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RESUMO 

 

 

A Hipertensão Arterial é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 
com uma prevalência alta e crescente em adultos. Portanto se faz necessário não 
somente um ótimo cuidado e seguimento dos pacientes hipertensos identificados em 
uma comunidade, mas também fazer as avaliações integrais de cada paciente para 
rastreamento e controle de fatores de risco relacionados diretamente com o possível 
desenvolvimento de Hipertensão Arterial. Assim, este trabalho objetivou propor um 
projeto de intervenção para redução de casos novos de Hipertensão Arterial, 
diminuindo a incidência desta doença na comunidade atendida pela Equipe-2 Dr. 
Felix Bestene, em Xapuri, Acre. Este projeto se baseou no Planejamento Estratégico 
Situacional e em pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde, com os 
descritores: hipertensão, educação e atenção primária em saúde. Também foram 
trabalhados Cadernos do Ministério da Saúde. Espera-se com a implantação e 
implementação das ações propostas resolver ou diminuir a incidência de hipertensão 
e suas complicações na nossa área de abrangência.  
 

Palavras-chave: Hipertensão. Educação.  Atenção Primária em Saúde. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Arterial Hypertension is a serious public health problem in Brazil and the world, with a 
high and increasing prevalence in adults. Therefore, it is necessary not only a great 
care and follow-up of hypertensive patients identified in a community, but also to 
make the integral evaluations of each patient to track and control risk factors directly 
related to the possible development of Hypertension. Thus, this study aimed to 
propose an intervention project to reduce new cases of Arterial Hypertension, 
reducing the incidence of this disease in the community served by Team-2 Dr. Felix 
Bestene, in Xapuri, Acre. This project was based on Situational Strategic Planning 
and bibliographic research in the Virtual Health Library, with the descriptors: 
hypertension, education and primary health care. We also worked on Ministry of 
Health notebooks. It is expected with the implantation and implementation of the 
proposed actions to resolve or reduce the incidence of hypertension and its 
complications in our area of coverage. 
 
Key words: Hypertension. Education. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município Xapuri  

Xapuri é um dos municípios do Estado do Acre. Os habitantes se chamam 

xapurienses e o município se estende por 5 347,3 km². Contava, no censo de 2010, 

com 16.091 habitantes e estimativa de 19.049 para 2018. A densidade demográfica é 

de 3 habitantes por km² no território do município. Xapuri se situa a 49 km a Norte-

Leste de  Brasiléia, a maior cidade nos arredores (IBGE, 2010; XAPURI, 2018). 

 

Sua economia é primeiramente voltada para o setor primário e a pecuária, com 

destaque para o extrativismo vegetal, sendo a borracha e a castanha os principais 

produtos do município. Atualmente a cidade vive uma tendência para a 

industrialização de produtos da floresta (borracha, castanha e madeira). Em 2008 foi 

criada na cidade a primeira fábrica de preservativos naturais do planeta, a Natex, que 

utiliza a borracha natural retirada das reservas extrativistas da região para a 

fabricação dos preservativos.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na área de saúde, Xapuri tem uma rede de atenção integrada onde a Atenção 

Primaria constitui a porta de entrada no sistema e guia o fluxo e contra fluxo em níveis 

de complexidade. Existem seis Unidades de Saúde da Família, das quais três cobrem 

a zona rural das periferias e outras três unidades garantem a atenção da população 

urbana.  

 

O município conta, também, com uma equipe de assistência odontológica e uma 

equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), ambos em interação com a 

Atenção Primaria. Quanto à atenção de urgência e emergência temos o Hospital-

Unidade de Pronto Socorro Municipal e um Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/estado-acre.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-brasileia.html
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Também existe comunicação entre os diferentes níveis de atenção, pois seguindo os 

protocolos de encaminhamento é possível enviar pacientes que precisam de 

atendimento para outros centros de atenção secundária e terciária, com referência no 

Hospital das Clínicas e a Maternidade na capital do estado, pois ainda é uma 

deficiência que o município não conta com outras especialidades. Também nesta rede 

de atenção as Unidades Básicas de Saúde têm um vinculo estabelecido com o 

Núcleo de Atendimento de Telessaúde para o compartilhamento direto de duvidas e 

consultas com outros especialistas.  

 

Integrando a rede encontramos também os sistemas de apoio contando atualmente 

com um subsistema de assistência farmacêutica, um laboratório com serviços 

bioquímicos, hematológicos e microbiológicos e mais recentemente o surgimento do 

Serviço de Eletrocardiograma.  

 

O município já faz uso de sistemas logísticos com a utilização do prontuário eletrônico 

e cartões de identificação no SUS para cada paciente.   

 

1.3  A Equipe de Saúde da Família- 2 Dr. Felix Bestene Neto, seu território e sua 

população. 

A UBS Dr. Felix Bestene Neto onde atua a Equipe de Saúde da Família-2 encontra-se 

situada no centro do município Xapuri, e compreende uma área de abrangência em 

sua totalidade rural conformada por cinco Seringais e dois Assentamentos localizados 

na periferia do município, todos distantes e estruturados em colônias e ramais. Essa 

situação gera uma desvantagem para o acesso dos pacientes á atenção na UBS, 

localizada em zona urbana.  

 

A equipe tem 913 famílias cadastradas até o presente ano, somando um total de 3652 

habitantes, dos quais 1750 são do sexo masculino e 1902 do sexo feminino, que 

predomina na população.  

 

No quadro1 encontra-se apresentada a população da área de abrangência da UBS 

Dr. Felix Bestene Neto, em 2017. 
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Quadro 1. Distribuição da população por faixa etária cadastrada na Unidade Básica 

da Estratégia de Saúde Dr. Felix Bestene Neto, município Xapuri, 2017.  

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ano 36 58 94 

1-4 anos 69 80 149 

5-14 anos 113 152 265 

15-19 anos 60 77 137 

20-29 anos 156 165 321 

30-39 anos 463 442 905 

40-49 anos 330 341 671 

50-59 anos 307 321 628 

60-69 anos 119 132 251 

70-79 anos 69 96 165 

80 anos e mais 28 38 66 

TOTAL 1750 1902 3652 

Fonte: Diagnostico Situacional de Saúde, EBS-2 Felix Bestene Neto, 2017. 

 

 

Ao ser áreas totalmente rurais, a maioria das famílias sustenta-se da agricultura e 

também fortalecem o município neste setor. Mas ainda na população maior de 15 

anos é constatado um índice de analfabetismo de 14 %, assim como abandono 

escolar em adolescentes que passam a fazer parte da força de trabalho rural, na 

ajuda do sustento familiar, o que representa um 29 % das crianças menores de 14 

anos fora da escola. Quanto às moradias, 75 % têm infraestrutura precária, com 

ausência de equipamentos básicos, sem deixar de mencionar que a maioria não 

conta com serviços elétricos e a maioria da fonte de abastecimento de água não é 

proveniente do sistema publico e por tanto não tratada para o consumo. 

 

Quanto ao saneamento, se evidencia que em mais da metade da totalidade das 

microareas existe um destino inadequado do lixo, porque o mesmo é jogado fora em 

caminhos ou terrenos isolados, rios e arroios. Apenas na metade das microareas é 

coletado. Também não se conta com sistema publico para o destino dos dejetos na 

comunidade. 
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A comunidade dispõe de duas escolas, e não conta com creches. Mesmo dentro dos 

recursos para a organização da comunidade se encontra só uma associação de 

moradores e não se tem estruturado nenhum sindicato.  

 

Observou-se que os problemas de saúde da população no presente ano e as 

principais causas de internação hospitalar tem sido Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus descompensadas e as Pneumonias. Encontrou-se ainda a ocorrência das 

doenças cardíacas, Acidentes Cerebrovasculares e Neoplasias como as principais 

causas de morte no período.  

 

A UBS como mencionamos situada no centro municipal, funcionando das 7:00 h ás 17 

horas, começando com o recepcionamento dos pacientes e a posterior pré-consulta , 

seguida do encaminhamento individual para o serviço requerido ou solicitado. No 

momento atual trata- se de ampliar o acolhimento e ao mesmo tempo não deixar que 

a demanda espontânea seja o foco principal de atenção no serviço, pelo qual a 

unidade trabalha com consultas agendadas e de retorno em dias ou horários 

estabelecidos e previamente marcados no cronograma, incluindo o atendimento de 

gravidas e consultas de Puericultura. Mas ainda sempre deixando vagas no horário 

para atendimento á demanda espontânea, pois dado pela distância de nossos 

pacientes ao centro, todos provenientes de área rural, pensamos sempre em nunca 

deixar aos mesmos sem atendimento no dia.  

 

Integrando a equipe trabalhamos em conjunto com 10 Agentes Comunitários de 

Saúde distribuídos na área e com moradias nas mesmas micro áreas rurais; três 

enfermeiras: uma liderando a ESF e duas a cargo da Sala de Vacinas, um  técnico de 

Enfermagem e duas  auxiliares de Enfermagem, um  Cirurgião dentista e duas  

auxiliares de Consultório Odontológico e a Médica de Família e Comunidade. 

 

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

(primeiro passo) 

Mediante a realização do Diagnostico Situacional de Saúde atual de nossa 

comunidade foram encontrados os seguintes problemas: 

1. Baixo índice de escolaridade na população. 
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2. Falta de educação higiênico-sanitária. 

3. Destino inadequado do lixo. 

4. Elevado índice de doenças sexuais transmissíveis e gravidez na     

adolescência. 

5. Elevada prevalência de Hipertensão Arterial.  

6. Deficiência na realização da técnica de acolhimento.  

7. Dificuldades na transportação da equipe para a acessibilidade as áreas rurais 

mediante as visitas domiciliares. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à Equipe de Saúde 2, Unidade Básica de Saúde Dr. Felix 

Bestene Neto, município de Xapuri, estado de Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixo índice de 
escolaridade na 
população. 

Media 3 Fora 7 

Falta de educação 
higiênico-sanitária. 

Alta 4 Total 4 

Destino inadequado do 
lixo. 

Alta 4 Parcial  6 

Elevado índice de DST e 
gravidez na 
adolescência. 

Alta 5 Total 2 

Elevada prevalência de 
Hipertensão Arterial. 

Alta 6 Total 1 

Deficiência na 
realização da técnica de 
acolhimento. 

Media 3 Total 5 

Dificuldades na 
transportação da equipe 
para a acessibilidade as 
áreas rurais mediante as 
visitas domiciliares. 

Alta 5 Parcial 3 

Fonte: Diagnostico Situacional de Saúde, EBS-2 Felix Bestene Neto, 2017. 

*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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Na classificação de prioridade dos sete problemas encontrados na comunidade 

concedemos uma importância media para dois deles: o baixo índice de escolaridade 

na população e a deficiência na realização da técnica de acolhimento. Justificado o 

primeiro porque o analfabetismo afeta menos de 25 % da população e o segundo 

porque ainda encontramos deficiências na técnica de acolhimento pela totalidade do 

pessoal da equipe de Saúde da Família.  Para os demais problemas a importância 

concedida foi alta, valorizando a magnitude de sua presença o grau de 

vulnerabilidade da comunidade ante os mesmos. 

 

Quanto á urgência na resolução dos problemas encabeça a lista com o máximo de 

pontos a elevada prevalência de HAS, que é uma doença acomete 18 % da 

população maior de 15 anos e constituí- se na primeira causa de atendimentos de 

urgência na UBS e a principal causa de internação hospitalar. Seguindo a este 

problema e com numero igualitário de pontos destacam o elevado índice de Infeções 

Sexuais Transmissíveis e gravidez na adolescência, assim como as dificuldades no 

transporte da equipe para a acessibilidade as áreas rurais mediante e para as visitas 

domiciliares.  

 

No trabalho cotidiano e durante as analises epidemiológicas se observou o 

crescente aumento das IST, com um índice dominante nos adolescentes e adultos 

jovens, e também ressaltando a gravidez na adolescência e as IST presentes e 

complicando uma alta porcentagem das gravidezes acompanhadas. Por sua parte 

como não avaliar de urgente a necessidade de transporte para cobrir a nossa área 

com as visitas domiciliares requisitadas, destacando o assentamento rural da 

comunidade toda. 

  

Já na capacidade de enfrentamento fica fora de nosso alcance reverter o problema 

do baixo índice de escolaridade na população. Poderíamos somar em nosso 

trabalho educativo atividades individuais ou coletivas para promover a inserção 

escolar e combater o abandono do ensino, mais já para a luta contra o baixo índice 

de escolaridade estabelecido se fariam necessárias campanhas, ações unitárias de 

Governo e Educação.  
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A capacidade de enfrentamento parcial tem o destino inadequado do lixo porque se 

requerem recursos humanos e materiais (caminhões e outros transportes ou 

ferramentas) para facilitar para uma comunidade rural o processo de destino correto, 

precisando mais do que só o trabalho educativo na área. E parcial também o poder de 

enfrentar o problema da falta de transporte para o trabalho domiciliar porque já temos 

que precisar da capacidade de resolução e disponibilidade da Gestão de Saúde para 

esta contribuição material. 

 

Uma vez avaliados os sete problemas atendendo aos três itens de classificação, a 

ordem de prioridade dos mesmos fica assim:  

 

1. Elevada prevalência de Hipertensão Arterial.  

2. Elevado índice de doenças sexuais transmissíveis e gravidez na adolescência. 

3. Dificuldades na transportação da equipe para a acessibilidade as áreas rurais 

mediante as visitas domiciliares. 

4. Falta de educação higiênico-sanitária. 

5. Deficiência na realização da técnica de acolhimento.  

6. Destino inadequado do lixo. 

7. Baixo índice de escolaridade na população. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos e, para 

pessoas com 60 a 69 anos ela acomete mais de 50% e 75% naquelas com mais de 

70 anos (CESARINO et al., 2008).  

 

Ao realizar o Diagnostico de Situação de Saúde no nosso território observamos que a 

Hipertensão Arterial constitui a doença mais prevalente, afetando 18 % da população 

maior de 15 anos. Demonstra, assim, a magnitude alcançada por esta doença crônica 

em nossa comunidade e dado que são conhecidos os riscos e as subsequentes 

alterações estruturais e funcionais de órgãos-alvos com as quais ela pode se 

associar, optamos por priorizar este problema e atuar sobre seus nós críticos.  

 

Dada o surgimento constante de casos novos de HAS  e incidência em aumento 

desta doença, comprovado pela equipe ao analisar os anteriores diagnósticos de 

Saúde da comunidade, observamos que o passado ano existiam 568 hipertensos 

cadastrados para um aumento crescente que elevou as cifras de hipertensos a 657 

neste ano, o que torna, portanto, relevante enfocar em ações de prevenção e 

promoção em nossa população para contribuir e  diminuir com o surgimento  de casos 

novos de Hipertensão Arterial.  
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo geral: 

 

Propor um projeto de intervenção para redução de casos novos de Hipertensão 

Arterial, diminuindo a incidência desta doença na comunidade atendida pela Equipe-

2 Dr. Felix Bestene, em Xapuri, Acre. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

1. Sistematizar o processo de trabalho da equipe com grupos de risco de HAS. 

 

2. Incrementar o nível de conhecimento da população sobre a Hipertensão 

Arterial e especificamente dos fatores de risco que uma vez presentes podem 

contribuir diretamente ao desenvolvimento ou agravamento da doença.  
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4  METODOLOGIA 

 

Para a realização do trabalho foram seguidas varias etapas desde a obtenção da 

coleta dos dados necessários, por meio do diagnóstico situacional, identificação e 

posterior priorização dos problemas comunitários, determinação dos nós críticos e 

finalmente elaboração das ações planejadas de acordo com o Planejamento 

Estratégico Situacional ou Estimativa Rápida (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

A Estimativa Rápida foi utilizada por suas principais vantagens: o fato de ser uma 

abordagem bastante rápida e eficiente nos custos, como também contribuir para a 

participação da comunidade e facilitar o trabalho intersetorial (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

 

A revisão da literatura fez parte do processo deste Trabalho de Conclusão de 

Curso a fim de ampliar conhecimentos sobre o problema priorizado, conhecer 

experiências e estudos anteriores.  Revisaram-se principalmente artigos mais 

recentes expostos no período de 2012 até o presente ano 2017, mais sem deixar de 

consultar também relevantes fontes mais antigas, no período do 2004-2011. Fez-se 

pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em bases de dados com os 

descritores: hipertensão, educação e Atenção primária em saúde. Também foram 

pesquisados temas referentes à hipertensão nos Cadernos do Ministério da Saúde e 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
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5   REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, são hipertensos os adultos 

cuja pressão arterial sistólica (PAS) atinge valores iguais ou superiores a 140 mmHg, 

e/ou cuja pressão arterial diastólica (PAD) seja igual ou maior que 90 mmHg 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

A Hipertensão Arterial associa-se, comumente a alterações funcionais e/ou 

estruturais que ocorrem nos órgãos-alvo, como o coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos. Associa-se, ainda, às alterações metabólicas, com aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Sua prevenção primária pode ser feita 

por meio do controle de fatores de risco, tais como a ingestão aumentada de sal, 

obesidade, especialmente na cintura abdominal, alcoolismo, inatividade física, entre 

outros... (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a doença com fator 

hereditário, como a HAS, tem este fator como responsável por 50 % de possibilidade 

de uma pessoa desenvolvê-la e outros 50 % relacionados ao estilo de vida da 

pessoa (não somente na vida adulta, mas o que comeram na infância e juventude).  

 

Estudo realizado por Radovanovic et al. (2014, p. 552)  apontam que: 

 

[...] os fatores de risco associados à hipertensão identificados nessa 
localidade mostram que essas questões constituem desafio para o setor de 
saúde também nas pequenas cidades, pois eles refletem hábitos da vida 
contemporânea, como tabagismo, alimentação inadequada e sedentarismo. 
Esses hábitos resultam em problemas de saúde como o diabetes mellitus, a 
obesidade e a dislipidemia, os quais, no presente estudo, apresentaram 
associação significativa com hipertensão arterial, importante causa 
conhecida de morbimortalidade em adultos, no Brasil e no mundo 

 

Segundo Cesarino et al. (2008) ao se avaliar a pessoa com hipertensão, além de se 

verificar os níveis pressóricos, deve-se considerar: a presença de fatores de risco, 

comorbidades e lesões no coração, rins, vasos sanguíneos. Deve-se considerar, 

ainda, que a hipertensão é, em geral, assintomática, determinada por fatores 

genéticos e de risco associados. 
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Existe estreita relação entre o tabagismo e a hipertensão, e estudos mostram 

aumento de até 20 mmHg na pressão sistólica após o primeiro cigarro do dia. Além 

disso, o cigarro aumenta a resistência às drogas anti-hipertensivas, fazendo com 

que elas funcionem menos que o esperado (FERREIRA et al., 2009; CHOBANIAN, 

2003 apud BRASIL, 2013).  

 

O tabagismo também aumenta o risco de complicações cardiovasculares 

secundárias em hipertensos e aumenta a progressão da insuficiência renal. Além 

disso, se conhece que a cessação do tabagismo pode diminuir rapidamente o risco 

de doença coronariana entre 35% e 40% (FERREIRA et al., 2009 apud 

BRASIL,2013). 

 

Sabe-se que os fatores de risco cardiovasculares habitualmente apresentam-se de 

forma agregada: a predisposição genética alia-se aos fatores ambientais em famílias 

cujo estilo de vida é pouco saudável. Dessa forma, entre as principais 

recomendações não medicamentosas para a prevenção primária da HAS está, além 

da alimentação saudável, da atividade física regular e da restrição de consumo de 

sódio e de álcool, o combate ao tabagismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010).  

 

A relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o risco para doenças crônicas 

não está esclarecida para baixos níveis de consumo. A partir do consumo diário 

médio de 30 g de etanol, quantia contida em duas doses de destilados, em duas 

latas de cerveja ou em dois copos de vinho, há definido o exponencial aumento da 

pressão arterial em homens. Para as mulheres, a quantidade de etanol que provoca 

aumento exponencial da pressão arterial corresponde à cerca da metade daquela 

observada para os homens (MOREIRA et al., 1998 apud BRASIL, 2013, p. 62-63). 

 

De acordo com Nobrega, Castro e Souza (2007), o estresse mental é fator de risco 

que pode acontecer diariamente em nossas vidas e a capacidade de reagir motora e 

fisiologicamente é uma resposta natural e necessária. Contudo, a reação de forma 

mais acentuada ao estresse mental possibilita identificar pessoas sob maior risco de 

desenvolver hipertensão bem como gerar eventos cardiovasculares e morte súbita.  
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O estresse mental, conforme Loures et al. (2002), é um conhecido como fator de 

risco capaz de desencadear ocorrências cardiovasculares como infarto agudo do 

miocárdio, arritmias malignas e morte súbita. A maior ativação do sistema nervoso 

simpático proveniente do estresse mental induz ao aumento dos valores de pressão 

arterial, reduz a perfusão miocárdica e aumenta o consumo miocárdico de oxigênio e 

precipitando arritmias cardíacas e infarto agudo do miocárdio.  

 

A Hipertensão Arterial de etiologia secundária é decorrente de diversas causas 

modificáveis, entre elas, a induzida por substâncias ou drogas, relacionada ou não 

com dependência da dose usada e o tempo de acompanhamento.  Estas podem 

causar elevações pressóricas agudas, redução da eficácia das drogas anti-

hipertensivas ou o agravamento de uma hipertensão preexistente. Entre as 

substancias ou drogas mais frequentemente relacionadas com esta condição estão 

os esteroides, os antidepressivos, as drogas simpatomiméticas, os anti-inflamatórios 

não hormonais, os esteroides sexuais, as terapias imunossupressoras como a 

ciclosporina, a eritropoietina, os agentes anestésicos, o álcool e as drogas ilícitas 

como a cocaína, as anfetaminas e seus derivados (PLAVNIK, 2002, p. 185).  

 

De um modo geral, estas drogas e medicamentos causam elevação da pressão 

arterial por promover retenção de sódio e água e afetar a resistência vascular renal e 

extrarrenal (BRANDÃO; AMODEO; NOBRE, 2012). 

 

“A complexidade do problema HAS implica na necessidade de uma abordagem 

multiprofissional e interdisciplinar e no envolvimento de pessoas com HAS, incluindo 

seus familiares na definição e pactuação das metas de acompanhamento a serem 

atingidas” (BRASIL, 2013, p.37). 

 

Ainda Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p. 37), duas estratégias de 

prevenção são consideradas: a populacional e a dirigida a grupos de risco. A 

primeira defende a redução da exposição populacional a fatores de risco, 

principalmente ao consumo de sal. O profissional poderá atuar nessa estratégia por 

meio de ações educativas coletivas com a população em geral para orientar a 
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restrição à adição de sal na preparação de alimentos, identificação da quantidade de 

sal e/ou sódio presente nos alimentos industrializados, entre outros. 

 

As ações relacionadas aos grupos de risco consideram que a intervenção educativa 

é fundamental para usuários com valores de PA limítrofes, predispostos à 

hipertensão. Essas ações dizem respeito à promoção de mudança no estilo de vida, 

intencionando diminuir os fatores de risco para doenças cardiovasculares e reduzir a 

pressão arterial (BRASIL, 2013). 

 

É trabalho da ESF iniciar um processo de educação em Saúde no qual o paciente é 

motivado a adotar comportamentos que favoreçam a redução da pressão arterial. 

Assim, nas consultas médicas e de enfermagem, o foco do processo educativo será 

para orientação das diversas medidas que reduzem a pressão arterial, dentre as 

quais se destacam: hábitos alimentares saudáveis, atividade física, redução da 

ingestão de sódio e de bebidas alcoólicas, cessação do tabagismo. Essas 

orientações são importantes, pois existem evidências do seu efeito na redução da 

pressão arterial, são de baixo custo e aumentam a eficácia do tratamento 

medicamentoso. 

 

No quadro 2 temos os impactos na diminuição da pressão arterial advindos das 

mudanças ocorridas quando se mudam os hábitos de vida. 

 

Quadro 2 – Modificações de estilo de vida para manejo da HAS. 

Modificação Recomendação 

 

Redução da PA 

em mmHg 

Redução de peso Manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2. 5 a 20 

 

Alimentação saudável 

 

Rica em frutas e vegetais. Pobre em 

gordura total e saturada. 

 

8 a 14 

 

Atividade física 

 

Atividade aeróbica, por 30 minutos pelo 

menos, na maioria dos dias da semana. 

 

4 a 9 

 

Moderação no 

consumo de álcool 

 

É aconselhável evitar o consumo de 

bebidas alcoólicas. 

Quando não for possível, recomenda-se 

que consumo de álcool não ultrapasse 30ml 

2 a 4 
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de etanol/dia (90ml de destilados, ou 300ml 

de vinho ou 720ml de cerveja), para 

homens e, 15ml de etanol/dia para 

mulheres e indivíduos de baixo peso. 

 

Fonte: Cadernos de Atenção Básica, n. 37, 2013.  
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6  PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO  

 

Esta proposta refere-se ao problema priorizado “Elevada prevalência de Hipertensão 

Arterial no território da ESF-2 Dr. Felix Bestene”, para o qual se registra uma 

descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia 

do Planejamento Estratégico Simplificado.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A elevada prevalência de Hipertensão Arterial na população maior de 15 anos do 

território foi o problema priorizado para sua análise encaminhado à resolução do 

mesmo ou a uma efetiva diminuição da sua incidência. Importante assinalar que 

através do diagnostico se encontraram 657 hipertensos cadastrados no território da 

Equipe o que representa que atualmente 18 % da população maior de 15 anos está 

sendo afetada por esta doença, diminuindo a qualidade e a expectativa de vida das 

pessoas. 

 

No quadro 3 estão apresentados os descritores e respectivos valores da HAS na 

nossa área de abrangência. 

Quadro 3- Descritores do problema elevada incidência de HAS, Equipe-2, 2017. 

Descritores Valores Fontes 

Total de habitantes no território 3.652 Registro da equipe 

Total de habitantes maiores de 15 

anos  

3.144 SIAB 

Hipertensos esperados 705 Estudos 

Hipertensos cadastrados 657 SIAB 

Hipertensos controlados 579 Registro da equipe 

Hipertensos não controlados  78 Registro da equipe 

Pessoas maiores de 15 anos sem 

fatores de risco de HTA  

2096 Registro da equipe 

Pessoas maiores de 15 anos com 

fatores de risco de HTA 

1048 Registro da equipe 

Fonte: Diagnostico Situacional de Saúde, EBS-2 Felix Bestene Neto, 2017.
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6.2  Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Árvore explicativa do problema de elevada incidência de Hipertensão Arterial 

 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria da aluna. 

Elevada Incidência 
de Hipertensão 

Arterial 

 

- Inadequado 
acompanhamento 
dos pacientes 
-Não trabalho com 
grupos de risco de 
HTA 
-Não pesquisa de 
pacientes com fatores 
de risco 
 

Aparição de casos novos de HTA  

Falta de 
conhecim
ento do 
tema e 
sua 
importânc
ia  

Falta de trabalho da ESF 

  Causas Internas  

Causas Externas  

Pacientes com FR de HTA 

Histórico de HTA 
familiar 

Hábitos 
Inadequados de 
estilo de vida: 
- Sedentarismo 
- Consumo elevado 
de  sal e ou 
gordura na dieta 
- Alcoolismo 
- Tabaquismo 

Uso inadequado de 
medicamentos que 
podem causar HTA  

Histórico 
pessoal de 
doenças 
crônicas que 
podem 
causar HTA 
Secundaria  

Outras 
condições: 
- Obesidade 
- Sobrepeso 
- Fatores  
psicossociais e 
ambientais  
 
 

Falta de 
interesse 
e de 
vontade 
para o 
trabalho 
em 
equipe 
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6.3  Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

A Equipe selecionou como “nós críticos” as situações relacionadas com o problema 

principal sobre o qual a equipe tem alguma possibilidade de ação mais direta e que 

pode ter importante impacto sobre o problema escolhido, tomando em consideração 

o conceito de “nós críticos” proposto pelo PES: aquelas causas de um problema que, 

quando são “atacadas” são capazes de, impactar o problema principal e 

efetivamente transformá-lo.  

 

Neste analise das causas e de os nos-críticos determinamos que influenciam 

negativamente: 

 O escasso nível de conhecimento da população sobre a Hipertensão 

Arterial e especificamente dos fatores de risco; 

 O trabalho deficiente da equipe com grupos de risco de HAS; 

 Não acompanhamento de pacientes que consultam por condições que 

em ausência de controle podem levar à HAS.  

 

 

6.4   Desenho das operações (sexto passo) 

 

Nos quadros 4, 5 e 6 encontram-se, para cada nó crítico, as operações, resultados e 

produtos esperados e ainda os responsáveis e estratégias usadas para cada projeto.  
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Elevada 
incidência de Hipertensão Arterial”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família- 2 Felix Bestene, do município Xapuri, estado de Acre, 2018. 

 

 

Nó crítico 1 O escasso nível de conhecimento da população sobre a Hipertensão 

Arterial e especificamente dos fatores de risco  

Operação 

(operações)  

Oferecer atividades educativas dirigidas á população sobre 

Hipertensão Arterial e seus fatores de risco. 

Projeto Mais saber, Mais Saúde.  

Resultados 

esperados 

Melhorar o estilo de vida da população. 
 
Diminuir o número de fumantes, obesos e sobrepesos. 

Produtos 

esperados 

Grupos operativos de atividade educativa  

Programa de caminhada implantado 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Pessoal da ESF capacitado no tema, NASF (Profissional de 

Educação Física, Nutricionista e Psicóloga). 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

social.  

Financeiro: Material audiovisual e folhetos educativos. Transporte para 

o traslado até as áreas rurais.  

 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local.  

Financeiro: Para comprar o material necessário e para prover o 

combustível para traslado.  

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla: Secretario de Saúde 

Motivação: Favorável  

Ações 
estratégicas 

Reuniões da ESF com a Gestão de Saúde 

Prazo 3 meses para o inicio das atividades  

 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeira da ESF 

Profissionais do NASF 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Após 6 meses de iniciadas as atividades 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Elevada 

incidência de Hipertensão Arterial”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família- 2 Felix Bestene, do município Xapuri, estado de Acre,2018. 

Nó crítico 2 
Trabalho deficiente da equipe com grupos de risco de HAS. 

Operação (operações)  Implantar e definir a linha de cuidado para grupos de risco de HAS 

Reorganizar o trabalho da equipe em função desta operação 

Projeto Linha de Cuidado 

Resultados 

esperados 

Cobertura de 90 % da população com risco de HTA ( Cadastro e 

acompanhamento) 

Produtos 

esperados 

Pessoal da equipe capacitado  

Protocolos de trabalho implantados  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Pessoal da ESF disposto a se reorganizar e cumprir 
com os protocolos 

Cognitivo: Elaboração de projeto de línea de cuidados e de 
protocolo. Busca ativa de grupos de risco 

Financeiro: Disponível 

Político: Articulação entre os setores  

Recursos críticos Estrutural: Adesão dos profissionais  

Político: Adesão do gestor local.  

Controle dos 

recursos críticos 

Atores que controlam: Medico e Enfermeira da ESF. Secretario de 

Saúde 

Motivação: Favorável  

Ações estratégicas Reuniões da ESF para a reorganização 

Cadastro e pesquisa ativa de Grupos de Risco 

Prazo Inicio em 2 meses. Trabalho continuado 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Medico da ESF 

Enfermeira da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Avaliação mensal  
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Elevada 

incidência de Hipertensão Arterial”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família- 2 Felix Bestene, do município Xapuri, estado de Acre, 2018. 

Nó crítico 3 Não acompanhamento de pacientes que consultam por 

condições que em ausência de controle podem levar a HAS 

Operação (operações)  Aumentar o numero de visitas domiciliares de seguimento ; 

Melhorar o trabalho de acompanhamento dos ACS na área. 

Incrementar a relação ESF-NASF: Realizar conjuntamente com 

todos os profissionais atividades de promoção de hábitos 

saudáveis de alimentação; trabalho com grupos de fumantes, 

obesos e sobrepesos; grupos para atividade física; interconsultas 

com Psicóloga para pacientes com transtornos nervosos. 

Projeto Cuidar Melhor  

Resultados esperados 
75% dos pacientes com tratamento e acompanhamento 

adequados  

Manter o controle pressórico em 80 % dos pacientes que 

consultam por estas condições.  

Produtos esperados 
Incremento dos atendimentos continuados.; Maior cobertura de 

visitas domiciliares. E continua inter-relação ESF-NASF. 

Recursos necessários 
Estrutural: espaço para educação dos profissionais  
Cognitivo: Definir um protocolo de atendimento ou linha de 
cuidado para estes pacientes.  

Recursos críticos Político: Maior adesão e inter-relação entre profissionais  

Controle dos recursos 
críticos 

Atores que controlam: Medico e Enfermeira da ESF. 
Motivação: Favorável  

Ações estratégicas 
Reuniões da ESF para a estruturação do trabalho de 
acompanhamento na área. Levantar um registro de casos e 
casos novos. 

Prazo 
Inicio em 2 meses. Trabalho continuado 

Responsáveis pelo 

acompanhamento das 
operações 

Medico da ESF, Enfermeira da ESF, Profissionais de NASF 

participantes. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Avaliação mensal  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a incidência cada vez maior da Hipertensão Arterial Sistêmica muitos são os 

trabalhos que propõem melhoras e planos para a adesão ao tratamento anti-

hipertensivo, mais o nosso propósito com o presente trabalho foi a elaboração de um 

plano de intervenção atuando desde as causas e explicações desta elevada 

incidência, e levar á pratica ações prevenção e promoção em Saúde, objetivos 

fundamentais na Atenção Primaria em Saúde.  

 

As ações propostas pela Equipe da Saúde da Família-2 Dr. Felix Bestene buscam 

atingir melhorias internas (no trabalho da equipe) e ao mesmo tempo melhorias 

externas (no nível de conhecimento e estilo de vida dos pacientes), tudo para que no 

posterior monitoramento tenhamos contribuído para a redução de casos novos de 

Hipertensão Arterial em nossa comunidade. 

 

 A ESF dará viabilidade á proposta reforçando a união e trabalho em equipe e 

fazendo a comunidade conhecedora e participante ativa no trabalho, sem deixar de 

mencionar que não será possível viabilizar a proposta sem a colaboração da gestão 

de saúde que contribuirá com o apoio monetário, disponibilização de locais de 

reunião e transporte. Acreditamos no efetivo desenvolvimento das ações propostas e 

na contribuição dos participantes já que a proposta é encaminhada a resolver o 

problema mais relevante encontrado na realização do Diagnostico Situacional de 

Saúde na área de abrangência da equipe no presente ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

  

REFERÊNCIAS 

 

BRANDÃO, A.; AMODEO, C.; NOBRE, F. Hipertensão. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença 
crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 37). 
 
CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M.A. Planejamento e avaliação das 
ações em saúde.  Nescon/UFMG. 2ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2010. 
Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/ 
Planejamentoeavaliacaodasacoesdesaude2/3>.  Acesso em: 21 nov.2017. 
 
CESARINO, C.B.; CIPULLO, J.P.; MARTIN, J.F.V.; CIORLIA, L.A.; GODOY, M.R.P.; 
CORDEIRO, J.Á.; RODRIGUES, I.C. Prevalência e fatores sociodemográficos em 
hipertensos de São José do Rio Preto. Arq Bras Card  São Paulo, v. 91, n. 1, p. 31-
35,  July  2008. 

LOURES, D. L. et al . Estresse Mental e Sistema Cardiovascular. Arq. Bras. 
Cardiol., v. 78, n. 5, p. 525-530,  2002. 

NOBREGA, A. C. L. da.; CASTRO, R.R. T. de.; SOUZA, A. C. de. Estresse mental e 
hipertensão arterial sistêmica. Rev Bras Hipertens v.14, n.2, p. 94-97, 2007. 

PLAVINCK, F.L. Hipertensão arterial induzida por drogas: como detectar e tratar. 
Rev Bras Hipertens. V. 9, n. 2, p. 185-91, 2002. 

RADOVANOVIC, Cremilde Aparecida Trindade et al . Hipertensão arterial e outros 
fatores de risco associados às doenças cardiovasculares em adultos. Rev. Latino-
Am. Enfermagem,  Ribeirão Preto,  v. 22, n. 4, p. 547-553,  Aug.  2014. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial. Revista Hipertensão, [S.l.] v. 13, ano 13, 
jan./fev./mar. 2010. 
 
XAPURI. Portal da Prefeitura Municipal de Xapuri. Acre. Disponível em: 
www.xapuri.ac.gov.br/ 
 
  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/

