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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica de característica clínica multifatorial, 

tendo fatores genéticos e hábitos de vida como os principais fatores associados à sua origem. 

Diante disso, a hipertensão é caracterizada pela constatação do elevado nível da pressão 

arterial, associados a alterações metabólicas e hormonais. O impacto negativo que a 

hipertensão gera na vida do indivíduo, demonstra a necessidade de intervenção sobre os 

fatores de risco que levam a doença, principalmente daqueles considerados como fatores 

modificáveis. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo estruturar um plano de 

intervenção sobre a hipertensão na Estratégia Saúde da Família, do bairro Jardim do Trevo, 

localizada no município de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. Para isso, foi 

realizado primeiramente um diagnóstico situacional da comunidade adscrita pela Estratégia 

Saúde da Família Jardim do Trevo, constatando como principal problema o elevado número 

de indivíduos acometidos pela doença. Em seguida, foi esquematizado o Planejamento 

Estratégico Situacional da unidade em questão, obedecendo os passos estabelecidos. Dessa 

maneira, a partir do problema priorizado, foram definidos os nós críticos para a resolutividade 

do problema em questão e elaborado o plano de ação. Também foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca do tema para dar sustentação teórica ao plano. Espera-se, como resultado 

desse projeto de intervenção, melhorar o controle da hipertensão dos usuários acometidos pela 

doença e, assim, proporcionar uma melhor qualidade de vida para os indivíduos assistidos 

pela Estratégia Saúde da Família Jardim do Trevo. 
 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Doença Crônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

 

Systemic Arterial Hypertension is a chronic disease with multifactorial clinical 

characteristic´s, with genetic factors and lifestyle habits as the main factors associated with its 

origin. Therefore, hypertension is characterized by the finding of high blood pressure levels, 

associated with metabolic and hormonal changes. The negative impact that hypertension has 

on the individual's life demonstrates the need for intervention on the risk factors that lead to 

the disease, especially those considered as modifiable factors. Thus, the present study aims to 

structure an intervention plan on hypertension in the Family Health Strategy, in the Jardim do 

Trevo neighborhood, located in the municipality of Governador Valadares, state of Minas 

Gerais. To this end, a situational diagnosis of the community included in the Jardim do Trevo 

Family Health Strategy was first carried out, finding as the main problem the high number of 

individuals affected by the disease. Then, the Situational Strategic Planning of the unit in 

question was outlined, following the established steps. Thus, based on the prioritized problem, 

critical nodes were defined for resolving the problem in question and the action plan was 

elaborated. A bibliographic review on the theme was also carried out to give theoretical 

support to the plan. It’s hoped, as result of this intervention project, to improve the control of 

hypertension in users affected by the disease and, thus, provide a better quality of life for 

individuals assisted by the Jardim do Trevo Family Health Strategy. 

 

Keywords: Arterial hypertension. Chronic disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município de Governador Valadares 

 

O município de Governador Valadares encontra-se no interior de Minas Gerais, os primórdios 

do que hoje é a cidade se deram no século XIX, com a instalação do quartel militar de 

Baguari, Distrito de Peçanha, as margens do Rio Doce. O quartel foi instalado com a 

finalidade de coibir as represálias dos índios Botocudos ao processo de interiorização do 

Brasil (Governador Valadares, 2014). O município é composto por treze distritos: Governador 

Valadares, Alto de Santa Helena, Baguari, Brejaubina, Chonin, Chonin de Baixo, 

Derribadinha, Goiabal, Penha do Cassiano, Santo Antônio do Pontal, São José do Itapionã, 

São Vitor e Vila Nova Floresta. A cidade conta com uma área de aproximadamente 2.300 

km2, onde apenas cerca de 50 km2 corresponde a território urbano. De acordo com a última 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada no ano de 2019, 

residem na cidade aproximadamente 279.885 pessoas (BRASIL, 2020).  

 

A cidade é considerada como polo na região Leste, devido a sua infraestrutura e localização 

privilegiada, e é destino de várias pessoas da região em busca de serviços de saúde, de 

educação e de diversas áreas do comércio. Sendo assim, o setor econômico que mais se 

destaca na cidade é o terciário (GOVERNADOR VALADARES, 2014). De acordo com o 

IBGE, o Produto Interno Bruto per capito do município é de 20.957,24 R$, consideravelmente 

abaixo da média nacional que é de aproximadamente R$30.000, demonstrando o baixo poder 

aquisitivo da população de uma forma geral. Outro indicador que retrata parcialmente a 

realidade vivenciada no município é o Índice de Desenvolvimento Humano, que de acordo 

com o último censo (2010) foi de 0,727 (BRASIL, 2020). 

 

A respeito da educação, de acordo com o IBGE, a taxa de escolarização dentre as faixas 

etárias de 6 a 14 anos é de 97,2%, bem próximo a taxa nacional que é de 98,5%. Outro 

indicador que reflete diretamente a situação da educação no município é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que no ano de 2017 foi de 6,1 para os anos 

iniciais do ensino fundamental e de 4,1 para os anos finais do ensino fundamental (IBGE, 

2020). Esse dado demonstra que por mais que tenha uma quantidade significativa de crianças 

e adolescentes nas escolas, a qualidade do ensino é precária. 
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Governador Valadares é considerado município de referência em saúde para mais de 70 

cidades da região, porém, não há infraestrutura adequada para tal função, fato esse bem 

perceptível quando é analisado a situação do Hospital Municipal de Governador Valadares, 

que atende demandas de alta complexidade do município e da microrregião de saúde. O 

serviço encontra-se superlotado, a infraestrutura é precária e faltam leitos para suprir as 

necessidades da população (GOVERNADOR VALADARES, 2014).  

 

1.2 Aspectos da Comunidade – Bairro Jardim do Trevo 

 

O território do bairro Jardim do Trevo está localizado no município de Governador Valadares, 

porém em uma região de difícil acesso. É preciso passar por uma rodovia para chegar até o 

bairro. A unidade tem 4.972 indivíduos cadastrados na unidade, sendo a maioria em situação 

de extrema vulnerabilidade social e econômica. A mesma tem como população cadastrada, 

moradores dos bairros Jardim do Trevo e Sertão (zona rural). 

 

Existe uma grande taxa de desemprego da área de abrangência da unidade. Sendo que, a 

maioria das pessoas que de fato conseguem inserção no mercado, trabalham em situação de 

informalidade sem carteira assinada. Outro problema evidente na comunidade é o abandono 

escolar, pois no bairro existe apenas uma escola e vai apenas até o nono ano, não dispondo de 

ensino médio, o que corrobora para o grande número de analfabetos. Além disso, o bairro não 

dispõe de uma creche, interferindo no dia a dia das mães que precisam de um local para 

deixar seus filhos para conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Esses fatores agravam 

mais ainda a situação socioeconômica da população da comunidade do Jardim do Trevo. 

 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde de Governador Valadares 

 

O sistema municipal de saúde da cidade de Governador Valadares é organizado segundo a 

legislação estabelecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dessa forma, o serviço do 

município funciona em redes de atenção, onde há um enfoque maior na atenção básica. Ou 

seja, o sistema municipal de saúde da cidade é majoritariamente direcionado para atenção 

básica a saúde, aspirando atuar-se prioritariamente sobre medidas preventivas. 
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Há no município um total de 127 unidades de atenção básica a saúde, que funcionam como 

porta de entrada para a rede do município. Como atenção especializada, o município conta 

com 64 estabelecimentos. Já para a atenção hospitalar, a cidade dispõe de 6 hospitais. Para a 

prestação de serviços de assistência farmacêutica a cidade conta com a farmácia central, que 

funciona na Policlínica central, e com 9 farmácias distritais o que facilita a população a ter 

acesso a medicamentos.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde – Estratégia Saúde da Família Jardim do Trevo 

 

A unidade de saúde Estratégia Saúde da Família (ESF) Jardim do Trevo está alocada no bairro 

Jardim do Trevo, distante do centro da cidade. A unidade atende a população dos bairros 

Jardim do Trevo e Sertão, onde ambos têm aproximadamente 8.000 pessoas, mas há apenas 

4.972 indivíduos cadastrados na unidade, divididos em 7 microáreas. A população do bairro 

Jardim do Trevo tem fácil acesso a ESF, pois essa fica em uma rua central do bairro. Já os 

indivíduos do bairro Sertão, tem certa dificuldade de acessar a unidade, uma vez que essa se 

encontra mais distante. 

 

A unidade funciona em uma casa alugada e dispõe de uma infraestrutura um tanto precária. 

Os consultórios são apertados, a recepção é improvisada, não existe espaço adequado para a 

realização dos grupos operativos e nem para realização de atividades com a educadora física e 

com a fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). As atividades são 

realizadas em local improvisado na laje coberta do local. Além disso, faltam recursos básicos 

para a realização adequada do trabalho, pois existem apenas 2 computadores em toda a 

unidade o que não viabiliza o serviço dos agentes comunitários de saúde (ACS) que tem 

dificuldade de informatizar os dados da área de abrangência da unidade. Sendo assim, a 

unidade não dispõe de uma infraestrutura básica capaz de funcionar adequadamente como 

uma ESF e realizar um atendimento resolutivo a população. 

 

1.5 O dia a dia da Equipe de Saúde da Família e o funcionamento da unidade  

 

Compõe a equipe da ESF Jardim do Trevo, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um 

agente de limpeza, uma dentista, uma auxiliar de saúde bucal, 7 agentes comunitários de 

saúde e dois médicos. O funcionamento da unidade ocorre normalmente em horário 
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comercial, de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 as 17:00 horas. Ao longo da semana uma 

agenda, contendo as atividades realizadas na unidade é estabelecida a fim de otimizar o 

atendimento prestado a população da ESF Jardim do Trevo.  

 

Nas segundas-feiras não há atendimento médico, porém, a unidade funciona normalmente 

com os demais serviços prestados a comunidade. Nas terças-feiras pela manhã são realizados 

atendimentos destinados a atenção programada e espontânea, voltados a resolução de 

situações agudas e crônicas. Já no período vespertino são realizados atendimentos de pré-

natal. Nas quartas-feiras no período matutino a equipe realiza um grupo operativo voltado a 

pacientes hipertensos e/ou diabéticos, com renovação de receitas, orientações quanto ao 

controle dessas doenças, além de palestras semanais realizadas por alguns membros da equipe 

de saúde e as vezes com a participação de membros do NASF. No período da tarde é realizada 

puericultura.  

 

Nas quintas-feiras no período matutino e vespertino são realizados atendimentos de demanda 

espontânea e programada. E por fim, nas sextas-feiras são feitas visitas domiciliares pela 

manhã e trabalhos administrativos pela tarde, onde ocorrem também reuniões para definir as 

prioridades do processo de trabalho, bem como apontar aspectos considerados negativos desse 

processo, a fim de tomar medidas capazes de melhorar o trabalho da equipe. Tudo isso é 

organizado tendo em vista as especificidades da população desse território e a fim de realizar 

o melhor atendimento possível aos mesmos, dentro dos limites impostos pela falta de 

infraestrutura da unidade, bem como a ausência de materiais e equipamentos.  

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

passo) 

Por meio do método de estimativa rápida, foi possível detectar as principais dificuldades 

observadas no território de abrangência da ESF Jardim do Trevo. Dessa forma, ficaram 

estabelecidos os seguintes problemas dispostos a seguir em ordem de prioridade:  

 

1. Elevado índice de indivíduos com hipertensão descontrolada;  

2. Grande incidência de indivíduos acometidos pela diabetes mellitus; 

3. Elevado nível de tabagismo, etilismo e drogadição.  
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1.7 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Tendo estabelecido os problemas que carecem de maior atenção pela equipe da ESF Jardim 

do Trevo, foi realizada com a equipe de saúde, a classificação de prioridades para os 

problemas identificados. Como critério de escolha foram levados em consideração os 

seguintes itens: a importância, a urgência do problema em questão e a capacidade de 

enfrentamento desses. Os problemas priorizados pela equipe da ESF Jardim do Trevo foram 

expostos no quadro abaixo (Quadro 1). 

Quadro 1. Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde do bairro Jardim do Trevo, Estratégia Saúde da 

Família Jardim do Trevo, município de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. 

Principais 

Problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção**** 

Hipertensão Alta 8 Parcial 1 

Diabetes 

Mellitus 

Alta 7 Parcial 2 

Tabagismo Alta 5 Parcial 3 

Etilismo Alta 5 Parcial 3 

Drogadição Alta 5 Fora 3 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) configura-se como o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de um evento cardiovascular. Sendo que as doenças cardiovasculares (DCV) 

elevam consideravelmente a taxa de mortalidade da população mundial, são caracterizadas 

por evoluírem a longo prazo e por acometerem principalmente o miocárdio e os vasos da 

circulação sanguínea. Dentre essas, destacam-se a doença isquêmica do coração e a 

cerebrovascular como as principais causas de óbitos. Além da HAS, o sedentarismo, a dieta 

rica em gorduras saturadas, o abuso de álcool e o tabagismo são fatores que podem ser 

apontados como predisponentes ao desenvolvimento de um evento cardiovascular. 

 

Em vista do exposto, esse trabalho demonstra-se de extrema importância para o combate aos 

agravos cardiovasculares provenientes da HAS dentre os adultos assistidos pela ESF Jardim 

do Trevo. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para melhorar o controle dos níveis pressóricos dos 

adultos assistidos pela ESF Jardim do Trevo.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Promover a realização de grupos operativos para indivíduos com a finalidade 

de diminuir a incidência de comportamentos considerados de risco para o 

surgimento da HAS. 

 Estabelecer melhor organização da agenda da equipe;  

 Promover capacitação dos membros da equipe de saúde sobre aspectos 

fundamentais da atenção primária, objetivando melhorar a qualidade do serviço 

prestado à população;  

 Propor medidas capazes de atuar na realização efetiva da prevenção de agravos 

dentre os indivíduos assistidos pela unidade. 
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4. METODOLOGIA  

 

A construção do plano de intervenção sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica na ESF Jardim 

do Trevo percorreu as seguintes etapas: produção de um diagnóstico situacional que 

explanasse sobre a unidade e o território onde essa se encontra.  

 

Foi realizada uma revisão da literatura acerca do tema hipertensão nas plataformas científicas 

PUBMED, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SCIELO, buscando subsídio científico para 

construção do trabalho.  

 

Por fim, foi realizado um plano de ação, construído por meio do método do Planejamento 

Estratégico em Saúde (PES), seguindo os passos de acordo com Faria, Campos e Santos 

(2018).  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica  

 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada um grande fator de risco para o surgimento de 

doenças cardiovasculares (DCV). E estas são, atualmente, uma das principais causas de 

internações hospitalares, bem como a maior causa de óbito no mundo. Em 2001, por volta de 

7,5 milhões de mortes foram desencadeadas pelo aumento da Pressão Arterial (PA), a maioria 

causada por acidentes vasculares encefálicos, em indivíduos entre as faixas etárias de 45 a 69 

anos. Em 2015, cerca de 17,7 milhões de pessoas morreram por DVC, sendo a HAS 

considerada como um dos principais fatores de risco para complicações cardíacas e 

cerebrovasculares (MALACHIAS, 2016). 

 

A prevalência da HAS no Brasil é de mais de 30%, com predomínio de indivíduos do sexo 

masculino e com idade acima dos 50 anos (BRANDÃO, 2010). Essa situação evidencia o que 

é observado diariamente nos serviços de saúde do país, o que corrobora para a máxima de 

buscar-se a prevenção primária da doença cada vez mais, objetivando a diminuição do 

número de casos novos de hipertensos, reduzindo o impacto da mesma sobre a sociedade 

(BRANDÃO, 2010). 

 

Estudos apontam redução considerável do risco cardiovascular em indivíduos em tratamento 

regular para hipertensão. O que demonstra a necessidade da adesão a terapêutica recomendada 

pelo profissional médico, além de um atendimento multidisciplinar ao paciente hipertenso. 

Pois, os cuidados vão além do tratamento medicamentoso, esses necessitam de 

recomendações nutricionais e de prática de atividade física regular, a fim de diminuir a chance 

de desenvolverem um evento cardiovascular (BRANDÃO, 2010). 

 

5.2 Hipertensão Arterial Sistêmica e os fatores de risco 

 

A HAS possui diversos fatores de risco associados ao seu desenvolvimento, dentre esses 

existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Dentre os fatores de risco modificáveis 

encontramos os hábitos de vida, que refletem no sobrepeso, obesidade, sedentarismo, ingestão 

abusiva de álcool e consumo excessivo de sal que contribuem para o aumento dos níveis 

pressóricos (MALACHIAS, 2016).  
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Segundo dados da Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, entre os anos de 

2006 a 2014 houve um aumento de mais de 50% de indivíduos com sobrepeso e um aumento 

de mais de 11% de indivíduos com obesidade, e isso reflete diretamente no aumento dos 

níveis pressóricos. Outro fator de risco modificável relevante é o etilismo, pois o consumo 

crônico de álcool aumenta a PA consideravelmente e o consumo de mais de 30 ml/dia já 

aumenta significativamente o risco de desenvolver hipertensão a médio/longo prazo 

(MALACHIAS, 2016). O que demonstra a necessidade de atuar sobre esses fatores, buscando 

diminuir a morbimortalidade provocada pela doença.  

 

A ingesta excessiva de sal e o sedentarismo são outros dois fatores de risco modificáveis 

altamente relevantes no contexto da hipertensão e muito prevalentes no Brasil. No caso da 

ingesta de sal, dados alarmantes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) evidenciaram 

que a população brasileira excede o consumo de sal recomendado diariamente em mais de 

duas vezes, que é de apenas 2g/dia. Já em relação ao sedentarismo, estudos apontam que mais 

de 40% dos adultos do país não praticam atividades físicas (MALACHIAS, 2016). Esse fato 

evidencia a necessidade da implementação da educação em saúde ao longo dos atendimentos 

aos pacientes hipertensos, seja em atendimentos médicos, de enfermagem de nutrição ou 

qualquer outro. 

 

Dentre os fatores de risco não modificáveis, destacam-se: idade, sexo, etnia e genética. Sendo 

o fator mais relevante, dentre as variáveis destacadas, a idade. Estudos apontam um aumento 

constante da hipertensão em relação ao envelhecimento, sendo que há uma prevalência de 

mais de 65% da doença entre os idosos do país (MALACHIAS, 2016). Tendo o exposto 

acima faz-se necessário fomentar medidas de prevenção da hipertensão ao longo da vida, 

visando o envelhecimento saudável da população. Através de ações estratégicas é possível 

atingir diretamente a população na conscientização e prevenção da hipertensão. 
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5.3 Hipertensão Arterial Sistêmica – Abordagem diagnóstica e terapêutica  

 

Para evitar o desenvolvimento de agravos cardiovasculares causados pela HAS é 

extremamente importante planejar adequadamente a terapêutica do paciente hipertenso. E 

para isso faz-se necessário um planejamento de mudanças comportamentais, bem como a 

instituição de um tratamento farmacológico eficaz (OIGMAN, 2019). Antes de começar o 

planejamento terapêutico do paciente hipertenso, primeiro o profissional médico deve 

estratificar o risco cardiovascular do caso em questão, com o objetivo de traçar as metas 

pressóricas que se enquadram com aquele determinado quadro, esse risco pode ser obtido por 

diversos scores, porém, o que apresenta maior acurácia e recomendado pela American Heart 

Association (AHA) é o escore de Framingham (OIGMAN, 2019). 

 

Somando-se ao exposto acima, é importante pontuar que é necessário que os profissionais da 

saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), se atentem ao tratamento 

correto da hipertensão. Uma vez que se a doença for abordada da maneira adequada, é 

possível evitar o desenvolvimento de complicações futuras. Essa discussão demonstra sua 

relevância visto que no Brasil, uma parcela inferior a 20 % dos hipertensos do país apresenta 

níveis regulados de PA. Logo, observa-se a necessidade de aprimorar a qualidade da 

intervenção mediante a HAS (OIGMAN, 2019). 

 

Para confirmar o diagnóstico de HAS é necessário que o valor da pressão esteja alterado em 

duas ou mais medidas (acima de 140/90 mmHg) (MALACHIAS, 2016). Para obter os valores 

pressóricos de um indivíduo de maneira acurada, as medidas ocasionais de consultório não 

são tão precisas, isso pelo fato de diversos fatores poderem interferir no resultado. O que é o 

caso do efeito do jaleco branco e a hipertensão mascarada, portanto, a forma atualmente 

considerada como a mais precisa para a aferição adequada da pressão é a Medida 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). Porém, essa técnica envolve a utilização de um 

aparelho por um período de 24 horas, tornando-a uma ferramenta dispendiosa ao SUS. Uma 

maneira de aferir a pressão, que também apresenta boa acurácia é a Medida Residencial da 

Pressão Arterial (MRPA), essa técnica não apresenta custos e se realizada da maneira correta, 

consegue entregar resultados satisfatórios assim como o MAPA (OIGMAN, 2019). 
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Após a aferição da pressão pode-se classificar a hipertensão de acordo com o nível pressórico 

identificado, como descrito abaixo: 

- Normal: ≤ 120 / ≤ 80 mmHg 

- Pré-Hipertensão: 121-139 / 81-89 mmHg 

- Hipertensão estágio 1: 140-159 / 90-99 mmHg 

- Hipertensão estágio 2: 160-179 / 100-109 mmHg 

- Hipertensão estágio 3: ≥ 180 / ≥ 110 mmHg 

 

Por meio dessa classificação, em conjunto com a estratificação do risco cardiovascular, é 

possível traçar um plano terapêutico, sendo que através dele o profissional médico irá 

escolher qual o melhor caminho seguir, se serão adotadas apenas mudanças comportamentais 

mais monoterapia ou combinação de drogas (OIGMAN, 2019). 

 

Essas mudanças comportamentais consistem principalmente: adoção de uma dieta 

equilibrada, redução da ingesta diária de sal e prática de atividade física. Dessa forma, para 

pacientes classificados como pré-hipertensos a recomendação é a adoção de hábitos de vida 

mais saudáveis, como descrito acima. Em pacientes no estágio 1 de hipertensão com risco 

cardiovascular baixo ou moderado, a recomendação anterior prevalece, deve-se tentar abordar 

o paciente de maneira conservadora e monitorar esses pacientes pelos próximos 3 a 6 meses. 

Caso a terapia não medicamentosa não tenha efeito deve-se iniciar a medicação anti-

hipertensiva. Nos casos de pacientes que se encontram em estágio 1 de hipertensão com risco 

cardiovascular alto ou pacientes nos estágios 2 ou 3, a terapia medicamentosa deve ser 

instituída prontamente (MALACHIAS, 2016; OIGMAN, 2019). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Por meio da realização do diagnóstico situacional da área de abrangência da unidade ESF 

Jardim do trevo, foi encontrando um total de 911 indivíduos hipertensos cadastrados, o que 

equivale a mais de 20% da população total adscrita pela unidade. Esse número demonstra que 

é fundamental estabelecer-se um plano de intervenção capaz de atuar sobre os fatores de risco 

da HAS, mais prevalentes na comunidade. Além disso, por meio de levantamento de dados na 

unidade, constatou-se que a maioria dos hipertensos cadastrados são do sexo masculino, onde 

verificou-se uma prevalência de 62% dentre os 911 hipertensos cadastrados. Diante disso, é 

importante ressaltar que poucos hipertensos buscam atendimento para controle da doença e só 

comparecem na unidade para consultas de demanda espontânea, o que gera uma grande 

problemática no processo de trabalho da equipe da ESF Jardim do Trevo, e dificulta a 

realização da prevenção de comorbidades originadas pela HAS. 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

Buscando, portanto, compreender os fatores desencadeadores/facilitadores do problema 

priorizado. Constatou-se que esses fatores podem relacionar-se tanto com características do 

próprio paciente, como com a equipe ou com o sistema de saúde. No contexto da unidade de 

saúde ESF Jardim do Trevo é possível observar que a grande maioria dos indivíduos da 

comunidade se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, onde muitos 

apresentam baixo nível de escolaridade, o que compromete significativamente o entendimento 

acerca da necessidade da adesão ao tratamento recomendado, com a finalidade de diminuir os 

impactos da hipertensão a longo prazo. 

 

É possível observar ainda que a falta de organização do trabalho da equipe compromete o 

acompanhamento dos hipertensos, há ainda uma grande busca por atendimentos destinados a 

demanda espontânea o que dificulta a realização de um atendimento integral aos indivíduos 

portadores de doenças crônicas, sendo a hipertensão um exemplo. Esse fator contribui 

significativamente para a manutenção de um alto índice de indivíduos com os níveis 

pressóricos alterados. 
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Após conclusão das seguintes etapas: definição dos problemas da área de abrangência da 

unidade, priorização dos problemas, descrição do problema selecionado e explicação do 

problema abordado. Foram identificados alguns nós críticos para o enfrentamento do 

problema em questão (HAS) na ESF Jardim do Trevo, descritos a seguir: Hábitos de vida 

inadequados da população - sedentarismo, tabagismo e etilismo; falta de organização do 

processo de trabalho da equipe de saúde; baixa participação dos pacientes - pouca busca ativa; 

elevado índice de analfabetismo - vulnerabilidade social e econômica. 

6.4 Desenho das operações sobre nó critico – operações projeto, resultados e produtos 

esperados, recursos necessários e críticos (sexto ao décimo passo) 

No sexto passo, organizou-se o desenho das operações a serem executadas. Essas foram 

estabelecidas a partir dos nós críticos identificados, foi criado, ainda, um projeto para alcançar 

os resultados esperados, para então enfrentar o problema priorizado nas etapas anteriores. 

Segue abaixo um quadro que demonstra todas as etapas seguidas ao longo da organização do 

desenho das operações (Quadro 2). 
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Quadro 2. Desenho de operações para os “nós” críticos do problema hipertensão arterial 

NÓ CRÍTICO OPERAÇÃO/PROJETO RESULTADOS 

ESPERADOS 

PRODUTOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Hábitos de vida 

inadequados – 

sedentarismo, 

tabagismo e 

etilismo 

 

MAIS CUIDADO EM 

SAÚDE 

Gerar mudança dos hábitos 

de vida/comportamentais 

Melhorar os hábitos de 

vida, redução do 

tabagismo, etilismo e 

sedentarismo. Com isso, 

redução significativa do 

risco de desenvolvimento 

de um agravo 

cardiovascular em 10 

anos 

Realização de grupos 

operativos para 

indivíduos que 

buscam livra-se de 

maus hábitos, como: 

tabagismo e etilismo 

Realização de grupos 

com a educadora 

física na unidade 

Organizacional 

Local adequado 

para a realização 

dos grupos 

Cognitivo  

Domínio de 

técnicas capazes de 

auxiliar pessoas que 

buscam livrar-se do 

tabagismo e do 

etilismo 

Financeiro  

Capital para uma 

reforma na unidade, 

para viabilizar um 

local adequado para 

a realização dos 

grupos com a 

educadora física do 

NASF 

Falta de 

organização do 

processo de 

trabalho da 

equipe de 

saúde  

 

ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE 

TRABALHO 

Proporcionar uma dinâmica 

de trabalho mais 

eficiente/resolutiva a 

população assistida pela 

ESF Jardim do Trevo 

Organização do trabalho 

da equipe, melhor 

disposição da agenda. 

Determinação de um dia 

da semana específico 

para consultas com 

hipertensos. Tudo isso a 

fim de diminuir a chance 

de agravos 

desencadeados pela 

hipertensão 

Organização da 

agenda da equipe; 

cursos para os 

membros da equipe 

sobre aspectos 

fundamentais da 

atenção primária – 

melhorar o processo 

de trabalho  

Organizacional 

Membro da equipe 

que tome frente no 

processo de 

organização - lidere 

Cognitivos  
Domínio sobre o 

funcionamento 

adequado da 

atenção primária   

 

Elevado 

número de 

pacientes 

faltosos – 

pouca busca 

ativa 

 

HIPER-BUSCA 

Acompanhamento dos 

pacientes hipertensos, para 

minuir o número de casos de 

hipertensão mal controlada 

Acompanhamento dos 

pacientes faltosos, 

aumentar o vínculo 

desses indivíduos com a 

ESF, possibilitar um 

atendimento integral a 

esses indivíduos. Com 

isso diminuir os casos de 

hipertensão mal 

controlada 

Realização de 

mutirões de busca 

ativa; realização do 

acolhimento na 

unidade para aumentar 

o vínculo entre os 

membros da equipe e 

a unidade 

Organizacional 

Disponibilização de 

tempo das ACS´s 

para fazer a busca 

ativa 

Cognitivo  
Conhecimento 

acerca do 

acolhimento 

Elevado índice 

de 

analfabetismo 

– 

vulnerabilidade 

social e 

econômica 

MAIS SABER 

Tornar a população mais 

ativa sobre os determinantes 

de saúde, torná-los 

protagonistas da própria 

qualidade de vida 

Tornar a população mais 

ativa sobre os processos 

de obtenção de saúde e 

combate ao adoecimento 

(físico e mental). Com 

isso, melhorar 

significativamente a 

qualidade de vida da 

população 

Realização de 

palestras na unidade 

sobre temas como: 

promoção e educação 

em saúde; 

Implementação do 

programa: Programa 

de Saúde na Escola 

(PES), a fim de gerar 

Organizacional  

Membros da equipe 

para realizarem as 

palestras 

Cognitivo  

Domínio sobre os 

aspectos da atenção 

primária 

Político  
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mais conhecimento 

sobre saúde 

Disponibilização de 

profissionais para 

atuarem no PES 

Financeiro  

Capital para o 

programa 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

 

6.5  Identificação dos recursos críticos (sétimo passo) 

 

No sétimo passo, foram identificados os recursos críticos para a consolidação de cada 

ação/operação pretendida. Sendo esse passo fundamental para a concretização das operações 

desejadas. Segue abaixo um quadro que demonstra os recursos críticos identificados para cada 

operação (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o 

enfrentamento dos “nós críticos” do problema hipertensão arterial. 

OPERAÇÃO/PROJETO 

MAIS CUIDADO EM SAÚDE Organizacional: Local adequado para a realização 

dos grupos 
Financeiro: Capital para uma reforma na unidade, 

para viabilizar um local adequado para a realização 

dos grupos com a educadora física do NASF 
 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

TRABALHO 
Organizacional: Membro da equipe que tome 

frente no processo de organização – lidere 

 

HIPER-BUSCA Organizacional: Disponibilização de tempo das 

ACS´s para fazer a busca ativa 
 

MAIS SABER Político: Disponibilização de profissionais para 

atuarem no PES 
Financeiro: Capital para o programa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
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6.6 Análise da viabilidade (oitavo passo) 

 

No oitavo passo a viabilidade de cada operação foi analisada. Essa etapa demonstra-se 

fundamental para o sucesso da operação pretendida, visto que é de extrema importância a 

identificação dos atores que controlam os recursos críticos, para então elaborar uma estratégia 

que garanta a viabilidade do recurso em questão. Diante disso, o quadro abaixo demonstra 

detalhadamente o ator que controla cada recurso críticos estabelecido, sua motivação e a 

estratégia para garantir o acesso ao recurso pretendido (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Propostas de ações para a motivação dos atores 

Operações/projetos Recursos críticos Controle dos 

recursos críticos 
 Ação 

estratégica 

  Ator que controla Motivação  

MAIS CUIDADO 

EM SAÚDE 
Organizacional: Local 

adequado para a realização 

dos grupos 
Financeiro: Capital para uma 

reforma na unidade, para 

viabilizar um local adequado 

para a realização dos grupos 

com a educadora física no 

NASF 
 

Prefeitura  

 
Secretaria de saúde 

Indiferente 

 
Indiferente 

Apresentação de 

um plano 

operacional para 

a prefeitura 

municipal 

ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO 

DE TRABALHO 

Organizacional: Membro da 

equipe que tome frente no 

processo de organização – 

lidere 

Equipe da unidade Favorável Organização do 

processo de 

trabalho – 

treinamento e 

reuniões com a 

equipe 

HIPER-BUSCA Organizacional: 

Disponibilização de tempo 

das ACS´s para fazer a busca 

ativa 
 

Equipe da unidade Favorável Organização da 

agenda, reuniões 

com a equipe 

MAIS SABER Político -Disponibilização de 

profissionais para atuarem no 

PES 

Financeiro – Capital para o 

programa 

Prefeitura  

 
Secretaria de saúde 

Indiferente 

 
Indiferente 

Apresentação de 

um plano 

operacional para 

a prefeitura 

municipal 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

6.7 Plano operativo do projeto de intervenção (nono passo) 

 

No nono passo foi realizado o plano operativo, foi definido o responsável pela gerência de 

cada operação, foram estabelecidos ainda, prazos para a realização de cada ação estratégica. 
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Segue abaixo um quadro que demonstra detalhadamente cada etapa da realização do plano 

operativo, do problema priorizado pela equipe de saúde da família Jardim do Trevo (Quadro 

5). 

 

Quadro 5. Plano operativo 

Operações Resultados Produtos Ações 

estratégicas 

Responsável Prazo 

MAIS CUIDADO 

EM SAÚDE 

Melhorar os hábitos de 

vida, redução do 

tabagismo, etilismo e 

sedentarismo. Com isso, 

redução significativa do 

risco de desenvolvimento 

de um agravo 

cardiovascular em 10 

anos 

Realização de 

grupos operativos 

para indivíduos 

que buscam livra-

se de maus 

hábitos, como: 

tabagismo e 

etilismo 

Realização de 

grupos com a 

educadora física na 

unidade 

Apresentação 

de um plano 

operacional 

para a 

prefeitura 

municipal 

Psicóloga 6 meses 

para 

apresentação 

do plano 

operacional 

ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO 

DE TRABALHO 

Organização do trabalho 

da equipe, melhor 

disposição da agenda. 

Determinação de um dia 

da semana específico 

para consultas com 

hipertensos. Tudo isso a 

fim de diminuir a chance 

de agravos 

desencadeados pela 

hipertensão 

Organização da 

agenda da equipe; 

cursos para os 

membros da 

equipe sobre 

aspectos 

fundamentais da 

atenção primária – 

melhorar o 

processo de 

trabalho 

Organização 

do processo 

de trabalho – 

treinamento 

e reuniões 

com a equipe 

Médico 2 meses 

para iniciar 

as atividades 

HIPER-BUSCA Acompanhamento dos 

pacientes faltosos, 

aumentar o vínculo 

desses indivíduos com a 

ESF, possibilitar um 

atendimento integral a 

esses indivíduos. Com 

isso diminuir os casos de 

hipertensão mal 

controlada 

Realização de 

mutirões de busca 

ativa; realização 

do acolhimento na 

unidade para 

aumentar o vínculo 

entre os membros 

da equipe e a 

unidade 

Organização 

da agenda – 

reuniões com 

a equipe 

Enfermeira 2 meses 

para iniciar 

as atividades 

MAIS SABER Tornar a população mais 

ativa sobre os processos 

de obtenção de saúde e 

combate ao adoecimento 

(físico e mental). Com 

isso, melhorar 

significativamente a 

qualidade de vida da 

Realização de 

palestras na 

unidade sobre 

temas como: 

promoção e 

educação em 

saúde; 

Implementação do 

Apresentação 

de um plano 

operacional 

para a 

prefeitura 

municipal 

Médico 6 meses 

para 

apresentação 

do plano 

operacional 
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população programa: 

Programa de 

Saúde na Escola 

(PES), a fim de 

gerar mais 

conhecimento 

sobre saúde 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipertensão arterial sistêmica é um grande problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, não sendo diferente no município de Governador Valadares. O grande índice de 
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pacientes acometidos por essa doença levantou a necessidade da realização deste trabalho, 

pois tem-se como o principal objetivo diminuir a incidência e a prevalência da hipertensão 

dentre a população cadastrada a ESF Jardim do Trevo. Com isso, intente-se diminuir a chance 

de agravos advindos da HAS nesse território. 
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