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RESUMO 
 

 

 

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma síndrome de origem multifatorial 

caracterizada pela presença de níveis pressóricos elevados (140 mmHg para pressão 

arterial sistólica e 90 mmHg para pressão arterial diastólica), associados a fenômenos 

metabólicos, hormonais e tróficos. A pressão arterial elevada possui alguns fatores de 

risco como idade, raça, hábitos de vida inadequados, bem como fatores genéticos. 

Associa-se ao elevado índice de acidente vascular encefálico, doença arterial periférica, 

insuficiência cardíaca, doença renal crônica, infarto agudo do miocárdio e doença 

arterial coronariana. Por meio da Estratégia Saúde da Família, observou-se um aumento 

de hipertensos, bem como de pessoas que possuem fatores de riscos para desenvolver 

hipertensão, atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Rita localizada no 

Município de Sabinópolis em Minas Gerais. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

elaborar um projeto de intervenção de carácter educativo para identificar e propor 

medidas educativas para pacientes com hipertensão arterial sistêmica na UBS Santa 

Rita, no distrito de Euxenita, localizada no estado de Minas Gerais. Para isso, foi 

elaborado o diagnóstico situacional e após a seleção do problema, foi proposto um 

plano de ação, elaborado a partir do Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

Através da observação ativa dessa população, foi desenvolvido um perfil 

epidemiológico para a execução de ações educativas e de controle que atendam às 

principais demandas desse território. Após a implementação das atividades do plano de 

ação espera-se atingir o maior número de pessoas possível, para que ao final do projeto 

elas possam ter maior conhecimento sobre a HAS, bem como de forma consciente 

busquem a prevenção e/ou tratamento correto para evitar as complicações causadas pela 

doença.  

 

 

 

 

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

Doenças cardiovasculares. Dislipidemias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a syndrome of multifactorial origin 

characterized by the presence of elevated blood pressure levels (140 mmHg for systolic 

blood pressure and 90 mmHg for diastolic blood pressure), associated with metabolic, 

hormonal and trophic phenomena. High blood pressure has some risk factors such as 

age, race, inadequate lifestyle habits, as well as genetic factors. It is associated with a 

high rate of stroke, peripheral arterial disease, heart failure, chronic kidney disease, 

acute myocardial infarction, and coronary artery disease. Through the Family Health 

Strategy, there was an increase in hypertension, as well as people with risk factors for 

developing hypertension, attended at the Santa Rita Basic Health Unit (USB) located in 

the city of Sabinópolis, Minas Gerais. Therefore, the objective of this study was to 

develop an education intervention project to identify and propose education measures 

for patients with systemic arterial hypertension UBS Santa Rita, in the district of 

Euxenita, located in the state Minas Gerais. For this purpose, a situational diagnosis of 

the health unit was made and, after the selection of the problem, an action plan was 

prepared, based on the Strategic Situational Planning (PSE). Through the active 

observation of this population, an epidemiological profile was developed for the 

execution of educational and control actions that meet the main demands of this 

territory. ter the implementation of the activities of the action plan, it is expected to 

reach as many people as possible so that in the end they may have a better knowledge 

about the SAH, as well as consciously seek the prevention and / or correct treatment to 

avoid the complications caused by the disease 

 

 

 

 

Key words: Family Health Strategy. Primary  Health Care.  Hypertension. 

Cardiovascular Dissesses. Dyslipidemias.  
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1.0 INTRODUÇÃO 
1.1 Aspectos Gerais do Município 
 

A cidade de Sabinópolis fica na região do Vale do Rio Doce, a 267 km da capital 

mineira, Belo Horizonte. Em 2017 a população estimada era de 15.936 habitantes e 

densidade demográfica de 17,07 hab/Km², segundo IBGE. Economicamente a cidade 

possui uma economia precária, sendo mantida basicamente por assalariados inativos, 

funcionalismo público, agropecuária de subsistência e rendimentos de uma grande 

população de migrantes dos EUA (IBGE, 2017).  

Os índices de criminalidade estão dentro dos padrões de cidades deste porte, 

havendo pequenos traficantes e um grande número de usuários de drogas ilícitas, 

principalmente o crack, que domina a periferia da cidade (IBGE, 2017).  

O município mantém a tradição cultural através de suas festas religiosas, como a 

de Nossa Senhora do Rosário e a de São Sebastião, padroeiro da cidade, além de 

preservar seus grupos folclóricos como congados, caboclos, marujos, bumba meu boi, 

bonecões, minhocão e bandas musicais (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SABINÓPOLIS, 2018). 

Na área de educação, existem escolas municipais, estaduais, particulares e uma 

escola técnica com cursos de enfermagem e contabilidade (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS, 2018). E na área da saúde a cidade possui seis 

Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo quatro na sede do município e 

dois em distritos, sendo que apenas os distritos possuem equipes de saúde bucal. 

Também possui um hospital que atende urgências e emergências, partos, alguns leitos 

para internação e bloco cirúrgico (PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS, 

2018). 

A equipe de saúde é composta por médicos, enfermeiras, técnicos em 

enfermagem, auxiliar em serviços gerais e agentes comunitários de saúde. O município 

conta também com a Unidade de Apoio à saúde da Família (UASF), onde atende neste 

local, cardiologista, psiquiatra, nutricionista, assistente social, pediatra, psicólogo e 

fisioterapeutas.  
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1.2 Distrito de Euxenita 
 

Euxenita, também conhecida por Santa Rita (padroeira) é um distrito de 2.300 

habitantes, localizada a 18km de Sabinópolis. O Distrito foi formado por pequenos 

fazendeiros da região em torno da igreja erguida em homenagem a Santa Rita de Cássia. 

Economicamente é formada pela agropecuária de subsistência e por assalariados 

inativos e ativos, além da renda de pessoas que moram nos Estados Unidos da América 

e do pequeno comércio local (PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS, 2018). 

O saneamento básico consiste de rede de esgoto não tratado em algumas ruas, 

captação e distribuição de água não tratada pelos Serviços Abastecedores de Água de 

Euxenita (SAAE) e coleta de lixo duas vezes por semana. Possui três escolas 

municipais, uma escola estadual, uma creche, 29 bares, 10 igrejas (cinco católicas, cinco 

evangélicas), uma associação de bairro, três campos de futebol, uma rodoviária, cinco 

mercearias, uma lanchonete, três açougues, duas padarias, sete lojas e uma lan house. A 

comunidade conserva hábitos e costumes próprios da população rural brasileira e 

comemora tradicionalmente a festa de Santa Rita todo mês de maio com um rodeio que 

dura três meses e que antecede a festa (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SABINÓPOLIS, 2018). 

 

1.2 Estratégia Saúde da Família Santa Rita 
 

A ESF de Euxenita foi a primeira equipe de saúde da família do município de 

Sabinópolis e está situada bem no centro do distrito. O posto funcionou por muitos anos 

em um prédio próprio da prefeitura ao lado de uma igreja, mas que já estava velho e 

pequeno pela demanda existente. Ao final de 2008 foi inaugurada uma nova unidade, 

grande, espaçosa e dentro das normas da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária) (SECRETARIA DE SAÚDE DE SABINÓPOLIS, 2018). 

O consultório odontológico funcionava separadamente no antigo prédio do 

quartel da Polícia Militar. Com a construção da nova unidade a equipe de saúde bucal 

passou a funcionar junto do restante da equipe de saúde da família (SECRETARIA DE 

SAÚDE DE SABINÓPOLIS, 2018).  

A Unidade foi inaugurada sem móveis novos sendo utilizados os antigos da 

velha unidade. Até hoje os móveis da unidade ainda não foram trocados, encontrando-se 

em péssimas condições de uso. O prédio é espaçoso, tem sala para reuniões de equipe e 

de grupos operativos, também tem sala para as agentes de saúde, recepção, sala de 
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vacina, sala de curativo, consultório médico e odontológico, sala de enfermagem, sala 

da farmácia, salas de expurgo e esterilização, despensa para materiais do posto, cozinha, 

lavanderia, banheiro masculino e feminino com vestuário para os funcionários, 

banheiros adaptados para os usuários, área de entrada com dois jardins e uma varanda 

no fundo que tem uma visão muito bonita para um riachinho que tem ao fundo 

(SECRETARIA DE SAÚDE DE SABINÓPOLIS, 2018). 

Os grupos operativos são de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA) de quatro em 

quatro meses, e funcionam basicamente com troca de receitas. No entanto, nota-se uma 

baixa adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso após a retirada de várias 

medicações da farmácia SUS e a retirada da farmácia em tempo integral da unidade 

(SECRETARIA DE SAÚDE DE SABINÓPOLIS, 2018). 

A equipe na unidade saúde é formada pelos seguintes profissionais: uma cirurgiã 

dentista, um auxiliar de saúde bucal, sete agentes comunitários de saúde, uma médica, 

dois técnicos de enfermagem, uma recepcionista e uma enfermeira (SECRETARIA DE 

SAÚDE DE SABINÓPOLIS, 2018).  

O horário de funcionamento da unidade é das sete às 16:00 horas. O atendimento 

no período da manhã é realizado através de demanda espontânea, onde o técnico de 

enfermagem e enfermeira realiza o acolhimento dos pacientes. E no turno da tarde o 

atendimento acontece com agendamento e atendimento dos programas relacionados à 

ESF como pré-natal, Grupos de Hipertensão e Diabetes (SECRETARIA DE SAÚDE 

DE SABINÓPOLIS, 2018). 

 

1.3 Sistema Municipal de Saúde  
 

Quanto aos habitantes, 1150 são homens e 1099 são mulheres, sendo que o 

percentual de pessoas com mais de 60 anos no total é de 16,0% o que corresponde a 360 

pessoas (Quadro 1). A mortalidade nessa área indica que a maioria das pessoas que vão 

a óbito está na faixa etária dos 60 anos, sendo análise no micro áreas (Quadro 2).  

 

Quadro 1. Dados demográficos da população do Distrito de Euxenita, 2018. 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0-1 ANO 13 10 23 

1-4 ANOS 84 71 155 

5-14 ANOS 246 464 710 

15-19 ANOS 109 219 219 
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20-29 ANOS 126 194 320 

30-39 ANOS 159 84 243 

40-49 ANOS 138 120 258 

50-59 ANOS 110 97 207 

60+ ANOS 164 196 360 

TOTAL 1150 1099 2249 

Fonte: SIAB, 2018. 

Quadro 2. Perfil Epidemiológico da área de abrangência por micro área, 2018.  

Indicadores  MICRO 

1 
MICRO 

2 
MICRO 

3 
MICRO 

4 
MICRO 

5 
TOTAL 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e mais/pop 

total 

4 5 4 4 4 360/22 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de mama 

63 83 52 62 46 305 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de colo 

16 14 10 9 18 67 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de próstata 

28 19 15 10 18 90 

Portadores de 

hipertensão arterial 

esperados:  

5 6 4 3 3 5 

Portadores de 

hipertensão arterial 

cadastrados: 
SISAB 

95 78 92 83 79 84 

Relação hipertensos 

esperados/catastrados 
1,5 0,2 0,9 0,7 0,6 0,8 

Portadores de diabetes 

esperados:  
2 2 1 1 1 1 

Portadores de diabetes 

cadastrados: SISAB 
29 13 16 20 22 19 

Relação diabéticos 

esperados/cadastrados 
0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

FONTE: SIAB, 2018. 
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1.4 Problemas de saúde da comunidade (Primeiro Passo) 

Dentre as principais doenças observadas nos atendimentos na UBS Santa Rita 

pela equipe de saúde foram:  

1. elevado número de pacientes com níveis pressóricos altos hipertensão  arterial; 

2. elevado número de pacientes com Diabetes Mellitus (DM) com  valores glicémicos 

altos;  

3. alta incidência de dislipidemias não controladas; 

4. hábitos alimentares inadequados, com elevado número de obesos na população; 

5. dificuldade em adquirir a medicação; 

6. elevada incidência de pacientes com transtorno psiquiátrico, 

7. elevada incidência de pacientes com doenças respiratórias. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 
Para a priorização dos problemas, foram enfatizados apenas aqueles que mais 

preocuparam a realidade significativa da equipe, sendo que foram classificados segundo 

sua importância, urgência e a capacidade de enfrentamento, como demonstrado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3. Classificação de prioridades para os problemas identificados na UBS Santa Rita, 

Distrito de Euxenita, 2018. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidades de 

enfrentamento*** 

Seleção 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 
ALTA 7 Parcial 1 

Elevado risco 

cardiovascular  
ALTA 5 Parcial  1 

Pacientes que não faz 

uso corretamente da 

mediação  

ALTA 5 Parcial 2 

Falta de registro das 

dislipidemias 
ALTA 4 Parcial 3 

Abandono de 

Tratamento 
ALTA 3 Parcial 4 

Dificuldade para 

adquirir a medicação  
ALTA 3 Parcial 4 

Hábitos de vida 

inadecuados  
ALTA 3 Fora 5 

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
      *Alta, média ou baixa, ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30, ***Total, parcial ou fora 
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2.0 JUSTIFICATIVA 

 O Distrito de Euxenita possui uma população aproximada de 2 mil habitantes, 

dispersa em um território vasto, composta por várias comunidades carentes e altamente 

dependentes do transporte vinculado à prefeitura do município de Sabinópolis para ter 

acesso aos serviços de saúde (SECRETARIA DE SAÚDE DA SABINÓPOLIS, 2018).  

Muitos indivíduos sequer realizam o cuidado contínuo e longitudinal de seus 

problemas de saúde, como HAS e DM, seja pelo difícil acesso ao centro urbano, pela 

falta de agenda específica ou pelas escassas visitas da equipe de saúde a zona rural.  

Os dados em saúde sobre essa população nos permitiu conhecer os principais 

problemas de saúde na área e estabelecer as prioridades de acordo com os fatores de 

riscos mais relevantes que afetam as comunidades, sendo observado nessa população o 

nível elevado de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como HAS. 

Portanto, o presente trabalho visa orientar a população quanto às mudanças nos 

hábitos de vida para dessa forma obter controle da pressão arterial e minimizar as 

complicações precoces que muitas vezes acompanham essa doença crônica.  
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

Elaborar um projeto de intervenção de carácter educativo para identificar e propor 

medidas educativas para pacientes com hipertensão arterial sistêmica na UBS Santa 

Rita, no distrito de Euxenita, localizada no estado de Minas Gerais. 

3.2 Objetivos específicos  

 Identificação dos pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial sitêmica. 

 Propor uma melhor qualidade de vida aos pacientes com hipertensos, por meio 

de ações educativas através da conscientização da população sobre os riscos e 

possíveis complicações da doença. 
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4.0 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração da proposta do plano de intervenção com objetivo de 

identificar e propor medidas educativas para os pacientes com hipertensão arterial 

sistémica na área de abrangência, foram executadas em três etapas: diagnóstico 

situacional, revisão de literatura e elaboração do plano de intervenção (CAMPOS, 

FARIA e SANTOS, 2010).  

Primeiramente, foi executado um diagnóstico situacional, com o auxílio da 

equipe de saúde. Este diagnóstico será baseado no método de estimativa rápida, sendo 

que os dados levantados por meio deste método serão coletados em três fontes 

principais: nos registros escritos existentes ou fontes secundárias; em entrevistas com 

informantes chaves, utilizando roteiros ou questionários curtos e na observação ativa da 

área.  

Na segunda etapa, foi realizada uma revisão de literatura, optando-se por uma 

pesquisa online através do acesso ao centro de informação da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) através da base de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde. (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) usando 

como palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 

Hipertensão. Doenças cardiovasculares. Dislipidemias. 

A última etapa consistiu na elaboração de um plano de intervenção detalhado no 

item 6.0.  
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5.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão na lista de doenças que 

mais exigem ações, procedimentos e serviços de saúde, pois são doenças em geral de 

longa duração. O conhecimento da prevalência dos fatores de risco para DCNT, 

sobretudo os de cunho comportamental, como dieta, sedentarismo e dependência 

química é crucial, uma vez que são sobre eles que as ações preventivas podem ser 

efetivadas (BRASIL, 2011). 

Os gastos diretos e indiretos ocasionados pelas DCNT são imensos, por isso elas 

são um grande desafio para as políticas de saúde dos países em desenvolvimento 

(BRASIL, 2011). Dentre as inúmeras doenças que fazem parte desse quadro, destaca-se 

a HAS.  

A HAS é um grave problema de saúde pública e apresenta prevalência alarmante 

a nível nacional e internacional, além de ser responsável por índices elevados de 

morbimortalidade (MENDES, SILVA E FERREIRA, 2018). É uma doença crônica, 

assintomática, de tratamento contínuo que não elege sexo, faixa etária, etnia e nível 

socioeconômico. Ela afeta substancialmente o equilíbrio dos mecanismos 

vasodilatadores e vasoconstritores, acarretando um aumento da tensão sanguínea nos 

vasos, capaz de comprometer a irrigação tecidual e causar danos aos órgãos por eles 

irrigados, como coração, encéfalo e rins, principalmente (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2010; FREITAS-FILHO et al., 2017).  

Os fatores de risco para incidência da HAS podem ser classificados como 

modificáveis e não modificáveis. Dentre os modificáveis estão os hábitos de vida, como 

consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, o sedentarismo e a alimentação e os não 

modificáveis, estão relacionados à idade, o sexo e a história familiar (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A prevenção básica da HAS é realizada por meio do controle dos fatores de risco 

modificáveis citados acima. Duas estratégias de prevenção devem ser ponderadas, a 

primeira focada na população geral, principalmente relacionada a redução da exposição 

populacional aos fatores de risco, principalmente no consumo excessivo de sal. O 

profissional de saúde pode trabalhar estrategicamente através de ações educativas 

coletivas para orientar a restrição à adição de sal no preparo de alimentos e identificação 

da quantidade de sal e/ou sódio nos alimentos industrializados (BRASIL, 2013). 
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 A segunda estratégia é dirigida ao grupo de risco, que poderá ser realizado 

através de consultas de enfermagem que orientarão os hipertensos quanto às 

modificações dos hábitos de vida, bem como fazer uso de medicações corretamente 

quando necessário (BRASIL, 2013). 

Assim, se faz necessário dar início a um processo de educação em saúde em que 

o sujeito é impulsionado a adotar comportamentos que auxiliem a redução da pressão 

arterial. Essas medidas propostas terão efeitos no estilo de vida e sua implementação 

dependerá diretamente da apreensão do problema e da motivação para implementar 

mudanças no seu estilo de vida (BRASIL, 2013). 

A segunda estratégia é dirigida ao grupo de risco, que poderá ser realizado 

através de consultas de enfermagem que orientarão os hipertensos quanto às 

modificações dos hábitos de vida, bem como fazer uso de medicações corretamente 

quando necessário (BRASIL, 2013). 

As pessoas hipertensas e a comunidade em geral devem ser informadas e 

educadas quanto aos fatores de risco relacionados à doença para que dessa forma evitem 

sofrer com as complicações graves que a doença pode provocar (MACHADO, PIRES E 

LOBÃO, 2012). 
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6.0 PLANO DE INTERVENÇÃO 

6.1 Diagnósticos situacionais  

Por meio do diagnóstico situacional na UBS Santa Rita, distrito de Euxenita foi 

identificado um grupo de problemas na área da saúde e, dessa forma possibilitou a 

elaboração de um Plano de intervenção.  

6.2 Descrição dos problemas  

Foi observado que a falta de qualidade de vida e maus hábitos cultivados pela 

população local como uma alimentação inadequada, sedentarismo, uso incorreto da 

medicação ou a negação de usá-la estão entre as principais causas do número elevado de 

pacientes hipertensos atendidos na unidade de saúde. Atualmente existem 511 

hipertensos, sendo 292 mulheres e 219 homens, sendo a faixa etária compreendida entre 

60-79 anos a mais acometida em nossa área de abrangência. 

 

6.3 Explicação do problema  

O quarto passo desenvolvido foi a explicação do problema que está em torno da 

resistência da população em mudar seus hábitos de vida, e dessa forma, estão mais 

suscetíveis aos fatores de riscos associados à hipertensão como acidente vascular 

encefálico e doença cardíaca.   

 

6.4 Identificação dos “Nós Críticos” 

O quinto passo realizado foi à identificação dos “nós críticos”, sendo que a 

equipe de saúde foi capaz de identificar:  

 Hábitos e estilo de vida inadequada,  

 Elevado número de pessoas hipertensas, 

 Elevado índice de pessoas portadoras de riscos cardiovasculares,  

 Falta de registro sobre perfil lipídico (colesterolemia e trigliceridemias), 

 Abandono de tratamento, 

 Dificuldade para aquisição do medicamento, seguido do abandono ao 

tratamento, 

 Elevada incidência de pacientes com transtornos psiquiátricos, 

 Elevada incidência de pacientes com doenças respiratórias. 



22 

 

6.5 Plano Operativo 

 

Outra etapa projeto e de extrema relevância para o projeto foi a elaboração de 

um plano de operativo, que é de grande valor para o sucesso da operação em que é feito 

a designação de responsáveis das operações estratégicas e pelos projetos sendo 

necessário um sistema de gestão para coordenar a execução das operações como 

demonstrado no Quadro 4.  

 

Quadro 4. Plano operativo para enfrentamento do problema da hipertensão arterial 

sistêmica na UBS Santa Rita, 2018.  

 

Operação/Projeto Resultados 

esperados 

Ações estratégicas Responsável Prazo 

Saúde 

Modificar hábitos de 

vida 

Diminuir em 15% o 

número de pessoas 

sedentárias, obesos e 

tabagista em 1 ano. 

Programas orientados 

de atividade física e 

campanhas educativas 

usando como apoio a 

rádio local. 

Enfermeiro, 

Fisioterapeuta,  

Psicóloga. 
 

2 meses para iniciar 

Saber + 

Aumentar o nível de 

conhecimento da 

população 

População mais 

esclarecida sobre a 

doença bem como 

riscos 

cardiovasculares 

através de programas 

educacionais.  
 

Avaliação do nível de 

informação da 

população sobre a 

hipertensão e seus 

riscos. 
Programas 

Educacionais através 

da rádio local, bem 

como palestras nas 

escolas e capacitação 

dos AGC.   

Médico, 

Enfermeiros, 

Técnicos de 

enfermagem. 

Início em 3 meses e 

término em 6 meses.  
 

Início em 3 meses e 

término em 12 meses.  
 

Início em 6 meses.  
 

Serão realizadas 

avaliações a cada 

semestre. 

Cuidar Melhor Coberta de 80% da 

população com risco 

de doenças 

cardiovasculares 

elevado. 

Avaliação do nível de 

informação da 

população sobre a 

hipertensão e seus 

riscos. 
Programas 

Educacionais através 

da rádio local, bem 

como palestras nas 

escolas e capacitação 

dos AGC.   
 

Médico, 

Enfermeira, 

Técnicos de 

enfermagem, 

comunicador 

social. 

Início em 3 meses e 

término em 6 meses.  
 

Início em 3 meses e 

término em 12 meses.  
 

Início em 2 meses e 

término em 3meses.  
 

Linha Cuidado  Coberta de 80% da 

população com risco 

de doenças 

cardiovasculares 

elevado. 

Linha de ações para o 

cuidado dos riscos 

cardiovasculares. 

Protocolos implantados 

de recursos humanos 

capacitados. 

Médico, 

Enfermeira, 

Técnicos de 

enfermagem, 

Secretário 

Municipal de 

Saúde. 

Início em 2 meses e 

finalização em 12 

meses. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.  
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Nesse plano, além das operações, é de extrema relevância determinar os recursos 

críticos que devem ser consumido em cada operação, como demonstrado no Quadro 5.  

 

Quadro 5. Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para 

o enfrentamento dos “nós críticos”.  

Operação/projeto Recursos 

 

Saúde 

 

 

 

saber 

 

 

Político: implementar um programa  de educação em saúde  um dia fixo 

por semana onde se avaliem temas relacionados com os riscos, as 

enfermidades que produzem e as consequencias para a saúde 

Financeiro: fazer atividades onde se posam coletar finanças para 

dedicadas a comprar recursos audiovisuais, folhetos educativos as 

matérias pra sua reprodução. 

 

Articulação Inter setorial pra lograr um impacto maior na comunidade,  

 

Trabalho da equipe 

Organizacional adequar corretamente os fluxos e registros referenciam e 

contra referenciais  

 

 

Cuidar melhor 

Político: aumento de recursos em nível de município para uma 

estruturação de os serviços 

 

Linha de cuidado 

Financeiro: recursos necessários para a estruturação dos serviços  

Político: articulação intersetores de saúde e adesão dos profissionais pra 

lograr seguimento  

           Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do Diagnóstico de Saúde foi possível conhecer os problemas de saúde 

mais importantes, suas causas e consequências. Permitindo-nos fazer o planejamento de 

saúde, onde a equipe demonstrou a capacidade de identificar, descrever e explicar os 

principais problemas de saúde no território, e dessa forma definir estratégias para buscar 

soluções e reduzir os problemas relacionados aos elevados níveis tensóricos de pressão 

arterial. 

A maior dificuldade encontra-se na adesão ao tratamento medicamentoso, bem 

como em mudar os hábitos de vida, uma vez que a população estudada possui baixo 

nível cultural e a maioria é idosa que vivem sozinhos, na zona rural e carecem de 

informações sobre a doença.  
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