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RESUMO 
 
 

A Unidade Básica de Saúde Maria de Oliveira, localizada em Uberaba, Minas Gerais 
foi inaugurada há cerca de 15 anos e está situada na principal rua do bairro. A 
hipertensão arterial é um problema de saúde pública, principalmente devido a sua 
alta prevalência que varia de 15 a 20% na população adulta e na idosa pode até 
alcançar prevalências de até 65%. Este estudo justifica-se pela necessidade de 
identificar e propor ações para os serviços prestados pela equipe saúde da família, 
tendo em vista melhores indicadores de saúde. Tem como objetivo elaborar um 
projeto de intervenção que atue eficientemente na redução dos diagnósticos de 
hipertensão e em suas complicações, como também melhorar o controle da 
população hipertensa atendida pela Equipe de Saúde da Família Primavera, da 
Unidade Básica de Saúde Maria de Oliveira, Uberaba/Minas Gerais. Foi utilizado o 
Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas 
observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações. Foi 
realizado um levantamento de dados na literatura e nos sistemas de informação do 
Ministério de Saúde, além da observação ativa do território para a seleção e 
priorização de problemas na área equipe. Para o problema selecionado foram 
elencados os nós críticos: tabagismo, educação deficiente/ alta taxa de 
analfabetismo entre adultos e idosos, etilismo e uso de outras drogas, idosos que 
vivem sozinhos ou apenas o casal, hipossuficiência financeira com dificuldade de ir 
até a farmácia buscar o medicamento, automedicação ou baixa adesão e/ou 
abandono ao tratamento por depender de outros para tomar as doses diárias. A 
prevenção de hipertensão arterial ainda não faz parte da cultura da população, em 
grande parte graças à falta de conhecimento e informações — seus fatores de risco, 
prevenção, que constitui uma situação de vulnerabilidade. As propostas e operação 
elencadas neste projeto já foram pensadas e estruturadas de forma a serem viáveis 
dentro do contexto da saúde do município e da unidade de saúde. Sendo assim, se 
torna clara a importância de se desenvolver projetos educativos voltados à 
população geral e a aqueles que já possuem a doença, procurando esclarecê-la 
quanto aos comportamentos de riscos e terapêuticas e as maneiras de preveni-la, 
pois é assim que se poderá promover mudanças no comportamento desse público 
quanto a essa doença. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Promoção da saúde. Medicina preventiva.  
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The Maria de Oliveira Health Unit was inaugurated 15 years ago and is located on 
the main street of the neighborhood. In this context hypertension is a public health 
problem, mainly due to its high prevalence, ranging from 15 to 20% in the adult 
population, and can arrive reach a prevalence of up to 65% in the elderly. This study 
is justified by the need to identify and propose actions for the services provided by 
the FHS, to better health indicators. It aims to develop an intervention project that 
acts efficiently in reducing the diagnoses of hypertension and its complications, as 
well as improving the control of the hypertensive population of the Family Health 
Team Primavera, from the Basic Health Unit Maria de Oliveira, Uberaba / MG. A 
Situational Strategic Planning was used to quickly estimate the observed problems 
and define the priority, critical nodes and possible actions. A secondary data 
collection was carried out in the information systems of the Ministry of Health and in 
the literature, besides of an active observation of the territory for the selection and 
prioritization of problems in the FHSarea. For the selected problem (hypertension), 
the following critical nodes were listed: smoking, poor education / high illiteracy rates 
among adults and the elderly, alcoholism and use of other drugs, elderly people living 
alone or only with a companion, financial hypersufficiency with difficulty going to the 
pharmacy to buy medication, self-medication or low adherence to treatment and / or 
withdrawal due to dependence on others to take the daily doses. The prevention of 
hypertension is not yet part of the population's culture, largely due to the lack of 
knowledge and information about its risk factors, prevention, and what constitutes a 
situation of vulnerability. The proposals and operation listed in this project have 
already been designed and structured to be feasible within the context of the 
healthmunicipality department and the health unit. Thus, it is clear that it is important 
to develop educational projects aimed at the general population and those who 
already have the disease, seeking to clarify the risk and therapeutic behaviors and 
ways to prevent it so it may promote changes in the behavior of this public regarding 
this disease. 
 
 
Keywords: Hypertension. Health promotion. Preventive medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Uberaba tem uma área total de 4.540,51 km2, pertence à 

mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, tendo como municípios limítrofes 

em Minas Gerais: Água Cumprida, Conceição das Alagoas, Veríssimo, Indianópolis, 

Nova Ponte, Sacramento, Conquista, Delta e em São Paulo: Igarapava, Aramida,  

Miguelópolis,  Tem uma distância total de 481 km até Belo Horizonte, altitude 823 m 

e clima tropical de altitude. Concentração habitacional com base em contagem 

estimada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 65,43 

hab./m2. O município tem um número aproximado de 96.799 domicílios, com 

287.077 habitantes, na zona urbana (96,9%) e 9.184 habitantes, na zona rural 

(3,1%) (IBGE, 2010). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, medido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento foi de 0,77, indica que Uberaba saltou da 9ª 

para a 4ª colocação em Minas Gerais, num período de 10 anos. O índice de 

urbanização é de 287.177 habitantes, que corresponde a 96,9%, na zona urbana e 

9.184 habitantes (3,1%) na zona rural (UBERABA, 2014). 

 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), Uberaba contava com 

295.988 habitantes, sendo 151.527 mulheres e 144.461 homens. A distribuição da 

população, em 2010, caracterizava-se por uma população urbana de 289.376 

habitantes e a rural de 6.612 habitantes. Entretanto, para o ano de 2015 a estimativa 

é de 322.126 habitantes com densidade demográfica de 65,43 (hab./km²) (IBGE, 

2010).  O Plano Municipal de Saúde 2014-2017 assinala que o Fundo Municipal de 

Saúde é instituído por lei e constitui-se em uma unidade orçamentária gestora dos 

recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos 

repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde (art. 14 Lei 

Complementar 141/2012) (UBERABA, 2014). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 
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O bairro Jardim Primavera é localizado na periferia da cidade de Uberaba. Parte da 

comunidade vive em moradias bastante precárias. A escolaridade normalmente é 

referente ao ensino fundamental completo, sendo o índice de analfabetismo um 

pouco elevado, sobretudo entre os maiores de 40 anos, assim como a evasão 

escolar entre menores de 14 anos. Nos últimos anos, a comunidade tem recebido 

algum tipo de investimento público, centros de saúde, creches, dentre outros. A 

população conserva hábitos e costumes próprios da população brasileira e gosta de 

comemorar as festas religiosas, em particular as festas de reis. A Unidade Saúde da 

Família (USF) Maria de Oliveira, por meio da equipe saúde da família (ESF) Jardim 

Primavera, é responsável por realizar a cobertura territorial do bairro, assim como as 

atividades de promoção, prevenção e tratamento em saúde. 

 

Em relação aos dados gerais de caracterização da população a maioria dos 

moradores encontra-se na faixa etária dos 20 aos 29 anos e maior densidade 

populacional encontra-se na micro área 6 com 452 moradores (sendo que 403 

pessoas se encontram cadastrados na equipe). A população de idosos é expressiva, 

com uma representatividade de 12,5% da população geral, e as principais causas de 

morte são acometimentos cardiovasculares e respiratórios.  

 

Quanto aos serviços básicos, 100% do lixo é coletados e 100% da população possui 

acesso a água tratada, porém pode-se destacar que apesar de haver a coleta de 

lixo, muitos terrenos vazios apresentam uma quantidade elevada de lixo orgânico e 

de outros tipos, como também, por ser uma região periférica, a frequência com que a 

água falta é alta. 

 

Já no tocante dos apoios sociais, a região possui uma escola municipal, seis igrejas 

(uma católica e cinco cristãs), não há uma opção de lazer (praças, parques), nem 

associação de moradores.  

 

Ainda que haja esforços para atuação e atendimento da demanda nas ESF ainda 

não foi possível atingir os 100% de cadastramentos na área. Ainda é possível citar: 

educação deficiente, pouca segurança para a população, poucas áreas de lazer e 

atividades culturais. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O município é dividido em três distritos sanitários com o objetivo de organização e 

delimitação geográfica do município (UBERABA, 2014). A divisão por distritos 

sanitários é uma estratégia auxiliar na organização e planejamento dos serviços de 

atenção à saúde. Na época de 1990, foi realizado um estudo no município de 

Uberaba e seus resultados permitiram a divisão do munício nos três distritos 

sanitários, cada um com cerca de seis áreas/bairros de abrangência na zona urbana 

e de uma a três áreas na zona rural (SILVA; RAMIRES, 2008), conforme 

apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 – Distritos sanitários do município de Uberaba em 2014. 

 

 Fonte: UBERABA (2014) 

 

O município possui 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS)/Unidades Básicas de 

Saúde Familiar (UBSF) que são descritas a seguintes e o horário de funcionamento 

de 07:00 horas às 17:00 horas. 

1. UBS Juca Inácio;  

2. USF Edison Reis Lopes: 1 Equipe Saúde da Família (ESF São Cristóvão);  

3. USF Julieta Andrade Cunha: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Recreio dos 

Bandeirantes);  
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4. USF Virlânea Augusta de Lima: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Maracanã); 

 5. USF Rosa Maria: 3 Equipes Saúde da Família (ESF Costa Teles I, ESF Costa 

Teles II e Gameleira II);  

 6. USF Residencial 2000: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Residencial 2000 I 

e ESF Residencial 2000 II);  

7. USF Dona Aparecida Conceição Ferreira: 3 Equipes Saúde da Família (ESF 

Leblon, ESF Parque São Geraldo, ESF Abadia II);  

8. USF Lecir Nunes Ramos: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Parque das 

Américas I e ESF Parque das Américas II);  

 9. USF Beija-Flor: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Beija-Flor);  

10. USF Romes Cecílio: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Morumbi e ESF 

Pacaembu); 

 11. USF Fausto Cunha: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Borgico);  

12. USF Sebastião Lima da Costa: 1 Ponto de Apoio (Calcário);  

13. USF Francisco José da Silva: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Ponte Alta); 

 14. USF Maria de Oliveira: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Uberaba I e ESF 

Jd. Primavera);  

15. USF Jacob José Pinto: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Cássio Resende e 

ESF Amoroso Costa);  

16. USF Inimá Baroni: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Jd. Triângulo);  

17. USF Norberto Oliveira Ferreira: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Vila 

Arquelau e ESF Morada do Sol);  

18. USF Palmira Conceição: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Santa Rosa) e,  

19. USF Copacabana: 1 Equipe Saúde da Família (ESF Copacabana) 

 

Já o Quantitativo de Unidade Matricial de Saúde (UMS) no Município de Uberaba 

são nove, o horário de funcionamento:é das 07:00 horas às 17:00 horas. 

 1. UMS Roberto Árabe Abdanur: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Jd. Uberaba 

e ESF Tutunas); 

 2. UMS George Chirré Jardim: 2 Equipes Saúde da Família( ESF Alfredo Freire I 

e ESF Alfredo Freire II); 

 3. UMS Professor Aluizio Prata: 3 Equipes Saúde da Família (ESF Elza Amuí, 

ESF Antônia Cândida e ESF Cidade Nova); 
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 4. UMS Valdemar Hial Jr: 3 Equipes Saúde da Família (ESF Espírito Santo, ESF 

Fabrício e ESF Santa Terezinha); 

 5. UMS Álvaro Guaritá: 3 Equipes Saúde da Família (ESF Chica Ferreira, ESF 

Gameleira e ESF Vallim de Mello); 

 6. UMS Nossa Senhora da Abadia: 3 Equipes Saúde da Família (ESF São 

Vicente, ESF Nossa Aparecida e ESF Abadia Olhos D’água); 

 7. UMS Maria Tereza: 3 Equipes Saúde da Família (ESF Maringá, ESF Bairro 

de Lourdes e ESF Manhatan);  

8. UMS LuisMeneghello: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Planalto e ESF Volta 

Grande) 

 9. UMS Ézio de Martino: 2 Equipes Saúde da Família (ESF Jd. Indianópolis e 

ESF Boa Vista).   

 

Os Pontos de Apoio das Equipes Saúde da Família possuem a sede localizada na 

área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, pois a Unidade de Saúde 

referência encontra-se em longa distância. Quantitativo de Pontos de Apoio no 

Município são sete. 

1. USF Dona Naná – ponto de apoio da USF Francisco José da Silva, Ponte 

Alta, atende os bairros rurais de Peirópolis;  

2. USF José Pedro – ponto de apoio da USF Sebastião Lima da Costa, 

Capelinha do Barreiro, atende a população da Baixa;  

3. Centro do Juninho – ponto de apoio da UMS Luiz Meneghelo Volta Grande, 

atende a população do bairro Planalto;  

4. USF Eduardo Veloso, Calcário – ponto de apoio da USF Fausto Cunha, 

Borgico, atende a população do Calcário;  

5. Serrinha – ponto de apoio da USF Palmira Conceição Ferreira, Santa Rosa, 

atende a população da Serrinha. 

 6. Santa Fé – ponto de apoio da USF Palmira Conceição Ferreira, Santa Rosa, 

atende a população de Santa Fé. 

 7. São Basílio – ponto de apoio da USF Francisco José da Silva, Ponte Alta, 

atende a população de São Basílio. 

 

O município ainda possui programas complementares e de apoio as atividades das 

ESF e também vários serviços em outros níveis de atenção, a saber. 
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a) Consultório na rua: tem o objetivo de ampliar o acesso dos usuários em 

situação de rua à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna 

atenção integral à saúde. É uma equipe da atenção básica, composta por 

profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar 

atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. Em Uberaba o 

serviço foi implantado em maio de 2012, conta com uma enfermeira, uma 

assistente social e um motorista. 

b) Serviço de atenção domiciliar de Uberaba – Programa Melhor Em Casa: O 

serviço de Uberaba-MG conta com uma Equipe Multiprofissional de Apoio – 

EMAP e duas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar – EMAD. O 

EMAP é constituído por um Nutricionista; um Assistente Social; um 

Farmacêutico e o EMAD por um Médico, dois Enfermeiros, oito Técnicas em 

enfermagem e dois Fisioterapeutas. O Melhor em Casa é um serviço indicado 

para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair 

do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para 

pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais 

indicada para o seu tratamento. 

c) Atenção Especializada: Unidade Regional de Saúde (URS) Boa Vista – 

Unidade Regional de Saúde, URS São Cristóvão – Unidade Regional de 

Saúde; Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher (CAISM); Unidade 

Especializada em Reabilitação (UER); Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) “Inácio Ferreira”; Centro de Atenção Psicossocial ao Dependente 

Químico (CAPS-AD); Centro de Referência da Infância e Adolescência 

(CRIA): Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). 

d) Atenção de Urgência e Emergência: Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU); Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque do Mirante;  

UPA São Benedito; Serviço de Ambulâncias; Pronto Socorro dos Hospitais 

Mário Palmério e Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro. 

e) Atenção Hospitalar - Hospital Dr. Helio Angotti; Clínicas Integradas Hospital 

Universitário de Uberaba; Hospital Mario Palmério; Hospital Escola da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Hospital da Beneficência 

Portuguesa e Hospital da Criança. 
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f) Apoio Diagnóstico:  Unidade Regional de Saúde Terezinha da Graça Girão de 

Carvalho – Unidade Regional de Saúde Boa Vista → Nesta unidade são 

realizadas coletas de sangue para exames laboratoriais, assim como urina e 

fezes. Biópsias também são feitas a pedido dos profissionais de Pequena 

Cirurgia e Dermatologia. Atualmente são realizados nessa unidade raios-X 

odontológico, ultrassonografia e exames laboratoriais. Aguarda 

reestruturação de alguns equipamentos, materiais e serviços para dar 

continuidade ao eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, radiologia de 

corpo. Os demais exames complementares que até o presente momento não 

estão sendo realizados na URS, são direcionados aos prestadores de 

serviço. Unidade Regional De Saúde Dr Lineu José Miziara – Unidade 

Regional de Saúde São Cristóvão → Atualmente são realizados nessa 

unidade Ultrassonografias (US): transvaginal e obstétrico; US vias urinárias, 

rins, abdome total, abdome superior e inferior e próstata sem bolsa; 

Eletrocardiograma; Radiologia convencional e odontológica; Coleta de 

Biopsias; Coleta de exames laboratoriais. 

g) Assistência Farmacêutica: A dispensação de medicamentos no município 

ocorre nas seguintes unidades: UMS Abadia, UMS George Chireé, Centro de 

Saúde Eurico Vilela, URS São Cristóvão, URS Boa Vista e Farmácia de 

Acolhimento; Farmácia Popular. Também nas Farmácias Especializadas do 

CAPS, - CAPS-AD, CRIA e - CTA. 

h) Vigilância da saúde: Departamento de Controle de Endemias e Zoonoses; 

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Informação; Departamento de 

Vigilância Sanitária. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Maria de Oliveira 

 

A UBS Maria de Oliveira foi inaugurada há cerca de 15 anos e está situada na 

principal rua do bairro que é a Avenida Reinaldo Boareto. Funciona das sete horas 

às 17:00horas e possui um quadro de trinta e três funcionários distribuídos em duas 

equipes de saúde da família, rede e administrativo.   

Os funcionários da rede trabalham no primeiro turno das sete horas às 13:00 horas e 

no segundo turno das 11:00 horas às 17:00 horas. Os funcionários da ESF 

trabalham das sete horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.Nessa Excluído: ¶
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UBS realiza atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, nutricionais e técnicos em economia doméstica. Além de sala de 

vacinação realiza coleta de exames como Papanicolau, escarro teste do pezinho e 

teste rápido de gravidez. Realiza também entrega de medicamentos do grupo de 

atenção à saúde de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA) e Saúde de Ferro, além de 

grupos de orientação e prevenção/promoção/acompanhamento da saúde. 

 

Desenvolve atividades voltadas para a saúde da criança, avaliação de crescimento e 

desenvolvimento (puericultura), saúde da mulher (pré-natal, puerpério), saúde do 

homem, saúde do idoso, saúde mental, prevenção e acompanhamento de doenças 

crônicas e transmissíveis, dentre outras. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Primavera, da Unidade Básica de Saúde Maria de 

Oliveira 

 

A Equipe do Primavera é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 

a) Agente comunitária da micro área 1:GMG, divorciada, três filhos, 

recentemente iniciou faculdade de Assistência Social, tem três filhos, ACS há 

10 anos, com 350 pessoas cadastradas. 

b) Agente comunitária da micro área 2:OS, solteira, dois filhos, ensino médio 

incompleto, trabalha há quatro anos na equipe, 368 pessoas cadastradas. 

c) Agente comunitária da micro área 3: MJS, 39 anos, cursando o Ensino Médio, 

divorciada, cinco filhos, trabalha há cinco anos na equipe, com 383 pessoas 

cadastradas. 

d) Agente comunitária da micro área 4:MAOB, Ensino Médio completo, solteira, 

26 anos, trabalha como ACS há 6 anos, com 373 pessoas cadastradas. 

e) Agente comunitária da micro área 5: APF,26 anos, Ensino Médio completo, 

casada, dois filhos, trabalha como ACS há 8 anos, com 388 pessoas 

cadastradas. 

f) Agente comunitária da micro área 6:ABC, divorciada, cinco filhos, ensino 

médio incompleto, trabalha na equipe há dois anos e quatro meses, com 403 

pessoas cadastradas. 

g) Enfermeira VAF, solteira, iniciou suas atividades na ESF há um ano e meio. 
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h)  Técnica de Enfermagem, CROF, 36 anos, casada, uma filha, há seis anos 

atua na área, trabalha há oito meses na equipe. 

i) Cirurgiã dentista, TMR, solteira, 50 anos, formada em 2007 pela Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, tem curso em Saúde da Família, trabalha há 6 

meses na equipe. 

j) Auxiliar de Saúde Bucal, RAF, casada, dois filhos, formada há seis meses em 

Biologia, Auxiliar de Saúde Bucal há sete anos, há seis anos trabalha na 

equipe. 

k) Médica, KAQP, médica intercambista, formada em 2016, primeiro trabalho 

depois de formada, há seis meses na equipe. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe  

 

Os atendimentos das Equipes de Saúde da Família da USF Maria de Oliveira estão 

voltados para acompanhamento dos usuários inseridos nos programas de atenção 

básica, como pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, 

atendimento a hipertensos e diabéticos, atendimento usuários com tuberculose, 

atendimentos ao fumante. Além de atendimentos à demanda espontânea, com 

triagem e orientação aos usuários realiza grupos operacionais, como: HIPERDIA, 

onde se pode notar uma melhor articulação das ações de promoção e prevenção, 

além de um melhor controle pressórico e glicêmico; Grupo de Tabagismo, com bons 

resultados de cessação do cigarro. 

 

As visitas domiciliares ocorrem de segunda a sexta nos períodos da manhã e da 

tarde, exceto nos períodos em que há educação continuada, grupos, reuniões de 

equipe e programa saúde na escola. Além disso, em alguns momentos, quando há 

necessidade devido à falta de profissionais no setor, é necessário o apoio dos ACS, 

que se revezam segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, 

como recepção, o que faz com que diminua o número de visitas e de 

acompanhamento das famílias. 

 

Os cirurgiões dentistas aqui lotados realizam na clínica procedimentos de promoção, 

prevenção e reabilitação à saúde bucal característicos da Atenção Básica. A porta 

de entrada aos serviços odontológicos da USF se dá através de: busca ativa de 
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pacientes considerados em risco social ou biológico; acolhimento à demanda 

espontânea realizado de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 horas às 07:30 horas 

e 13:00 horas às 13:30 horas, onde são priorizados os usuários com sintomatologia 

aguda ou lesões em tecidos moles; agendamento, na medida do possível, de 

pacientes do acolhimento que apresentem lesões de cárie ou doença periodontal 

ativa (pacientes risco 1); agendamento realizado às terças feiras no período matutino 

para pacientes risco 2 e risco 3, cujas vagas são disponibilizadas de acordo com o 

término de tratamentos já iniciados; pacientes que necessitam de atenção 

especializada para tratamento endodôntico, cirúrgico, periodontal ou 

odontopediátrico são referenciados para o Centro de Especialidades Odontológicas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Primavera 

 

Diariamente ocorre o acolhimento onde o paciente é recebido pela recepcionista e 

redirecionado para os diversos profissionais, tais como enfermeiros, dentistas, 

técnicos, ACS e outros, a fim de que seja realizado um acolhimento mais específico 

na área solicitada. 

 

O agendamento de consultas médicas é realizado por ordem de chegada da 

seguinte forma: ESF Jardim Primavera - sexta-feira no período da manhã. 

 

Diariamente são realizados: teste do pezinho, aferição de pressão arterial e glicemia, 

vacina, entrega de medicação, administração de medicação, curativo, retirada de 

pontos, orientações. 

 

Os demais atendimentos e atividades ocorrem da seguinte forma: 

a) Atendimento de Pré-natal: ESF Jardim Primavera - segunda-feira (tarde). 

b) Atendimento de Puericultura: ESF Jardim Primavera – terça-feira (tarde). 

c) Atendimento de Puerpério: Livre demanda. 

d) Atendimento de Papanicolau: terça-feira (manhã e tarde) - ESF Jardim 

Primavera. 

e) Sala de Vacina: Segunda-feira a sexta-feira – oito horas às 16:00 horas. 

f) Grupo Hiperdia: ESF Jardim Primavera todas as quartas-feiras. 

g) Grupo de Tabagismo: Quinta-feira (manhã). 
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h) Atendimento de Psicologia: Segunda a sexta das sete horas às 13:00 

horas. 

i) Educação Continuada: ESF Jardim Primavera - quinta-feira às 13:00 

horas. 

j) Visitas domiciliares: segunda a sexta. 

k) Atendimentos odontológicos: demanda espontânea realizado de segunda-

feira a sexta-feira das sete horas as sete e trinta horas e 13:00 horas às 

13:30 horas e agendamento realizado às terças feiras no período matutino 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Muitas situações de risco envolvendo idosos que vivem sozinhos ou apenas o casal. 

Há casos que além de serem idosos sem parentes presentes eles apresentam 

problemas crônicos de saúde. Na área de abrangência da equipe podem-se 

encontrar outras situações de risco como: acúmulo de lixos em terrenos vazios; 

acúmulo de água parada nesses lixos e proliferação do mosquito Aedes; falta de 

água com frequênciaevasão escolar; altas taxas de analfabetismo entre adultos e 

idosos. 

 

Dessa forma essas situações de risco acabam gerando problemas como: 

Hipertensão Arterial, Diabetes, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

Bronquite, Pneumonia, Asma, Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Dependência Química, Gestação na Adolescência, Câncer -CA, 

Doença Sexualmente Transmissível (DST), Tuberculose, Dengue. 

 

 

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

(segundo passo) 

 

O quadro 1 apresenta os problemas, com seu grau de importância e urgência, assim 

como capacidade de enfrentamento pela equipe e priorização desses problemas. Na 

realidade da referida equipe, a hipertensão arterial foi eleita o problemamais 

importante e prioritário, seguido por diabetes, DST, e outros problemas. 
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Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade da UBS Maria de Oliveira, Uberaba, MG. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Hipertensão 
Arterial 

Alta 5 Parcial 1 

Diabetes Alta 4 Parcial 2 

DST Alta 3 Parcial 3 

Infarto Agudo 
do Miocárdio 

Alta 3 Parcial 3 

AVC Alta 3 Parcial 3 

Dependência 
Química 

Alta 2 Parcial 3 

Tuberculose Média 1 Parcial 4 

Dengue Média 1 Parcial 4 

Gestação na 
Adolescência 

Média 1 Parcial 4 

DPOC Média 1 Parcial 5 

Bronquite Média 1 Parcial 5 

Pneumonia Média 1 Parcial 5 

 Asma Média 1 Parcial 5 

Câncer Média 1 Parcial 5 

Acúmulo de 
lixos em 
terrenos 
vazios 

Alta 1 Parcial 5 

Acúmulo de 
água parada 
nesses lixos e 
proliferação do 
mosquito 
Aedes 

Alta 1 Parcial 5 

Falta de 
recursos 
materiais e 
equipamentos 

Alta 1 Fora 6 

Fonte: Do autor (2018). 
 
*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 hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública, 

principalmente devido a sua alta prevalência que varia de 15 a 20% na população 

adulta e na idosa, podendo até alcançar prevalências de até 65%. Grande parte dos 

hipertensos desconhece a sua condição, assim quando a percebem já se encontram 

em quadros agudos, com sintomas graves e até complicações mais sérias como um 

IAM, o que eleva os custos de cuidado, pedido precoces de aposentadorias e 

afastamento de serviços laborais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). 

 

Este estudo justifica-se pela necessidade de identificar e propor ações para os 

serviços prestados pela ESF, tendo em vista que melhores indicadores de saúde, 

em específico no quesito da HAS é essencial para diagnósticos precoces e de 

complicações advindas dessa doença.  

 

Com os resultados do plano de ação será possível auxiliar gestores no planejamento 

de outras ações e/ou expansão das ações aqui descritas, nas questões ligadas à 

saúde e HAS, com o propósito de elevar a qualidade de vida desta população, bem 

como estabelecer e desvendar a acessibilidade aos serviços de saúde, levando em 

conta a satisfação do usuário. Tais ações podem ter seu foco, principalmente, em 

políticas de prevenção voltadas para este público específico, com programas de 

educação dirigidos para uma vivência saudável e plena, auxiliando na redução de 

custos sendo diretos ou indiretos associados à HAS, e impactando diretamente na 

elevação da qualidade de vida desta população. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar um projeto de intervenção que atue eficientemente na redução dos 

diagnósticos de HAS e em suas complicações, como também melhorar o controle da 

população hipertensa da Equipe de Saúde da Família Primavera, da Unidade Básica 

de Saúde Maria de Oliveira, Uberaba/MG. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
Orientar a população da área adstrita da ESF Primavera sobre a importância do 

autocuidado, alimentação saudável, atividade física e outros hábitos preventivos, de 

controle e de promoção da saúde dos indivíduos. 

Minimizar o impacto das complicações causadas pela HAS para os indivíduos e para 

o sistema de saúde. 
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4 METODOLOGIA 
 
Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Foi consultada bases de dados nacionais e internacionais como Services of US 

National Library of Medicin (Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs) e Rede de Revistas Científicas da América Latina e 

Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc) para a revisão e composição das seções 

deste projeto, utilizando-se os seguintes descritores: hipertensão, promoção da 

saúde, medicina preventiva. 

 

Foi realizado um levantamento de dados secundários nos sistemas de informação 

do Ministério de Saúde, além da observação ativa do território para a seleção e 

priorização de problemas na área equipe. Após a seleção do problema 

principalmente, através de classificação por urgência, prioridade e capacidade de 

interferência, foram levantados os nós críticos que influenciam nesse problema.  

 

Neste estudo também foi elaborado um plano de intervenção para cada nó crítico 

com: operações, projeto, resultados esperados, produtos esperados, recursos 

necessários, recursos críticos, controle dos recursos críticos, ações estratégicas, 

prazo, responsável (eis) pelo acompanhamento das ações e processo de 

monitoramento e avaliação das ações. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

Pessoas vulneráveis e/ou com necessidades específicas de saúde, certamente se 

beneficiam de qualquer aumento na oferta de Atenção Primária à Saúde (APS), uma 

vez que com esse crescimento o acesso da população é melhorado. Contudo, essa 

população também tem necessidades específicas, que representam desafios aos 

serviços de saúde, para que estes consigam atendê-la de maneira eficiente e com 

qualidade (REHEM; CIOSAK; EGRY, 2012). 

 

A estratégia de saúde da família é uma das ferramentas para atender às 

necessidades desse público. Nascida a partir do Programa Saúde da Família, 

implantado pela Política Nacional de Atenção Básica (BARRETO; NERY; COSTA, 

2012; REHEM et al., 2013) do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1994. Numa 

tentativa de afastamento do modelo curativista dominante no país, ela procura 

mudar as bases e perspectivas da atenção à saúde no Brasil, de modo a superar 

modelos tradicionais obsoletos. (REHEM; OLIVEIRA; AMARAL, 2013). Claro, o 

modelo, cuja estrutura está associada àquela das Unidades Básicas de Saúde da 

Família, foi criado dentro da perspectiva dos princípios básicos do SUS: 

universalização, descentralização, integralidade e participação na comunidade, de 

modo que diversos profissionais, de diversas áreas de formação atuam por meio 

dele (MOIMAZ et al., 2010). 

 

Ainda assim, para que o trabalho das equipes de ESF funcione de maneira 

suficiente, muito outros fatores precisam ser levados em consideração, como a 

limitação geográfica da área onde cada equipe atua – algo que influencia, inclusive, 

as práticas gerenciais da Unidade, uma vez que cada área terá suas necessidades e 

características (BRASIL, 2012), especialmente considerando que um dos maiores 

desafios da ESF é conseguir que a comunidade participe das ações planejadas pelo 

serviço de saúde. (FRATESCHI; CARDOSO, 2014).  

 

5.2 Atenção Primária à Saúde 
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Internacionalmente, as bases da APS foram formadas através de inúmeros 

congressos e discussões, que levaram ao estabelecimento de documentos como a 

Carta de Ottawa e a Declaração de Alma Ata. Esses documentos trazem 

perspectivas que fogem da preocupação puramente biológica/curativista, e levam 

em conta as maneiras como determinantes sociais interferem no processo saúde 

doença (FRATESCHI; CARDOSO, 2014). Essas inovações passaram a ter influência 

no Brasil a partir da implementação do SUS, sendo essenciais no estabelecimento 

dos já mencionados princípios de universalidade, integralidade e equidade (REHEM 

et al., 2013).  

 

A APS tem um papel essencial no que diz respeito a garantir à população um acesso 

a serviços de saúde de qualidade, e nos últimos anos, tem ganhado ainda mais 

importância. Conforme mudanças na estrutura da rede de atenção à saúde brasileira 

vêm aumentando sua relevância e transformando-a num órgão que coordena todos 

os níveis assistenciais. A APS passa, então, a ter como modelo principal a ESF 

(TORRES; CIOSAK, 2014; BARRETO; NERY; COSTA, 2012; REHEM et al., 2013). 

 

A APS pode ser conceituada como um grupo de ações, individuais ou não, cujo 

objetivo é promover e proteger a saúde, prevenir agravos, diagnosticar, tratar e 

reabilitar a população, não agindo apenas de maneira curativa, mas também de 

modo a reinserir os indivíduos em sociedade sempre que necessário. Levando em 

conta os princípios do SUS, ela busca ser acessível, oferecendo tratamento integral 

à toda a população, para não mencionar a coordenação do cuidado, sua 

continuidade e humanização, entre outros, sendo que a já mencionada necessidade 

de a ESFse adaptar à região geográfica em que se insere é um fator essencial para 

que a APS atinja seus objetivos (BRASIL, 2012). Essas características fazem da 

APS, quando bem estruturada, a estratégia mais eficiente para promover uma 

verdadeira universalização do acesso à saúde, como vários estudos indicam 

(BARRETO; NERY; COSTA, 2012; REHEM; OLIVEIRA; AMARAL, 2013; TORRES; 

CIOSAK, 2014).  

 

Essa união entre APS e ESF, inegavelmente, torna o acesso da população brasileira 

aos serviços de saúde muito mais universal, assim como a conexão feita, através 

dele, entre os indivíduos (BRASIL, 2012). 
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5.3 Hipertensão 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a causa mais comum de mortes 

no mundo, entre 2000 e 2012 foram as doenças cardiovasculares (OMS, 2014). Um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de doença é a 

HAS (AMERICAN HEARTH ASSOCIATION, 2013; RAPSOMANIKI et al., 2014), uma 

enfermidade associada a fatores como envelhecimento, consumo de álcool, excesso 

de peso, baixa escolaridade, cor da pele/raça negra e tabagismo (SILVEIRA et al., 

2013; MENDES et al., 2013). 

 

Vários diagnósticos se enquadram no escopo da doença cardíaca hipertensiva, 

segundo a Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), incluindo hipertensão essencial 

(primária); doença renal hipertensiva; hipertensão secundária; doença cardíaca 

hipertensiva; doença cardíaca e renal hipertensiva (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

 

A HAS ocorre quando a pressão arterial sistêmica se mantém alta de maneira 

persistente, sendo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera valores de 

pressão sistólica altos aqueles acima de 140 mm/hg (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

 

Há várias medidas possíveis para promover a saúde no que diz respeito à HAS, 

conforme o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), feito para o período de 2011-2022 no Brasil. 

Elas incluem incentivo à prática de atividade física, disponibilização de 

medicamentos para controle da HAS, segundo uma classificação de riscos pré-

definida, e acordos com a indústria alimentícia para diminuir a quantidade de sódio 

em alimentos (MALTA; SILVA, 2013; BRASIL, 2011). 

 

O tratamento baseia-se na mudança no estilo de vida e no tratamento     

farmacológico. Sobre otratamentonãomedicamentosodestaca-se a importância de 
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ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, e pode-se citar a prática de 

atividade física e mudanças nos hábitos alimentares.  

Em relação ao tratamento medicamentoso segundo a Sociedade Brasileira De 

Cardiologia (2016, p. 52) “o objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a 

redução da morbidade e da mortalidade... osanti-hipertensivos... utilizados não só 

para reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares...”.  

 

As principais classes de anti-hipertensivos disponíveis para uso clínico são os 

diuréticos (tiazídicos, de alça e poupadores de potássio), inibidores  adrenérgicos 

(de  ação  central,  betabloqueadores e alfa bloqueadores),vasodilatadores  diretos,  

bloqueadores  dos  canais  de  cálcio  (BCC),  inibidores  da  enzima  conversora  de  

angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina  II  (BRA)  e  

inibidor  direto  da  renina (DUARTE et al., 2018). 

 

Assim, indiferente do tipo de terapêutico escolhida é importante o acompanhamento 

do paciente para investigação e diagnóstico de melhora nos níveis pressóricos, além 

do reforço, através de atividades de educação em saúde em relação aos sinais, 

sintomas, mudanças de hábito de vida e ingestão de medicamentos (DUARTE et al., 

2018).  

 

O tratamento não medicamentoso é um desafio, pois de acordo com Bastos-Barbosa 

et al. (2012, p. 07) “a não adesão ao tratamento pelo paciente tem sido identificado 

como a causa principal da pressão arterial não controlada”.  

 

Para Mendes, Luiza e Campos (2014) em relação a adesão ao tratamento não 

medicamentoso para a população, ainda é considerada pouco satisfatória, 

principalmente por sua alta complexidade e também das variáveis socioeconômicas 

e culturais envolvidas em sua amplitude. 

 

Uma pesquisa realizada em 2018 onde se avaliou a adesão ao tratamento não 

medicamento, revelou que uma pequena minoria segue de fato a dieta com 

restrições alimentares e também a prática de exercícios físicos. Nesta última variável 

foi encontrado que o hábito de exercitar não se demonstra como rotina para maioria 

(SOLBIATI et al., 2018). 



27 
 

  

 

Nesse cenário, é necessário evidenciar que o tratamento farmacológico utilizado 

isoladamente não é capaz de exercer o controle da HAS e do Diabetes Mellitus 

(DM0, assim é preciso associar com a prática de exercícios físicos e a uma 

alimentação balanceada, ou seja, deve existir uma real mudança de hábitos de vida 

(BRASIL, 2011)). 

 

Adentrando nesta temática sobre os hábitos e estilo de vida, pode-se destacar: a 

obesidade, o padrão alimentar com excessiva ingestão de sal e o alto consumo de 

bebidas alcoólicas e de café, o sedentarismo, o tabagismo e o estresse, fatores que 

podem afetar a pessoa que esteja susceptível a um aumentando os níveis de 

pressão arterial (PA) - Figura 2 (MAGALHÃES et al., 2003).  

 

Ressaltamos que a HAS é uma doença multifatorial, e, o tratamento possui a 

necessidade de diferentes tipos de abordagens e estratégias, e dentre estas, o 

auxílio de uma equipe multiprofissional beneficia de maneira ímpar para que se 

atinja uma maior conquista do sucesso do tratamento anti-hipertensivo e 

consequentemente um efetivo controle dos demais fatores de risco cardiovascular 

(BRASIL, 2002).  

 

Figura 2 – Orientações de mudança no estilo de vida de pacientes hipertensos. 

 

Fonte: MAGALHÃES et al. (2003). 

 

Dentre as principais restrições alimentares, pode-se citar a restrição de sódio e 

carboidratos. Isto se justifica, pois, quando há uma maior ingestão de sal está  

diretamente associada ao aumento da PA. Desta forma os profissionais da saúde 

devem orientar os pacientes a buscarem alternativas, tais como, diversostemperos 

naturaispara substituição do sal, também deve-se sensibilizar a população em 
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questão para que haja uma compreensãodos rótulos dos produtos, para que seja 

seguida uma dieta equilibrada para realmente existir uma melhora dos níveis 

pressóricos (NAKASATO, 2004). 

 

Negrão e Barreto (2010) reiteram que os exercícios físicos têm sido considerados 

como eficazes, tanto prevenir o desenvolvimento da HAS como também ser um fator 

primoroso para a colaboração ao tratamento, os autores ainda complementam que 

além dos efeitos benéficos para o controle glicêmico, redução do risco 

cardiovascular e redução do peso corporal. 

 

É importante referir que os exercícios físicos, as práticas corporais, também 

compartilham melhoras ao autocuidado e controle de doenças crônicas, sendo 

considerados como excelentes estratégias para a população (FREITAS; BRASIL; 

SILVA, 2006). 

 

A atenção básica em saúde possui como uma das principais características a 

promoção da saúde, e este aspecto se apresentam como uma relevante estratégia 

para a redução dos indicadores de HAS e DM, com uma expressiva potencialidade 

através da prática de atividade física na comunidade. Desta forma, conforme exista a 

implementação na esfera municipal de intervenções e ações envolvendo a prática de 

atividade física, é possível verificar uma redução nas internações por causas 

sensíveis a atenção básica. Assim reduz os custos em saúde de maneira 

significativa, e também se observa um impacto positivo na qualidade de vida da 

população (ALVES; PONTELLI, 2015). 

 

Para que esta implementação traga realmente benefícios para a população e que 

com isto se intensifique mudanças nos hábitos de vida da comunidade, deve ocorrer 

um maior incentivo dos órgãos públicos responsáveis. O fato da população ter o 

conhecimento dos benefícios da prática de exercícios físicos não garante a adesão 

da população aos programas existentes (ALVES; PONTELLI, 2015). 

 

É possível inferir que a atenção básica coopera de maneira positiva e exponencial 

para o controle das doenças crônicas, pelo seu atributo prevenção primária como, 

por exemplos: fatores de risco, prevenção secundária de complicações decorrentes 
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de fatores de riscos existentes, prevenção terciária, como a reabilitação e a 

prevenção de futuras sequelas e complicações resultantes de AVC e DM.Neste 

contexto é permitido associar que o padrão de vida da população e seus hábitos 

estão rigorosamente elencadas com condições de oferta, por exemplo, com a 

demanda, o consumo, o modismo e também com as representações sociais da 

cultura e das relações sociais estabelecidas na comunidade. Conforme demonstrado 

a atenção básica, por ser o primeiro nível do sistema, está inserida na realidade de 

toda uma comunidade, ou seja atua in loco, e pode intervir diretamente nos 

indicadores e determinantes e condicionantes de saúde, e a estas ações, quando 

positivas, podem exercer impacto benéfico, propiciando mudanças no estilo de vida 

da população (ALVES; PONTELLI, 2015). 

 

Com relação a definição ampliada de promoção da saúde pode-se afirmar que está 

incluso o foco no processo social de sua produção, também inclui a meta da defesa 

da vida e o desenvolvimento humano, superando o modelo de intervenção e neste 

contextotorna-se ampliado e positivo, deixando o modelo de caráter biomédico, e 

agregando as práticas intersetoriais e o trabalho em equipe, tão primordial neste 

cenário (ALVES; PONTELLI, 2015). 

 

Ainda discutindo o tema a respeito das mudanças de estilo de vida, autores 

enfatizam que estas alterações de cunho positivo são capazes de reduzir os níveis 

pressóricos, e contribuem de maneira relevante para corrigir ou minimizar outros 

fatores de risco presentes, melhorando a saúde cardiovascular de forma global 

(MAGALHÃES et al., 2003).  

 

O encontro denominado VI Joint realizado em 1997, traz dentre suas 

recomendações que a utilização de fármacos deva ser iniciada somente após a 

tentativa de controle da PA por pelo menos 6 meses, através de modificação do 

estilo de vida, naqueles pacientes hipertensos que não necessitam de tratamento 

imediato (VI JOINT, 1997). Portanto a tomada de decisão terapêutica de acordo com 

esta recomendação deve ser levado em consideração os casos individuais, além dos 

valores pressóricos, a presença de fatores de risco, de outras comorbidades e de 

lesões de órgãos-alvo elevando ou não a estratificação de risco do paciente 

(MAGALHÃES et al., 2003). 
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É descrito em estudo realizado em 2018 que uma das grandes dificuldades para a 

atenção à saúde da população idosa é a sensibilização destes usuários para que 

sejam capazes de conhecer e entender sua doença. Para que aconteça as 

mudanças necessárias de autocuidado e autogestão da doença e da própria rotina, 

e assim, estará presente a prevenção do desenvolvimento de complicações, 

sequelas e novas comorbidades relacionadas as doenças crônicas (MAIA et al., 

2018). 

 

Um fator relevante é a educação em saúde, pois, esta intervenção é capaz de 

promover uma ascensão de diversos aspectos do conhecimento e do aprendizado, e 

isto reflete uma melhoria da qualidade de vida e da saúde propriamente dita, das 

pessoas envolvidas nesta ação (MOTTA et al., 2018). 

 

Em outras palavras a Educação em Saúde determina o envolvimento da 

comunidade exacerbando a corresponsabilidade, principalmente quando esta 

ligação entremeia as ações propostas,cooperando de maneira muito positiva para o 

desenvolvimento de um interesse e de uma independência no cuidado à saúde, e do 

autocuidado,o que fomenta o exercício da cidadania, e também de promover um 

maior vínculo de confiança com os serviços de saúde e os profissionais (SANTOS; 

GOMES; LIMA, 2018). 

 

Um estudo desenvolvido por Motta et al. (2018) descreveu a educação em saúde 

como uma ferramenta importantíssima pois, após as intervenções que neste caso 

foram as palestras preventivas e educativas, os usuários que participaram se 

revelaram mais preocupados com sua saúde e demonstraram estar incentivados  

para mudanças de seus hábitos de vida (MOTTA et al., 2018). 

 

Em outra pesquisa foi possível observar que os participantes de maneira geral 

apresentavam lacunas com relação a HAS e estavam informados sobre as 

condutas de estilo de vida saudável de forma bastante superficiais. Em virtude 

destes resultados, estes usuários apresentavam baixa adesão ao tratamento não 

medicamentoso, mesmo apresentando tempo elevado de diagnóstico da HAS. 

Excluído:  
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Portanto através destes dados foi possível inferir que há necessidade real de 

reavaliação das práticas de educação em saúde instituídas no âmbito da atenção 

básica, bem como, da qualidade da assistência dos serviços de saúde para a 

população em geral (RODRIGUES et al., 2018).  

 

Segundo os mesmos autores, os usuários que não aderiram  às  alterações de 

estilo de vida saudável relatam que as maiores dificuldades foram os entraves da 

falta de tempo para realização de exercícios físicos, os contratempos em mudar 

comportamentos habituais, dificuldades financeiras e problemas na família para 

as adequações (RODRIGUES et al., 2018). 

 

Os profissionais de saúde ligados à atenção básica em especialos da ESF devem 

desempenhar um papel relevante neste aspecto, por meio do uso de suas 

atribuições e competências, junto aos usuários e seus familiarese/ou cuidadores, 

com ações de intervenção em grupos de autoajuda, com visitas domiciliares e com 

consultas para o controle da HAS e a melhora do nível da qualidade de vida 

(SANTOS; GOMES; LIMA, 2018). 

 

Assim é notório evidenciar a Educação em  Saúde tem como maior atribuição o 

trabalho com a totalidade das dimensões do indivíduo e desta forma ocorra um 

desenvolvimento de novas relações interpessoais com melhor compreensão das 

contradições estruturais da sociedade e a diversidade das culturas, o compromisso 

com processos democráticos de luta pela autonomia dos usuários e a organização 

dos movimentos populares com planejamento  coletivo, a construção do 

conhecimento de maneira compartilhada (MAIA et al., 2018). 

 

Diante do exposto a prática educativa é libertadora, e quando realizada com o teor 

de formação de grupos de indivíduos com o objetivo de elevar o autocuidado, pode 

obter ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento de uma assistência à saúde de 

excelênciacom a possibilidade de imperar de forma crítica em diversos assuntos, 

respeitando os princípios da cidadania e da democracia no qualestamos inseridos 

(MAIA et al., 2018). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Hipertensão Arterial Sistêmica”, 

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). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 
 
Apesar da existência do grupo HIPERDIA na equipe, realizado todas as quartas-

feiras, onde se pode notar uma melhor articulação das ações de promoção e 

prevenção, além de um melhor controle pressórico e glicêmico, a prevalência de 

HAS ainda é alta na população (13,8%) 

 

O quadro 2 apresenta os indicadores relacionados a HAS em cada microárea da 

ESF primavera. É possível observar que a microárea 2 possui menos portadores 

cadastrados e a microárea 6 possui mais portadores cadastrados. 

 
Quadro 2 – Indicadores sobre HAS da equipe Primavera da UBS Maria de Oliveira, 
Uberaba, MG. 
 

Indicadores MICRO 1 MICRO 
2 

MICRO 
3 

MICRO 
4 

MICRO 
5 

MICRO 
6 

TOTAL 

Portadores de 
hipertensão arterial 
esperados 

15,4 15,4 18,68 13,81 14,95 15,92 94,16 

Portadores de 
hipertensão arterial 
cadastrados: 

55 38 45 59 54 72 323 

Relação hipertensos 
esperados/cadastrados  
(16,25% da população 
Cadastrada) 

0,28 0,40 0,41 0,23 0,27 0,22 1,81 

Fonte: Do autor (2018). 
 
6.2 Explicações do problema selecionado 
 

A HAS é uma enfermidade associada a fatores como envelhecimento, consumo de 

álcool, excesso de peso, baixa escolaridade, cor da pele/raça negra e tabagismo 

(SILVEIRA et al., 2013; MENDES et al., 2013). 
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Em 2013, a prevalência de HAS entre os adultos das capitais brasileiras e do Distrito 

Federal foi de 24,1% - IC95%:23,4-24,8 (BRASIL, 2013). Quanto menor a 

escolaridade e maior a idade, mais comum a prevalência de HAS, que também se 

mostrou com mais frequência entre mulheres (ANDRADE et al., 2014) 

 
6.3 Seleção dos nós críticos 
 

Para o problema selecionado foram elencados os seguintes nós críticos: tabagismo, 

educação deficiente/ alta taxa de analfabetismo entre adultos e idosos, etilismo e 

uso de outras drogas, idosos que vivem sozinhos ou apenas o casal, 

hipossuficiência financeira com dificuldade de ir até a farmácia buscar o 

medicamento, automedicação ou baixa adesão e/ou abandono ao tratamento por 

depender de outros para tomar as doses diárias. 

 

6.4 Desenho das operações 
 
Os quadros 3 a 8 apresentam o planejamento estratégico para cada nó crítico 

relacionado a HAS, levantado na realidade da equipe Jardim Primavera. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 1 Tabagismo 

Operação 

(operações) 

Estimular a participação da população no grupo de 

tabagismo; 

Orientar sobre os malefícios e toxicidade do cigarro e seus 

componentes; 

Oportunizar acesso a medicamentos para completar o 

atendimento. 

Projeto Sensibilização da população contra o tabagismo 

Resultados 

esperados 

Aumentar o nível de abandono do cigarro em 10% a curto 

prazo e em 50% a longo prazo 

Aumentar o número de participação no grupo de tabagismo 

Produtos esperados Tornar o grupo de tabagismo expressivo 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Psicólogo, médico e enfermeiro 

Cognitivo: Informação sobre o tema 

Financeiro: Não previsto 

Político: Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: Psicólogo, local apropriado para grupos maiores. 

Cognitivo: Conhecimento das propriedades do cigarro e de 

estratégias para o abandono  

Político: Apoio a grupo e aumento da equipe do grupo 

Financeiro: Capacitação dos profissionais do grupo 

Controle dos 
recursos críticos 

SMS/PMU – Desfavorável (depende de verba) 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade; sensibilizar 
as ACS para divulgar o grupo de tabagismo; Realizar mais 
visitas domiciliares aos tabagistas que já apresentam HAS, 
ou complicações da HAS. 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ESF e gerente da unidade 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento se dará através do número de pessoas 
presentes nas reuniões do grupo de tabagismo.  
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Fonte: o autor (2019) 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 2 Educação deficiente/ alta taxa de analfabetismo entre adultos 

e idosos 

Operação  Estimular a participação da população em grupos de 

educação em saúde. 

Orientar oralmente sobre a doença, e usar outros 

mecanismos para orientar e reforçar terapêuticas; 

Projeto Estratégias de educação em saúde para analfabetos 

Resultados 

esperados 

Empoderar a população sobre HAS e diminuir complicações 

e ingestão incorreta de medicações 

Produtos 

esperados 

Aumentar o nível de conhecimento  

Recursos 

necessários 

Estrutural: médico e enfermeiro 

Cognitivo: Informação sobre o tema 

Financeiro: Não previsto 

Político: Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: Consultório com privacidade 

Cognitivo: Novas estratégias de abordagem  

Político: Falta de tempo devido a outras atribuições e metas 

Financeiro: Contratação de mais profissionais 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais da equipe - Favorável 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade; sensibilizar as 
ACS para encaminhar esses pacientes a consulta médica e 
de enfermagem; realizar mais visitas domiciliares a essas 
pessoas com dificuldade em adquirir novos conhecimento e 
realizar o tratamento corretamente 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ESF e gerente da unidade 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 

O monitoramento se dará através do número de pessoas que 
apresentem redução nos níveis pressóricos e diminuição do 
diagnóstico de HAS  
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Fonte: o autor (2019) 
 

Fonte: o autor (2019) 
 

ações 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 3 Etilismo e uso de outras drogas 

Operação 
(operações) 

 Estimular a participação da população em grupos de 
educação em saúde. 
Orientar sobre os malefícios e toxicidade do álcool e outras 
drogas; 

Projeto  Sensibilização da população contra o alcoolismo e outras 
drogas 

Resultados 
esperados 

Aumentar o nível de abandono do álcool em 10% a curto 
prazo e em 50% a longo prazo 
Diminuir o número de internações hospitalares e em clínicas 
de reabilitação. 

Produtos 
esperados 

Encaminhar pacientes para acompanhamento e tratamento 
psicológico 

Recursos 
necessários 

Estrutural: psicólogo, médico e enfermeiro 
Cognitivo: Informação sobre o tema 
Financeiro: Não previsto 
Político: Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: psicólogo, local apropriado para grupos maiores 
Cognitivo: Conhecimento da rede de atenção para esses 
problemas 
Político: Acesso a informações de programas de apoio e 
grupos de tratamento 
Financeiro: Melhora das instituições que oferecem apoio a 
essas pessoas 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais da equipe - Favorável 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade; sensibilizar as 
ACS para comunicar casos de abuso de álcool e uso de 
outras drogas; Realizar mais visitas domiciliares aos 
dependentes químicos para acompanhamento dos casos 
mais graves. 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ESF e gerente da unidade 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento se dará através do número de pessoas 
presentes nas reuniões do grupo de tabagismo.  
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 4”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 4 
Idosos que vivem sozinhos ou apenas o casal 

Operação 

(operações) 

 Estimular a participação da família e amigos na vida do 

idoso. 

Buscar novas formas de interação social para o idoso que 

mora sozinho 

Projeto  Estratégias de prevenção de agravos em idosos sozinhos 

Resultados 

esperados 

Estimular a participação de um responsável no tratamento e 

acompanhamento do idoso 

Produtos 

esperados 

Grupo de interação social e acompanhamento de idosos 

(educação em saúde; melhor idade) 

Recursos 

necessários 

Estrutural: equipe completa e local para realizar o grupo 

Cognitivo: Informação sobre o tema; vínculo com o idoso e 

sua família 

Financeiro: Não previsto 

Político: Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: local para o grupo 

Cognitivo: novas estratégias para sensibilizar a família e para 

discutir temas relevantes para a saúde do idoso 

Político: falta de tempo devido a outras atribuições e metas 

Financeiro: materiais para realização de possíveis atividades 

do grupo 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais da equipe – Desfavorável devido a carga de 
trabalho já existente 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade; sensibilizar a 
equipe sobre a importância de um grupo para 
acompanhemos desses idosos; busca de apoio e parcerias 
com universidades para ajuda na estruturação e condução do 
grupo. 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ESF’s e gerente da unidade 

Processo de 
monitoramento e 

O monitoramento se dará através do número de pessoas que 
apresentem redução nos níveis pressóricos e diminuição do 
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Fonte: o autor (2019) 
 

avaliação das 
ações 

diagnóstico de HAS  

Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 5”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 5 
Hipossuficiência financeira com dificuldade de ir até a 
farmácia buscar o medicamento 

Operação (operações)  Estimular a participação da família no cuidado desse 
integrante da família 

Projeto Busca de novas alternativas para aquisição de medicação 
e locomoção 

Resultados esperados Fornecer opções de aquisição de medicações e quando 
possível corresponsabilizar a família na busca do 
medicamento na farmácia 

Produtos esperados Panfleto com orientações sobre farmácias populares, e 
formas de requerer medicações para a prefeitura do 
município. 

Recursos necessários Estrutural: Equipe completa e local para realizar o grupo, 
mais a assistente social. 

Cognitivo: Informação sobre o tema e vínculo com a 
família e o paciente 

Financeiro: Panfletos  

Político: Mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: Assistente social 

Cognitivo:  Informação sobre o tema e vínculo com a 
família e o paciente 

Político: Farmácias populares 

Financeiro: Materiais para o folder 

Controle dos recursos 
críticos 

SMS/PMU – Desfavorável (depende de verba) 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade e ao 
gerente da APS; montar um folder com auxílio de um 
assistente social; capacitar a equipe sobre o assunto para 
distribuição do folder. 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento das 
ações 

ESF’s e gerente da unidade 

Processo de O monitoramento se dará através do número de pessoas 
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Fonte: o autor (2019) 
 
 

monitoramento e 
avaliação das ações 

que apresentem redução nos níveis pressóricos e 
diminuição do diagnóstico de HAS  

Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 6”, UBS Maria de Oliveira, 

Uberaba/MG. 

Nó crítico 6 Automedicação ou baixa adesão e/ou abandono ao 
tratamento por depender de outros para tomar as doses 
diárias 

Operação 
(operações) 

 Estimular a participação da população em grupos de 
educação em saúde. 

Orientar oralmente sobre a doença, e usar outros 
mecanismos para orientar e reforçar terapêuticas; 

Projeto  Estratégias de educação em saúde para pacientes 
resistentes ao tratamento 

Resultados 
esperados 

Empoderar a população sobre HAS e diminuir complicações 
e ingestão incorreta de medicações 

Produtos esperados  Aumentar o nível de conhecimento  

Recursos 
necessários 

Estrutural: toda a equipe  

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: se necessário material para demonstração de 
novas estratégias 

Político: mobilização social 

Recursos críticos Estrutural: ACS (acompanhamento contínuo) 

Cognitivo: novas estratégias de abordagem   

Político: falta de tempo devido a outras atribuições e metas 

Financeiro: organização dos materiais necessários 

Controle dos 
recursos críticos 

Profissionais da equipe – Favorável 

Ações estratégicas Apresentar as propostas a gerente da unidade; sensibilizar 
as ACS para acompanhar os pacientes e quando 
necessário encaminhar esses pacientes a consulta médica 
e de enfermagem; realizar mais visitas domiciliares a essas 
pessoas com dificuldade em aderirao tratamento 
corretamente 

Prazo Longo prazo 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 

ESF e gerente da unidade 
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Fonte: o autor (2019) 
 
 
 

das ações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

O monitoramento se dará através do número de pessoas 
que apresentem redução nos níveis pressóricos e 
diminuição do diagnóstico de HAS  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A prevenção de HAS ainda não faz parte da cultura da população, em grande parte 

graças à falta de conhecimento e informações - seus fatores de risco, prevenção, e o 

que constitui uma situação de vulnerabilidade.  

 

A palavra situação, inclusive, não é usada por acaso: ela indica que não há grupos 

etários isolados em risco, mas situações, contextos em que qualquer pessoa pode 

estar exposta aos riscos de adquirir a HAS, seja ela jovem, adulta ou idosa, e seja 

qual for seu sexo, idade, cor, condição social ou crenças, principalmente por se 

tratar de uma doença com diversos nós críticos, desde sociais, a biológicos e 

econômicos. 

 

Sendo assim, se torna clara a importância de se desenvolver projetos educativos 

voltados à população geral e àqueles que já possuem a doença, procurando 

esclarecê-la quanto aos comportamentos de riscos e terapêuticas e as maneiras de 

preveni-la, pois é assim que se poderá promover mudanças no comportamento 

desse público quanto a essa doença. 

 

As propostas e operações elencadas neste projeto já foram pensadas e estruturas 

de forma a serem viáveis dentro do contexto da saúde do município e da UBS. 

Algumas propostas podem apresentar obstáculos, principalmente financeiros, mas a 

viabilidade da operação é favorável uma vez que propostas desse tipo podem ser 

apresentadas aos gestores e também podem ser buscadas parcerias com 

instituições de ensino, que venham a prover esses materiais e investimentos 

financeiros. 
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