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RESUMO 
 
 

A Atenção Primária à Saúde tem seu papel primordial nas ações de prevenção e 
promoção de saúde, dentre as principais demandas deste nível de atenção está a 
Hipertensão que é um problema de saúde com uma incidência ascendente 
mundialmente e no Brasil. No acompanhamento dos pacientes da Unidade Básica 
de Saúde Marliéria – Sede foi identificada alta prevalência de pacientes portadores 
de complicações por causa da hipertensão arterial sistólica isolada, o que levou à 
necessidade de um plano de intervenção para a prevenção e promoção em saúde 
para estes pacientes, visto que os fatores de risco identificados foram muitos. 
Percebe-se, no entanto, que é imprescindível a educação em saúde, valorizando o 
ensinar e o cuidar em saúde. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é elaborar uma 
proposta da intervenção com práticas educativas de prevenção e promoção em 
saúde de Hipertensão Arterial sistólica isolada na Estratégia de Saúde da Família da 
Unidade Básica de Saúde de Marliéria - Minas Gerais. Para subsidiar a elaboração 
do plano de intervenção foi realizado Planejamento estratégico situacional, seguindo 
os passos de proposta de intervenção que se referem ao levantamento dos 
problemas (primeiro passo), priorização do problema “alto índice de doenças 
cardiovasculares” (segundo passo), para o qual se registra uma descrição do 
problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de 
seus nós críticos (quinto passo) e por fim o desenho das operações (sexto ao 
décimo passo). Utilizou-se ainda a revisão de literatura nos bancos de dados da 
Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados da literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde  e no Scientific Electronic Library Online, bem como 
nos manuais do Ministério da Saúde. Espera-se, com este projeto aumentar a 
adesão ao tratamento com a implantação das ações e educação em saúde, pois a 
comunidade atendida na Unidade Marliéria - Sede tem enfrentado grandes 
problemas relacionados á hipertensão, necessitando assim, de intervenções 
imediatas. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Promoção da Saúde. Atenção Primária à saúde.  

 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Primary Health Care has its primary role in health prevention and promotion actions, 
among the main demands of this level of care is Hypertension, which is a health 
problem with an increasing incidence worldwide and in Brazil. In the follow-up of 
patients at the Basic Health Unit Marliéria - Sede, a high prevalence of patients with 
complications was identified because of isolated systolic arterial hypertension, which 
led to the need for an intervention plan for the prevention and health promotion for 
these patients, since the risk factors identified were many. It is noticed, however, that 
health education is essential, valuing teaching and health care. In this sense, the 
objective of this project is to elaborate an intervention proposal with educational 
practices for prevention and health promotion of isolated systolic hypertension in the 
Family Health Strategy of the Basic Health Unit of Marliéria - Minas Gerais. 
Situational strategic planning was carried out to support the elaboration of the 
intervention plan, following the steps of the intervention proposal that refers to the 
survey of the problems (first step), prioritization of the “high cardiovascular disease” 
problem (second step), to which records a description of the selected problem (third 
step), the explanation (fourth step) and the selection of its critical nodes (fifth step) 
and finally the design of the operations (sixth to tenth step). The literature review was 
also used in the databases of the Virtual Health Library, in the databases of Latin 
American and Caribbean literature in Health Sciences  and in the Scientific Electronic 
Library Online, as well as in the Ministry of Health manuals. With this project, it is 
expected to increase adherence to treatment with the implementation of health 
education and actions, as the community served at the Marliéria - Headquarters Unit 
has faced major problems related to hypertension, thus requiring , immediate 
interventions. 
 
Keywords: Hypertension. Health Promotion. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Marliéria é um município que pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço em 

Minas Gerais. O município ocupa uma área de 545,813 km², sendo que 0,4 km² 

estão em perímetro urbano, e sua população estimada em 2018 era de 4.154 

habitantes (IBGE, 2017). 

 

Marliéria tem boa parte de seu território demarcada pelo Parque Estadual do Rio 

Doce (PERD), maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais, este parque é 

responsável pelo desenvolvimento do turismo rural e ecológico, sendo uma das 

principais atividades econômicas ao lado da agropecuária (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARLIÉRIA, 2020). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Marliéria é considerado 

médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo 

que seu valor é de 0,657 ( PREIFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA, 2020). 

 

A população de Marliéria predominantemente adulta e economicamente ativa, são 

trabalhadores principalmente da Região do Vale do Aço, correspondendo a 61,2% é 

empregada em Timóteo, 15,5% em Ipatinga, 5,6% em Coronel Fabriciano e 9,7% em 

outras cidades do colar metropolitano (IBGE, 2017). 

 

No que diz respeita ao saneamento básico em 2010, 687 domicílios eram atendidos 

pela rede geral de abastecimento de água (55,22% do total) e em 450 residências 

(36,17% delas) a água consumida era extraída de poços ou nascentes.  Os resíduos 

coletados no município são encaminhados à Central de Resíduos do Vale do Aço 

(CRVA), o saneamento básico corresponde a quase 100% da população 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA, 2020). 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Fabriciano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município possui duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), sendo a 

Unidade de Saúde da Família- Sede e outra Cava Grande. Os serviços prestados 

são: consultas agendadas e espontâneas, saúde da família, clínica geral, 

genecologia, pré-natal, HIPERDIA, assistência de saúde bucal, assistência 

farmacêutica.  

 

Os serviços de saúde tem apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Casos complexos são encaminhados para o hospital de Ipatinga. O município não 

tem centros especializados, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), assistência laboratorial, assim, o município 

tem estes apoios em Ipatinga – MG.    

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade de cerca de 1813 habitantes é composta por 70% na zona urbana e 

30 % na zona rural, sendo uma população de maioria idosos. Hoje, a população 

empregada vive basicamente dos trabalhadores de zona rural, construção civil e 

funcionários da prefeitura. A comunidade atendida na UBSF Marliéria – Sede é 

composta por mulheres (39%), homens (24%), idosos (25%) e crianças (12%) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA, 2020). 

 

A comunidade possui bares, lanchonetes, pequenas lojas de roupas e calçados, 

farmácia, padraria e mercados onde se vende de tudo, desde gêneros alimentícios 

até utensílios de cozinha. A comunidade tem escolas que atendem desde a 

educação infantil até o ensino médio. Marliéria tem uma agência bancária “Sicoob 

Vale do Aço”, Em Timóteo a 16 km de Marliéria tem agência do Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal.  

 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é realizada pela prefeitura em 

parceria com uma empresa, coleta de lixo, correspondendo a quase 100% da 

população.  
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Marliéria - Sede 

  

A Unidade de Saúde da Família Sede de Marliéria foi inaugurada há cerca de 30 

anos e está situada à Rua Rafael Moreira da Silva, no centro do município de 

Marliéria. É uma área da própria prefeitura onde foi construída a Unidade Saúde da 

Família (USF). A Unidade tem dois andares, espaçosa e bem conservada. 

 

A unidade apresenta uma recepção com sala de espera com cadeiras e televisão, 

consultório odontológico, sala de medicação, sala de curativo, sala de vacina, sala 

de pequena cirurgia, banheiro para os usuários, consultório médico, consultório de 

enfermagem, tudo isso no piso. No segundo andar temos sala de reunião de grupos, 

consultório ginecológico, consultório de psicologia, consultório do nutricionista, sala 

de marcação de exames e consultas especializadas, sala da secretaria de saúde, 

cozinha, almoxarifado, expurgo, sala de lançamento do e-sus. 

 

Os serviços oferecidos pela unidade são: consultas espontâneas e agendadas, 

programa HIPERDIA, Ginecologia, Clínica médica, saúde bucal, vacinações, ações 

de prevenção contra doenças, pré-natal, serviço de rastreamento de câncer de 

mama e de colo uterino, visitas domiciliares para cadastramentos de pacientes, 

acompanhamento da evolução de doenças e de tratamentos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Sede da Unidade Básica de Saúde Marliéria 

 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) de Marliéria é formada por: um médico, uma 

técnica de enfermagem, uma enfermeira, quatro agentes comunitários de saúde, 

uma auxiliar de saúde bucal, e uma cirurgiã dentista. A equipe conta ainda com o 

apoio do NASF. 

 

1.6 O funcionamento da unidade de saúde 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7h às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Na 

unidade temos atendimentos realizados aos usuários pelos profissionais da ESF, do 

NASF que é composto pelo educador físico, nutricionista, psicólogo, assistente 

social, marcação de exames e consultas especializadas, capacitação e grupos de 
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educação continuada para os técnicos de enfermagem e agentes de saúde e 

reunião com conselho municipal de saúde. 

 

Temos as reuniões com os grupos operativos e as visitas domiciliares, onde 

fazemos o acompanhamento de pacientes doentes que têm dificuldade de ir até a 

unidade de saúde. Atendemos o calendário de vacinações todos os dias da semana 

com público infantil, adultos, idosos e gestantes. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de Saúde Sede da Unidade de Básica de Saúde de 

Marliéria- MG 

 

O quadro abaixo traz um resumo das atividades realizadas pela unidade de saúde. 

 

Quadro 1 - Agenda de trabalho da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica 
de Saúde de Marliéria – MG 

Profissional Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Médica Manhã 
(7-11h) 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Dia de estudo  Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Visitas 
domiciliares 

(1x/mês) 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Tarde 
(13-
17h) 

HIPERDIA Pré- natal Dia de  estudo  Saúde Mental 
+ 

Reunião de 
equipe 

Puericultura 

 
 

Enfermeira 

Manhã 
(7-11h) 

Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

Tarde 
(13-
17h) 

HIPERDIA Pré- natal Preventivo Resultado de 
exames + 

Reunião de 
equipe 

Puericultura 

Técnico de 
enfermagem 

Manhã 
e tarde 
(7-17h) 

Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento + 
Reunião de 

equipe 

Acolhimento 

ACS Manhã 
e tarde 
(7-17h) 

Visita + 
Cadastramento 

familiar 

Visita + 
Cadastramento 

familiar 

Visita + 
Cadastramento 

familiar 

Visita + 
Cadastramento 

familiar + 
Reunião de 

equipe 

Visita e 
Cadastramento 

familiar 

      Fonte: Próprio autor (2020) 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

O primeiro passo da equipe para a realização do projeto de intervenção foi detectar 

os problemas encontrados na comunidade atendida na Unidade de Saúde Marliéria - 

Sede para, em seguida, trabalhar com os cuidados individualizados. Após análise do 

diagnóstico situacional, a equipe identificou os seguintes problemas: 

 Diabetes Mellitus (DM). 

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).  

 Distúrbios metabólicos causados pela obesidade. 

 Problemas cardiovasculares. 

 Aumento da incidência de pacientes com HAS. 

 Aumento da Dislipidemia e Obesidade. 

 Sedentarismo. 

 Alcoolismo e tabagismo;  

 Falta de adesão ao tratamento de HAS. 

 Falta de promoção e prevenção de saúde para HAS. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

A equipe classificou em ordem crescente de prioridades os problemas como o 

seguinte: aumento de incidência de pacientes com HAS, falta de promoção e 

prevenção de saúde para HAS, falta de adesão ao tratamento de HAS, aumento da 

Dislipidemia e Obesidade, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, principalmente 

entre a população idosa.  
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Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Sede, Unidade Básica 
de Saúde Marliéria, município de Marliéria, estado de Minas Gerais 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 
Priorização**** 

Aumento de incidência de 
pacientes com HAS 
isolada. 

Alta 6 Parcial 1 

Falta de promoção e 
prevenção de saúde para 
HAS, falta de adesão ao 
tratamento de HAS. 

Alta 6 Parcial 2 

Aumento da Dislipidemia 
e Obesidade entre os 
hipertensos. 

Alta 6 Parcial 3 

Alcoolismo e tabagismo 
entre os hipertensos. 

Alta 6 Parcial  4 

Sedentarismo da 
população em geral, mas 
principalmente os 
hipertensos. 

Alta 6 Parcial  5 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A atenção Básica em Saúde tem papel primordial nas ações de prevenção e 

promoção de saúde. Diante da alta prevalência de pacientes com hipertensão 

arterial sistólica isolada atendidos na unidade básica de saúde Marliéria – Sede e, 

apresentando complicações por causa desta doença, a equipe sentiu que era hora 

de intervir propondo ações que pudessem  melhorar a qualidade de vida destes 

pacientes, como criar um plano de intervenção voltado para a prevenção e 

promoção de saúde para estes hipertensos com alto fator de risco para 

complicações. 

 

A educação em saúde é o melhor caminho para a prevenção e promoção da saúde. 

Atuar sobre as doenças crônicas não transmissíveis de forma eficaz pode diminuir o 

número de casos de hipertensos que possuem alto risco para complicações. Assim, 

acredita-se que este projeto seja o ponto de partida para a melhoria da qualidade de 

vida destes pacientes, da mesma forma, estas ações vão contribuir para a redução 

do surgimento de novos casos de hipertensão sistólica isolada.   
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar uma proposta da intervenção com práticas educativas de prevenção e 

promoção em saúde de Hipertensão Arterial Sistólica Isolada na ESF de Marliéria - 

Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Foi realizado o diagnóstico situacional no território de abrangência da Equipe de 

saúde da família da Unidade Básica de Saúde Marliéria-MG, por meio do método da 

estimativa rápida onde foram identificados os problemas mais relevantes que afetam 

a população (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Foi realizado Planejamento estratégico situacional, seguindo os passos de proposta 

de intervenção que se referem ao levantamento dos problemas (primeiro passo), 

priorização do problema “alto índice de doenças cardiovasculares” (segundo passo), 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a 

explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo) e por fim o 

desenho das operações (sexto ao décimo passo). 

 

Para subsidiar a elaboração do plano de intervenção foi feita uma revisão de 

literatura nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 

dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem como nos manuais do 

Ministério da Saúde. 

 

Optou-se por utilizar como material, artigos científicos em língua portuguesa, 

espanhola e inglesa produzidos entre 2000 e 2018 e livros científicos. Para a busca 

das publicações foram utilizados os seguintes descritores: Hipertensão. Promoção à 

Saúde. Atenção Primária à saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1  Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde- APS, foi implementada no Brasil a partir de 1990, 

fazendo parte do Sistema Único de Saúde- SUS, sendo considerada a principal 

porta de entrada do SUS. Visto que suas ações alcança com maior proximidade a 

realidade de povos e comunidade, com isso permite a realização de ações 

promoção, educação e prevenção em saúde (BRASIL, 2017).  

 

APS é essencial para os demais níveis de atenção à saúde (atenção secundária e 

terciária), é cientificamente comprovada a sua eficácia na prevenção de doenças e 

agravos na saúde. Dentre estes possibilita uma atenção melhor e mais humanizada 

de pessoas com doenças crônicas, o que resulta em melhores resultados no 

controle e prevenção destas doenças (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013) 

. 

Para Oliveira e Pereira (2013, p.159): 

 
A organização dos serviços de saúde da Atenção Primária por meio da ESF 
prioriza ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma 
integral e continuada. Em expansão por todo o território nacional, a ESF 
define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 
médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da 
população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os 
usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em contato permanente 
com o território. A ESF propõe que a atenção à saúde centre-se na família, 
entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os 
profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e 
saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do 
processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além 
das práticas curativas 

 

Nesse sentido, a APS é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde pública, 

esta é essencial para o funcionamento dos demais níveis de atenção à saúde, por 

estar mais próxima da realidade dos usuários e a partir daí criar plano de cuidado 

que atende a realidade dos usuários de saúde. A APS é base para realização de 

ações de promoção, prevenção e educação em saúde, além de trabalhar na 

perspectiva de intersetorialidade, realizando parcerias com outras instituições de 

outras políticas públicas como escolas e Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). 
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No que diz respeito ao tratamento e acompanhamento da Hipertensão a APS tem se 

mostrado eficaz, no tratamento médico e também na educação em saúde, pois 

contempla a singularidade dos sujeitos, e partir daí trabalha sua autonomia no 

processo de saúde- doença (BRASIL, 2013).  

 

5.2  Hipertensão arterial 

 

De modo geral, a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) acometem a 

população adulta, com 75% dos casos ocorrendo entre os 15 e 65 anos, idade em 

que se reduzem consideravelmente os riscos de adoecer e morrer por doenças 

infeciosas e parasitárias. Acima de 65 anos de idade, as DCNT têm frequências 

muito elevadas, sendo comum a concomitância de diversas patologias crônicas 

(MALACHIAS et al., 2016). 

 

As DCNT são consideradas, em sua maioria, são consideradas como preveníveis. 

Além do tratamento médico apropriado para os indivíduos já afetados, para a saúde 

pública, a abordagem focada na prevenção primária é considerada como tendo o 

melhor custo-efetividade, sendo um acessível e sustentável curso de ação para 

enfrentar as DCNT no mundo todo (MALACHIAS et al., 2016). 

 

Dentre as DCNT, as doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa 

de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. No Brasil, 

a principal causa de morte ainda é o acidente vascular encefálico (AVE), o que 

significa que o diagnóstico e o controle da hipertensão arterial não têm sido 

adequados (MALACHIAS et al., 2016). 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de DCV. Situações específicas favorecem o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, entre elas: a obesidade, inatividade física, elevação da ingesta 

de sal (sódio), baixa ingestão de potássio e consumo abusivo álcool (BARRETO; 

SANTELLO, 2002).  
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A Hipertensão Sistólica Isolada (HSI) é mais comum com o envelhecimento em 

consequência das mudanças estruturais das artérias, mormente as de grosso 

calibre. 

Segundo Barreto e Santello (2002, p. 9): 

 

Essa tendência também é observada em testudos transversais em 
quase todas as populações, as quais mostram que o nível médio da 
pressão sistólica aumenta de maneira linear a partir dos 50 anos, 
enquanto a pressão diastólica tende a cair a partir dos 55 anos de 
idade. 

 

No idoso a hipertensão arterial (HA) se apresenta de duas maneiras: (1) a forma 

combinada: hipertensão sistólica (PAS > 140 mmHg) e diastólica (PAD > 90 mmHg); 

(2) a hipertensão sistólica isolada (HSI) (PAS > 140 mmHg e PAD < 90 mmHg) 

(BARRETO; SANTELLO, 2002). 

 

Portanto, a discussão do manejo da hipertensão sistólica isolada não se confunde 

com a hipertensão arterial no idoso. Para tanto, os autores Marte e Santos (2007, 

p.444) “O aumento da pressão arterial e da prevalência da HAS no idoso não é uma 

situação benigna, como se afirmava no passado”. 

 

A tendência de risco aumentado também é mais pronunciada nos homens, 

normalmente nos idosos, sugerindo uma vez mais que a pressão sistólica é o maior 

preditivo de evento cardiovascular (AZEVEDO; PAZ, 2006). 

 

O tratamento da HAS envolve aspectos complexos, sobretudo os aspectos 

socioeconômico e cultural para a busca da qualidade de vida, no caso de idoso 

torna-se mais difícil devido a questões culturais como também alterações fisiológicas 

da idade. O tratamento exige mudança de hábitos, sobretudo práticas de atividade 

físicas e alimentação saudável (MIRANDA et al., 2002). 

 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de HA, o tratamento inicial deve contemplar 

medidas não farmacológicas, com a ressalva de o paciente não ser de alto risco. A 

perda de peso representa a medida mais eficaz, além da redução na ingestão de sal 

e da implementação de exercícios físicos aeróbicos. Deve-se orientar o paciente 
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quanto à restrição na ingestão de álcool (no máximo 240 ml de vinho, 720 ml de 

cerveja e 60 ml de destilados) (BARRETO; SANTELLO, 2002). 

 

Uma vez decidido que o tratamento farmacológico se faz necessário, este deverá ser 

introduzido cautelosamente, iniciando-se com doses baixas de qualquer droga 

indicada e, na falta de um controle adequado da pressão, deve-se titular com 

cuidado a dose, não se devendo atingir a dose máxima recomendada, optando-se 

neste momento por mudanças para outra classe de droga ou pela associação 

(ROSA; FRANKEN, 2007). 

 

Enfim, o ideal é que se trabalhe a prevenção da hipertensão a partir de trabalho de 

educação em saúde que incentive a alimentação saudável e práticas de atividades 

física. É importante alertar a população sobre os fatores de riscos que podem ser 

evitáveis, principalmente deve ser tratada a HIS com seriedade mostrando sempre 

as consequências do não cuidado. 

 

5.3 Promoção à saúde  

 

A promoção à saúde envolve aspectos culturais e sociais principalmente; é 

importante considerar os determinantes e condicionantes sociais da saúde, que 

impactam diretamente no processo de saúde, doença e cuidado. É importante 

considerar o processo histórico de construção do conceito de promoção da saúde 

que é essencial para APS. 

 
 Historicamente, a promoção da saúde foi referida pelo sanitarista Henry 
Sigerist, em 1946, como uma das quatro funções da medicina, ao lado da 
prevenção de doenças, do tratamento e da reabilitação de doentes. Nos 
anos de 1960, ganha destaque o preventivismo, do modelo da História 
Natural da Doença, de Leavell e Clark, que trouxe a discussão da doença 
como um processo e sua múltipla causalidade (MENDES et al., 2016, p 192) 

 

Sicoli e Nascimento (2003) discutem sobre a promoção da saúde a partir das 

dimensões conceitual e metodológica, sendo a primeira analisando o discurso sobre 

o conceito de promoção à saúde e segunda as práticas de promoção à saúde. No 

Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção primária é a que desenvolve mais as 

ações de promoção da saúde, por esta ser uma das diretrizes para sua intervenção. 
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Na APS consegue trabalhar a prevenção de riscos e agravos das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis a partir de ações de promoção à saúde. É possível neste nível 

de atenção trabalhar a promoção da atividade física, grupos de prevenção e 

tratamento ao tabagismo, práticas de alimentação saudável, além do estimulo para a 

busca da qualidade de vida a partir da realidade vivida pelos usuários (MENDES et 

al., 2013). 

 

Os profissionais do NASF, principalmente educador físico e nutricionista, contribuem 

para que haja um suporte na promoção de práticas de alimentação saudável e 

atividade física (BRASIL, 2013). O trabalho de promoção à saúde tem que começar 

desde a base, trabalhando intensamente na prevenção de saúde, e deve ser um 

compromisso de todos profissionais da saúde.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO   

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Hipertensão arterial sistólica 

isolada: falta de promoção e prevenção em saúde”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 
Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Dos problemas encontrados na Unidade Básica de Saúde Marliéria – Sede, o 

número de casos de hipertensão arterial sistólica isolada foi a mais prevalente, 

principalmente pelo fato de que alguns casos já apresentavam certo grau de 

complicação como: alto risco para acidente vascular encefálico, alto risco para 

infarto agudo do miocárdio e complicações renais. Observando os pacientes durante 

a consulta e tendo os exames como comprovação, percebeu-se que 98% dos 

pacientes com hipertensão sistólica isolada tem como doença base a obesidade ou 

sobrepeso, são diabéticos, ou são somente hipertensos.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A hipertensão arterial é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, é uma 

doença que evolui de maneira assintomática na quase totalidade dos pacientes, o 

tratamento além de medicamentos envolve outros aspectos como a mudança do 

hábito como a prática de atividades físicas e alimentação saudável. E como tal a 

educação e promoção à saúde são fundamentais no tratamento. A Equipe de saúde 

da UBS Marliéria – Sede tem grande preocupação com a prevenção de novos 

casos, principalmente pelo fato de que hábitos de vida saudável nem sempre são 

fáceis de inserir em uma comunidade acostumada a viver com o sedentarismo, com 
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uma alimentação inadequada, como uso excessivo de sódio, alimentos com alto teor 

de gorduras, uso de bebidas alcoólicas e tabaco. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)   

 

Para a resolução do problema e elaboração do projeto de intervenção, foram 

selecionados três nós críticos:    

1. Falta de adesão ao tratamento medicamentoso- que pode contribuir para o 

surgimento de complicações e reduzir a qualidade de vida do paciente. 

2. Dificuldade de adesão à terapia nutricional e atividades físicas por diversos 

fatores, entre eles estão as questões culturais, sociais e pessoais. 

3. Número grande de ausências nas consultas agendadas para controle da 

doença. Este fator pode impedir o acompanhamento do tratamento e a 

evolução da doença. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 

viabilidade e gestão (7º a 10º passos) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Fonte: Autoria Própria (2020). 

 
 
 
 

Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Deficiência no 
processo de promoção e prevenção em saúde em pacientes com hipertensão 
arterial sistólica isolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família da UBSF Marliéria – Sede, do município de Marliéria, estado 
de Minas Gerais 
Nó crítico 1 Falta de adesão ao tratamento medicamentoso.  

 

6º passo: operações  Ofertar palestras e cursos sobre a hipertensão e sobre a importância do 
tratamento medicamentoso; promover grupos operativos para o público 
idosos com dificuldade de entendimento sobre a doença e a importância do 
tratamento; envolver a família do paciente no processo de tratamento; 
promover campanhas sobre prevenção da obesidade, diabetes e 
dislipidemias. 

6º passo: Projeto Saúde do idoso: atenção à hipertensão 

6º passo: Resultados 

esperados 

Adesão total ao tratamento medicamentoso.  

6º passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade. Adesão total ao tratamento. 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo. 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes comunitários de saúde para 
atender a demanda; usar a família do idoso como agente de informação 
auxiliar.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; recursos 
para campanhas e mobilizações em favor da informação e educação em 
saúde. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre a dislipidemia e doenças cardiovasculares e dicas sobre 
boa alimentação e atividade física.  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes que sofrem de hipertensão e seus 
familiares; formação de grupos de apoio aos pacientes e grupos operativos 
com portadores da doença e complicações.   

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

10º passo: gestão do 
plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados; visitas domiciliares 
para verificar a adesão ao tratamento e melhorias após adesão; reunião com 
a população alvo para verificar condições clínicas após tratamento ou se há 
necessidade de mudanças nos medicamentos.  Fazer relatório mensalmente 
com os resultados obtidos. 
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Fonte: Autoria Própria (2020). 

 
 
 
 

Quadro 4 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Deficiência no 
processo de promoção e prevenção em saúde em pacientes com hipertensão 
arterial sistólica isolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família da UBSF Marliéria – Sede, do município de Marliéria, estado 
de Minas Gerais 
Nó crítico 2 Dificuldade de adesão à terapia nutricional e atividades físicas. 

6º passo: operações  Ofertar palestras e cursos sobre a importância das mudanças 
comportamentais; mudanças nos hábitos alimentares e prática de atividade 
física. Distribuir cartilhas sobre boa alimentação para a prevenção de 
doenças; propor projetos de atividades físicas em parceria com a prefeitura. 

6º passo: Projeto Idosos em ação: cuidando da alimentação e do corpo 

6º passo: Resultados 

esperados 

Mudanças comportamentais e mudanças no estilo de vida. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade; pacientes mais saudáveis e 
sem riscos de complicações; redução dos níveis pressóricos.  

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo. 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes de saúde para atender a 
demanda; usar a família como agente de informação auxiliar.  
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; recursos 
para campanhas e mobilizações em favor da informação e educação em 
saúde. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS; conseguir parceria com a prefeitura para programa de atividades 
físicas. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre a dislipidemia e doenças cardiovasculares e dicas sobre 
boa alimentação e atividade física.  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Prefeito Municipal de Marliéria (motivação desfavorável por falta de verbas) 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes e familiares para explicar que a 
terapia nutricional e atividade física faz parte do tratamento; formação de 
grupos de apoio aos pacientes e grupos operativos com portadores de 
obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemias. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 

10º passo: gestão do 
plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados; visitas domiciliares 
para verificar a adesão à terapia nutricional e prática de atividades físicas.  
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Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

 

 
 
 

Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Deficiência no 
processo de promoção e prevenção em saúde em pacientes com hipertensão 
arterial sistólica isolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família da UBSF Marliéria – Sede, do município de Marliéria, estado 
de Minas Gerais  
Nó crítico 3 Número grande de ausências nas consultas agendadas para controle da 

doença. 

6º passo: operações  Visitas domiciliares com o intuito de agendar as consultas; ligar para a 
família do paciente confirmando dia e horário da consulta; conscientizar o 
paciente no dia da consulta da necessidade de retorno e do 
acompanhamento do hipertenso para evitar complicações. 

6º passo: Projeto Tratamento em dia 

6º passo: Resultados 

esperados 

Mudanças comportamentais em relação ao acompanhamento médico; 
comparecimento às consultas de retorno conforme os agendamentos.  

6º passo: Produtos 

esperados 

Melhoria na qualidade de vida da comunidade; Pacientes mais saudáveis e 
sem riscos de complicações.  

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação para o 
público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas; aumento do número de agentes de saúde para atender a 
demanda; agentes fazendo visitas domiciliares para agendamento das 
consultas.   
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; recursos 
para campanhas e mobilizações em favor da informação e educação em 
saúde; recursos para contratação de novos agentes para atender a 
demanda. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Político: Conseguir espaço para as palestras; melhorar a estrutura física das 
UBS. 
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; cartilhas 
informando sobre a dislipidemia e doenças cardiovasculares; recursos para 
contratação de agentes de saúde. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; reuniões com os pacientes e familiares explicando sobre a 
necessidade das consultas de retorno para acompanhamento; formação de 
agentes para lidar com a situação.. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis 
e prazos 

Médicos\ Enfermeiros\ Técnicos de Enfermagem. 
 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar as 
estratégias. 
 

10º passo: gestão do 
plano: 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Reuniões quinzenalmente para verificar os resultados das visitas 
domiciliares e verificar o aumento da adesão às consultas de retorno para 
acompanhamento.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a hipertensão é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Da mesma forma, sabe-se que 

situações específicas favorecem o desenvolvimento de hipertensão arterial, entre 

elas: obesidade, inatividade física, elevada ingestão de sal, baixa ingestão de 

potássio e consumo abusivo de bebidas alcóolicas.  

 

Com o envelhecimento aparecem mudanças estruturais importantes nos vasos 

arteriais de grosso calibre, tornando-os mais rígidos, menos complacentes e, dessa 

maneira, determinando progressivamente o aumento da pressão sistólica e, assim, 

um alargamento na pressão de pulso (pressão sistólica menos pressão diastólica). 

Com o grande número de hipertensos na UBSF Marliéria – Sede, foi necessário 

pensar no que estava acontecendo. Porém, chegou-se à conclusão de que 

precisávamos aumentar a promoção e prevenção em saúde, já que a educação em 

saúde tem se mostrado muito útil para o entendimento sobre a doença e sobre a 

necessidade de adesão ao tratamento. 

 

Antes de implantação do projeto, algumas ações voltadas para ele foram testadas, 

como a promoção e prevenção e, ficou claro que existem falhas neste processo, o 

que justifica ainda mais a implantação do plano de ação. 

 

Acredita-se que estas ações vão aumentar o conhecimento sobre as doenças e suas 

complicações, sobre a importância do tratamento farmacológico e mudanças nos 

hábitos alimentares e estilo de vida e vão contribuir para a redução de casos novos 

de hipertensão a partir da promoção e prevenção. 
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