 ano 16 12 15 10 12 20 85 

1-4 anos 18 45 18 19 29 30 159 

5-14 anos 68 59 64 63 59 46 359 

15-19 anos 72 60 59 92 86 65 434 

20-29 anos 95 84 71 97 62 70 479 

30-39 anos 53 63 58 80 90 58 402 

40-49 anos 79 78 54 81 55 57 404 

50-59 anos 46 50 88 59 52 64 359 

60-69 anos 54 87 99 69 72 69 450 

70-79 anos 76 79 57 72 91 78 453 

80 anos e mais 87 53 98 68 76 67 449 

Total 664 670 681 710 684 624 4.033 

Fonte: Prefeitura de Ipatinga 
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1.4Primeiro passo: principais problemas de saúde no território e na 

comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Esperança II  

No território quase 50% da população, em geral, tem hipertensão arterial 

sistêmica. Também, diabetes mellitus e hipercolesterolemia, que se 

correlacionam. Um grupo de HIPERDIA,com todos os pacientes que estavam 

cadastrados no sistema, por micro área, e com ajuda das agentes comunitários 

de saúde, permitiu observara dificuldade na manutenção da pressão arterial em 

níveis considerados adequados. 

Fatores associados eram a falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, o 

uso incorreto da medicação, o padrão de alimentação e o sedentarismo. A 

incorporação de avaliação por profissional do Núcleo Ampliado de Apoio à 

Saúde da Família Atenção Básico (NASF-AB), principalmente nutricionista, 

educador físico e psicólogo, incentivou a adoção de hábitos saudáveis.  

Também são doenças mais atendidas na equipe transmissíveis, como dengue 

e chikungunya. Todos os dias veem à consulta três a quatro pacientes, com 

esse tipo de doença.  

A Prefeitura Municipal declarou Esperança como um dos bairros que mais 

aporta casos novos. São frequentes as afecções respiratórias, que têm em 

fatores ambientais importantes determinantes (fabrica de Usiminas na cidade), 

e que tanto afeta crianças e adulto.  

Também são registrados casos de diarreia (BRASIL, 2018), doenças 

psiquiátricas, alcoolismo e etilismo.  

Depois de ter sido realizado o diagnóstico situacional da área de abrangência e 

uma discussão com a Equipe de Saúde da Família (ESF) Esperança II, foi 

possível relacionar como problemas principais: 

1. Elevado índice de hipertensos não controlados.  

2. Elevado índice de pessoas com diabetes mellitus tipo II. 

3. Elevado índice de pessoas com doenças psiquiátricas. 

4. Elevado índice de doenças cardiovasculares. 
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5. Elevada incidência de dislipidemia; 

6. Alta incidência de pessoas com dengue e chikungunya. 

7. Alta incidência de alcoolismo. 

8.  Alta incidência de fumadores.  

9. Elevado número de crianças com afecções respiratórias. 

 

1.5Segundo passo: classificação dos problemas e seleção da questão 

prioritária para um plano de intervenção 

De acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

aplicados os princípios de classificação, a Equipe de Saúde definiu elevado 

índice de hipertensos não controlados como problema prioritário.  (Quadro 3). 

Quadro 3 - Classificação dos problemas observados pela Equipe de 

Saúde da Família Laranja, do bairro Esperança, de Ipatinga, Minas Gerais, 

para seleção do prioritário para um plano de intervenção 

Principais problemas Importância 

* 

Urgência 

** 

Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção**** 

Elevado índice de hipertensos 
não controlados 

Alta 6 Parcial 1 

Elevado índice de pessoas com 
Diabetes Mellitus tipo II 

Alta 5 Parcial 2 

Elevado índice de pessoas com 
doenças psiquiátricas 

Alta 5 Parcial 2 

Elevado índice de doenças 
cardiovasculares 

Alta 4 Parcial 3 

Elevada incidência de 
dislipidemia. 

Média 3 Parcial 4 

Alta incidência de pessoas com 
dengue e chikungunya. 

Média 2 Parcial 5 

Alta incidência de alcoólatra Baixa 2 Parcial 5 

. Alta incidência de fumadores Média 2 Parcial 5 

Elevado numera de criança com 
Afecções respiratórias 

Média 1 Parcial 6 

Fonte:Dados pela autora, baseado em Faria, Campos e Santos (2017) 

*Alta, média ou baixa 

** A suma dos pontos=30 

***Total parcial ou fora 

****Ordenado considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Dados norte-americanos de 2015 revelaram que HA estava presente em 69% 

dos pacientes com primeiro episódio de IAM, 77% de AVE com IC e 60%. A HA 

é responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de 

Acidente vascular encefálico. No Brasil, há atinge 32,5% (36 milhões) de 

indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou 

indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (MALACHIAS et 

al., 2016). 

A doença sem controle e acompanhamento adequado pode desencadear 

processos de complicações como insuficiência cardíaca, doença coronariana, 

angina, infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos e 

trombóticos e insuficiência renal. A prevenção destas complicações ocorre por 

meio de tratamento farmacológico e não farmacológico (SANTOS,2015). 

Na população da eSF são muito frequentes os fatores de risco que têm 

influência na aparição de Hipertensão Arterial, como o excesso de peso, os 

hábitos alimentares não saudáveis, o uso excessivo de álcool, o tabagismo e o 

sedentarismo. 

Justifica-se assim, a necessidade de intervir nestes fatores, buscando um 

maior controle da condição. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Propor um plano de intervenção para diminuir o elevado índice de hipertensos 

não controlados na comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família 

Esperança II (Laranja), em Ipatinga, Minas Gerais.  

Objetivos específicos 

 Propor ações para aumentar o conhecimento da equipe sobre 

hipertensão arterial, seus fatores de risco e o melhor processo de 

trabalho e de atenção à saúde da comunidade hipertensa ou em risco. 

 Estabelecer ações para melhor conhecimento da comunidade sobre a 

hipertensão arterial, alimentação saudável e vida não sedentária. 

 Elaborar e apresentar um plano de intervenção visando o aumento da 

adesão ao tratamento dos hipertensos;  



23 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

Projeto de intervenção apoiado em um diagnóstico situacional (mapa 

contextual) relativo ao município de Ipatinga, o Sistema Municipal de Saúde, a 

Unidade Básica de Saúde e a Equipe Laranja (Esperança II), seu território e 

sua população e os aspectos da comunidade, especialmente os principais 

problemas de saúde. Como mapa conceitual utilizou-se uma revisão 

bibliográfica desde o ano de 2007 até 2017, em que informações contidas nos 

artigos e os dados do diagnóstico situacional serviram de base para o 

desenvolvimento do plano de ação. Para realização do trabalho foi realizada 

uma busca na literatura disponível em sites como: Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), edições do Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde 

do Nescon e documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e 

de outras fontes de busca para revisão bibliográfica e outros. 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para, após estimativa 

rápida dos problemas observados, fossem definidos problema prioritário, nós 

críticos e ações, de acordo com Campos, Faria e Santos (2017).  

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo “Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso” (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 

2017). Para a definição das palavras-chave e keywords utilizaram-se os 

Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017).  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 Hipertensão: aspectos gerais 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (MALACHIAS et 

al., 2016, p.1), 

A hipertensão arterial é uma condição clinica 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-alvos, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância a glicose e diabetes 

mellitus (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, de acordo com 

a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 

2016, p.1). 

A prevalência de hipertensão arterial varia de acordo com a população 

estudada e o método de avaliação. Na metanálise de Picon et al., 40 estudos 

transversais e de coorte mostraram tendência à diminuição da prevalência, nas 

ultimas três décadas, de 36,1% pata 31,0%. Em estudo com 15.103 servidores 

públicos de seis capitais brasileiras, observou-se prevalência de HA em 

35,8%,com predomínio entre homens (40,1 versus 32,2%) (MALACHIAS et al., 

2016). 

 

Dados do VIGITEL (2006 a 2014) indicam que a prevalência de HA 

autorreferida, entre indivíduos com 18 anos ou mais, residentes nas 

capitais, variou de 23% a 25%, sem diferenças em todo o período 

analisado, inclusive por sexo. Entre adultos com 18 a 29 anos, o 

índice foi 2,8%; de 30 a 59 anos, 20,6%; de 60 a 64 anos, 44,4%; de 

65 a 74 anos, 52,7%; e nos com 75 anos ou mais, 55%. O Sudeste foi 

a região com maior prevalência de HÁ autorreferida (23,3%), seguida 

pelo Sul (22,9%) e Centro-Oeste (21,2%). Nordeste e Norte 

apresentaram as menores taxas, 19,4 e 14,5%, respectivamente 

(VIGITEL BRASIL, 2014, apud MALACHIAS et al., 2016, p.1).  
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5.2 Fatores de risco para hipertensão arterial 

Os fatores de risco para hipertensão podem ser classificados em dois grupos: 

aqueles não podem ser modificados e os que podem ser modificados ou 

melhorados por alterações nos hábitos de vida e/ou por medicamentos. No 

grupo dos fatores de risco não modificáveis temos a hereditariedade, idade, 

raça e sexo. Dentre os modificáveis temos a HAS, tabagismo, dislipidemias, 

DM, hipertrigliceridemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo, uso de 

anticoncepcionais hormonais e estresse (MALACHIAS et al., 2016). 

Idade 

Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, 

relacionada ao: i) aumento da expectativa de vida da população brasileira, 

atualmente de 74,9 anos; ii) aumento na população de idosos de 60 ou mais 

anos, subindo, na última década (2000 a 2010), de 6,7% para 10,8%) 

metanálise de estudos realizados no Brasil, incluindo 13.978 indivíduos idosos, 

mostrou 68% de prevalência de HAS (MALACHIAS et al., p. 5). 

Sexo e etnia 

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, a prevalência de HAS 

autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo maior entre 

mulheres (24,2%) e pessoas de raça negra/cor preta (24,2), comparada a 

adultos pardos (20,0%), mas não nos brancos (22,1%) (MALACHIAS et al., 

p.5). 

Excesso de peso e obesidade 

No Brasil, dados de VIGITEL BRASIL (2014) revelaram, entre 2006 e 2014, 

prevalência de excesso de peso, com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou 

maior que 25 kg/m2, em 52,5% dos hipertensos, versus 17,9% de normotensos 

(MALACHIAS et al., p.5). 

Ingestão de sal 

O consumo excessivo de sódio, um dos principais fatores de risco (FR) para 

HAS, associa-se a eventos cardiovasculares e renais (MALACHIAS et al., p.5). 
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Ingestão de álcool 

Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de forma 

consistente (MALACHIAS et al., p.5). 

Sedentarismo 

Sedentários apresentaram a maior prevalência de HAS autorreferida 

(MALACHIAS et al., p. 5). 

Fatores socioeconômicos:  

Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental 

incompleto) apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida (31,1%). A 

proporção diminuiu naqueles que completam o ensino fundamental (16,7%), 

mas, em relação às pessoas com superior completo, o índice foi 18,2%%. No 

entanto, dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Adultos (ELSA Brasil), 

realizado com funcionários de seis universidades e hospitais universitários do 

Brasil com maior nível de escolaridade, apresentaram uma prevalência de HA 

de 35,8%, sendo maior entre homens.(MALACHIAS et al., p. 5) 

Genética:  

Estudos brasileiros que avaliaram o impacto de polimorfismos genéticos na 

população de quilombolas não conseguiram identificar um padrão mais 

prevalente. Mostraram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a 

identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos 

(MALACHIAS et al., 2016, p.5). 

 

5.3 Classificação da hipertensão arterial sistêmica 

Os limites de PA considerados normais são arbitrários. De acordo com a 7ª. 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial a classificação da PA de acordo com 

a medição casual ou no consultório, a partir de 18 anos de idade, é a mostrada 

no Quadro 4 (MALACHIAS; et al., 2016). 
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Quadro 4 - Classificação da pressão arterial sistêmica, de acordo com a 

medição casual ou no consultório, a partir de 18 anos de idade, 

Classificação PAS mmHg PAD mmHg 

Normal Menor ou igual a ≤120 Menor ou igual a ≥80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 Maior ou igual a180 Maior ou igual a110 

Fonte: (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). PAS – pressão arterial sistólica. 

PAD – pressão arterial diastólica. 

 

Quadro 5 - Complicações da hipertensão arterial crônica, por subtipo 

Subtipo: Hipertensivas Subtipo: Ateroscleróticas 

Hipertensão maligna Trombose cerebral 

Encefalopatia hipertensiva Infarto do miocárdio 

Hemorragia cerebral Doença da artéria coronária 

Hipertrofia ventricular esquerda Doenças vasculares periféricas 

Insuficiência cardíaca congestiva  

Insuficiência renal  

Dissecção da aorta  

Fonte: (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006).  

 

5.4 Tratamento não medicamentoso  

Envolve controle ponderal, medidas nutricionais, prática de atividade física, 

cessação do tabagismo, controle de estresse, entre outros. (MALACHIAS; et 

al., 2016). 

5.5 Tratamento medicamentoso 

Há evidências cientificas, através de estudos clínicos de desfechos que 

mostram benefícios do tratamento realizado como o uso de 
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diuréticos,inibidores da enzima conversora de angiotensina, e bloqueadores 

dos receptores AT1 da angiotensina II onde a maioria desses estudos utilizou 

medicamentos em associação. (MALACHIAS et al., 2016). 

Com base nas informações disponíveis, a proteção observada não depende do 

tipo de fármaco empregado, mas fundamentalmente da redução da PA. 

Informações recentes através de meta-análises indicam que os benefícios 

obtidos com os BB são menores quando comparado aos dos demais grupos, 

devendo ser reservados para situações especificas. (MALACHIAS et al., 2016). 

Com relações aos alfas bloqueadores e vasodilatadores diretos, não há 

informações efetivas sobre desfechos de morbimortalidade.  

Quanto aos inibidores diretos da renina, um único estudo de desfechos em 

pacientes diabéticos foi interrompido precocemente por ausência de benefícios 

e possibilidade de malefícios. Observa-se que os benefícios são maiores 

quanto maior o risco cardiovascular, mas ocorrem mesmo em pequenas 

elevações da PA (MALACHIAS; et al., 2016). 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Nesta parte do trabalho procede-se à descrição dos diferentes passos para 

elaboração do plano de ação do problema escolhido pela equipe de saúde da 

ESF Esperança II. 

6.1. Terceiro passo: Descrição do problema selecionado 

Em nossa área de abrangência contamos com 581 pacientes hipertensos 

cadastrados, o 56 % deles levam acompanhamento pela equipe da ESF 

Esperança II e o 40% apresentam descontrole da doença, sendo assim o 

problema escolhido como prioritário por constituir uma das principais causas de 

assistência á consulta médica.  

6.2. Quarto passo: Explicação do problema 

A HAS é uma doença muito comum na população. Constitui um importante 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo e é um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. 

Tem uma alta prevalência entre as pessoas idosas e é um fator determinante 

de morbidade e mortalidade e pode acarretar complicações, limitações 

funcionais e incapacidades. 

É uma doença crônica e assintomática que constitui uma das principais causas 

de assistência à consulta medica em nossa área de abrangência e é a de maior 

prevalência dentro das doenças não transmissíveis. Os pacientes têm um baixo 

conhecimento sobre a mesma e suas complicações, além de maus hábitos 

alimentares,dieta incorreta, e não fazem exercícios físicos.  

6.3. Quinto passo: Seleção dos “nós críticos” 

Nós críticos são os problemas intermediários, relacionados ao problema 

considerado prioritário, que resolvidos ajudam a solucionar ou minimizar a 

questão selecionada como prioritária. Foram escolhidos os seguintes: 
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 Insuficiente conhecimento da comunidade sobre a hipertensão arterial 

(prevenção e tratamento) e fatores envolvidos: alimentação saudável e 

vida não sedentária.  

 Abandono do tratamento 

 Necessidade de melhor processo de trabalho e de atenção à saúde da 

comunidade. 

6.4 Ações para intervenções sobre os nós críticos 

Após a identificação dos “nós críticos”, foram desenhados conjuntos de ações 

para afrontar os mesmos, as quais serão desenvolvidas durante a execução do 

plano.(Quadros6, 7 e 8). 
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Quadro 6 - Operações sobre o nó critico 1 relativas ao problema 

prioritário “elevado índice de hipertensos não controlados”, observado 

pela Equipe de Saúde da Família Laranja, do bairro Esperança, de 

Ipatinga, Minas Gerais 

Nó critico 1 Insuficiente conhecimento da comunidade sobre a hipertensão arterial 

(prevenção e tratamento) e fatores envolvidos: alimentação saudável e 

vida não sedentária 

Operações Elevar o nível de conhecimento da população sobre a hipertensão arterial 

Projeto Saber + 

Resultados 

esperados 

População com mais conhecimento sobre a hipertensão arterial 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de conhecimento da população sobre doença, 

distribuição de panfletos educativos, discussão do tema em grupos 

educativos, capacitação dos ACS e cuidadores 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagogias 

Organizacional: Organização da agenda 

Político: Articulação intersetorial e mobilização social 

Financeiro: Para aquisição de panfletos educativos 

Recursos críticos Político: Articulação intersetorial e mobilização social 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagogias 

Organizacional: Organização da agenda 

Controle dos 

recursos críticos 

Ator que controla 

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem  

Agentes Comunitários de Saúde 

Ações 

estratégicas 

Divulgação das ações 

Prazo Três meses para o início das atividades  

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de Saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação cada três meses por meio de planilhas 

Fonte: Modelo – Campos, Faria e Santos (2017). Informações pela autora. 
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Quadro 7 - Operações sobre o nó critico 2 relativas ao problema 

prioritário “elevado índice de hipertensos não controlados”, observado 

pela Equipe de Saúde da Família Laranja, do bairro Esperança, de 

Ipatinga, Minas Gerais 

Nó critico 2 Abandono do tratamento 

Operações Aumentar o nível de conhecimento da população sobre o risco de 

abandonar o tratamento 

Projeto Saber + 

Resultados 

esperados 

População com mais conhecimento 

Produtos esperados Avaliação do nível de conhecimento da população sobre o 

tratamento, distribuição de panfletos educativos, discussão do tema 

em grupos educativos, capacitação dos ACS e cuidadores 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Organizacional: Organização da agenda 

Político: Articulação intersetorial e mobilização social 

Financeiro: Para aquisição de panfletos educativos 

Recursos críticos Político: Articulação intersetorial e mobilização social 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagogias 

Organizacional: Organização da agenda 

Controle dos 

recursos críticos; 

ator que controla        

 

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem  

Agentes Comunitários de Saúde 

Ações estratégicas Divulgação das ações 

Prazo Um mês 

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de Saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação mensal 

Fonte: Modelo – Campos, Faria e Santos (2017). Informações pela autora.  
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Quadro 8 - Operações sobre o nó critico 3 relativas ao problema 

prioritário “elevado índice de hipertensos não controlados”, observado 

pela Equipe de Saúde da Família Laranja, do bairro Esperança, de 

Ipatinga, Minas Gerais 

Nó critico 3 Necessidade de melhor processo de trabalho e de atenção à 

saúde da comunidade. 

Operações Melhorar o processo de trabalho 

Projeto Educação Permanente em Saúde 

Resultados esperados Melhoria da assistência aos pacientes hipertensos. 

Produtos esperados Implantação de linha de cuidados-protocolos 

Recursos necessários Político: articulação intersetorial e adesão dos profissionais; 

mobilização social 

Cognitivo: elaboração de projeto da linha de cuidado e protocolos 

Organizacional: organização da agenda 

Recursos críticos Político: articulação intersetorial e adesão dos profissionais; 

mobilização social 

Cognitivo: elaboração de projeto da linha de cuidado e protocolos 

Organizacional: organização da agenda 

Controle dos recursos 

críticos; ator que 

controla        

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem  

Agentes Comunitários de Saúde 

Ações estratégicas Apresentar projeto de estruturação da rede. 

Prazo Quatro meses 

Responsável pelo 

acompanhamento das 

ações 

Equipe de Saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avalição semanal 

Fonte: Modelo – Campos, Faria e Santos (2017). Informações pela autora.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho cumpre um compromisso com o Curso de Especialização 

em Gestão do Cuidado e com o Programa Mais Médicos para o Brasil. 

Apresenta, como solicitado, uma proposta de atuação sobre um problema 

considerado prioritário, o “elevado índice de hipertensos não controlados”, 

observado pela Equipe de Saúde da Família Laranja, do bairro Esperança, de 

Ipatinga, Minas Gerais. 

Embora não relate uma intervenção, mas uma proposta para intervenção, o 

trabalho relata ações para três nós críticos relacionados ao problema prioritário, 

o insuficiente conhecimento da comunidade sobre a hipertensão arterial 

(prevenção e tratamento) e fatores envolvidos: alimentação saudável e vida 

não sedentária, o abandono do tratamento e a necessidade de melhor 

processo de trabalho e de atenção à saúde da comunidade. 

A autora considera a proposta deve ser analisada pela gestão local e pela 

Equipe de Saúde da Família e que possa contribuir para melhorar as condições 

de atenção à saúde e na qualidade de vida da população. 
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