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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida como uma condição clínica de 

saúde causada por múltiplos fatores e caracterizada por elevação sustentada dos 

níveis pressóricos 140 e/ou 90 mmHg. Em geral, está associada a distúrbios 

metabólicos, alterações de funções e/ou de estrutura de órgãos vitais, podendo 

ser agravada pela presença de outros fatores de risco comodiabetes mellitus 

(DM),obesidade abdominal,dislipidemia e intolerância à glicose. Neste sentido, o 

objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas comHAS descontrolada, assistidos pela Equipe de 

Saúde da Família Mandacaru no município de São João do Paraíso/ Minas 

Gerais.Para realizar este trabalho, primeiramente elaborou-se o diagnóstico 

situacional utilizando o método da Estimativa Rápidapara evidenciar os principais 

problemas de saúde que afetam os usuários adscritos à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Mandacaru no município de São João do Paraíso. Os dados para análise 

foram retirados das fontes secundárias (relatórios do MS, relatórios da secretaria 

municipal de saúde de São João do Paraíso, registros da equipe de saúde) e 

entrevistas com as pessoas que vivem na área de abrangência, alémda 

observação ativa, utilizando o método de Planejamento Estratégico Situacional 

(PES). Seguindo esses passos identificou-se como principal problema a receber 

uma intervenção da equipe de saúde“Altos índices de pacientes com HAS 

descontrolada”. Ao final desse trabalho esperar-se elevar o nível de conhecimento 

sobre a HAS entre o público alvo pelo menos 80%, promovendo o autocuidado, 

levando a participação ativa desses pacientes no tratamento da doença, e 

consequentemente melhorando a qualidade de vida da população. 

 
 

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



ABSTRACT 

Arterial Hypertension (AH) is a multifactorial clinical condition characterized by 
sustained elevation of 140 and / or 90 mmHg pressure levels. It is often associated 
with metabolic disorders, functional and / or structural alterations of target organs, 
and is aggravated by the presence of other risk factors (RF), such as dyslipidemia, 
abdominal obesity, glucose intolerance and diabetes mellitus (DM).. In this sense, 
the objective of this work was to elaborate an intervention project to improve the 
quality of life of people with uncontrolled systemic arterial hypertension, assisted by 
the Mandacaru Family Health Team in the city of São João do Paraíso / Minas 
Gerais. In order to carry out this work, we first developed the situational diagnosis 
using the Quick Estimation method to highlight the main health problems affecting 
users of UBS Mandacaru in the city of São João do Paraíso. The data for analysis 
were taken from the secondary sources (MS reports, reports from the São João do 
Paraíso municipal health department, records of the health team) and interviews 
with people living in the area of coverage, in addition to active observation, using 
the Strategic Situational Planning (PES) method. Following these steps, it was 
identified as the main problem to mention a health team intervention "High indices 
of patients with uncontrolled SAH". At the end of this study, it is expected to 
increase the level of knowledge about hypertension among the target population by 
at least 80%, promoting self-care, leading to the active participation of these 
patients in the treatment of the disease, and consequently improving the quality of 
life of the population.  
  

  

 Key Word: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município de São João do Paraíso 

São João do Paraíso é um município brasileiro que se encontra localizado no 

estado de Minas Gerais e limita com os municípios de Montes Claros e Salinas na 

divisa com o estado de Bahia. Também se encontra próximo aos municípios de 

Taiobeiras (70 km), Ninheiras (30 km) e Vargem Grande. Conta com uma 

população de 23.279 habitantes.Os  principais setores econômicos são  doce de 

marmelo ea fabricação e exportação  do óleo de eucalipto, matéria prima que é 

utilizada na produção de diversos produtos industrializados.Também possui uma 

forte produção de carvão vegetal (IBGE, 2016). 

Nesse município 18.2% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário 

adequado, 76.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 2.5% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).É um município muito cultural, 

conservador de suas raízes e tradições típicas como seu artesanato e a culinária 

assim como as festas tradicionais. Em junho são celebradas muitas festas 

religiosas com bandas de música e o levantamento da bandeira(IBGE, 2016). 

1.2 O Sistema municipal de saúde 

Para prestar o atendimento à saúde o município conta com uma Unidade de 

Saúde da Família (USF)/Estratégia de  Saúde da Família (ESF) na Sede e seis 

pontos de apoio Unidades Básicas de Saúde(UBS). Sendo dois desses pontos de 

apoio localizados na zona rural e quatro nas diferentes partes das regiõesurbanas 

do município. Alémda assistência na atenção primária, tem um hospital 

públicogeralque permite assistência eletiva a toda a população, além de oferecer 

serviços de urgência e emergência.  Salienta-se que cerca de 90% da população 

do referido município é completamente dependente do Sistema único de Saúde 

(SUS). 

A USF encontra-se no centro da cidade, com uma equipe de 27 pessoas, sendo 

parte efetiva e parte contratada, distribuídas entre a sede e os seis pontos de 



apoio. Nesta USF do centro são realizados também alguns atendimentos de 

urgênciae possui uma equipe composta por médicos atuando 20 horas cada, 

enfermeira 40 horas, técnica de enfermagem 40 horas, recepcionista 40 horas, 

dentistas 20 horas,  auxiliar de dentista 40 horas e  auxiliar serviços gerais. São 

João do Paraíso possui ainda  uma farmácia comunitária, que no momento não 

conta com a totalidade de medicamentos de uso regular para controle de doenças 

crônicas. As referências para a média e alta complexidade  são as cidades de 

Padre Paraíso, Taiobeiras, Montes Claros e Salina. Quanto ao sistema de 

referência e contra referência, ainda não encontra-se complementamente 

instalado e tem até o momento o consórcio de saúde dos serviços de viva vida 

Hiperdia, com o apoio de diagnóstico nestas redes. A crise política desencadeada 

no município nos últimos anos gerou um grande déficit na área de saúde, ficando 

a população um tempo considerável sem oferta de consultas especializadas e os 

exames de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, endoscopia 

digestiva e outros de alta tecnologia que quando necessários são encaminhados 

conforme a disponibilidade dos serviços da  rede de atenção. 

1.3 Unidade Básica de Saúde / A Equipe de Saúde da Família, seu território e 

sua população adscrita. 

O povoado de Mandacaru encontra – se localizado na periferia da cidade de São 

João do Paraíso. A população é empregada na pecuária e agricultura, porém, é  

grande o número de desempregados e subempregados.  O cultivo é diversificado 

e varia entre eucalipto, pastagens, milho, feijão, mamona, mandioca e frutas como 

manga, acerola, banana e laranja. Além do plantio, a criação de bovinos ocupa 

lugar importante na economia. A estrutura de saneamento básico na comunidade 

deixa muito a desejar, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário, à 

coleta de lixo e qualidade da água.  A comunidade ainda conta com duas escolas 

que atendem as crianças de 0 a 15 anos de idade oferecendo educação até o 

ensino médio. Quanto às pessoas maiores de 60 anos, observa-se além da baixa 

renda o analfabetismo predominante, que provavelmente provoca dificuldades 

para continuação dos estudos, principalmente, o ensino superior. Existem ainda, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura


quatro igrejas evangélicas e uma católica próximaa uma praça e a população 

costuma celebrar as festas religiosas, juninas, natal, além das feiras aos sábados 

onde se comercializam alimentos que são produzidos na região. 

Neste contexto, localiza-se a UBS Mandacaru onde trabalha a Equipe de Saúde 

da Família Mandacaru,na qual estou inserida, proporcionando serviços de saúde 

ao usuário como sujeito integrado à família, ao domicílio e à comunidade.A 

unidade está situada próximo à rua principal e a equipe de saúde é formada por 

uma médica, uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem, um auxiliar de 

dentista, um recepcionista, seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS´s) que 

prestam assistência a uma população de 1834 habitantes, num total de 532 

famílias cadastradas. A área de abrangência de nossa equipe é uma área rural, 

com uma unidade bem estruturada com recepção, sala de curativo, sala de 

enfermagem, sala de consulta médica, sala de puericultura, sala de atendimento 

odontológico, cozinha e banheiro. As acomodações adequadas aos usuários 

melhoram significativamente a qualidade de atendimento, pois, permite 

privacidade na relação profissional – usuário e consequentemente influência de 

forma positiva o acolhimento que exige um ambiente reservado em algumas 

situações de atendimento. 

A unidade funciona de segunda a sexta de 07h00min as16h00minatendendo 

também nos domicílios com o apoio dos ACS´s que se revezam durante a 

semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência. O 

atendimento ocorre na zona rural, a 50 km do município São João do Paraíso, 

onde as ruas principais não são asfaltadas, gerando um excesso de poeira e 

quando chove gera muita lama dificultando o acesso ao UBS Mandacaru, 

desestruturando a agenda pré-estabelecida. 

As principais atividades desenvolvidas pela equipe, são as visitas domiciliares dos 

ACS´s às famílias, consultas médicas e de enfermagem, vacinação, grupos 

operativos voltados para a prevenção de doenças crônicas e atendimentos 

específicos como puericultura e pré-natal. A equipe procura ainda desenvolver um 

grupo de atividade física, reunião de capacitação para os agentes comunitários de 



saúde, reuniões educativas da equipe com as gestantes, idosos, homens, 

mulheres epara planejamento familiar. Ainda existe a chamada nutricional, que 

uma atividade nutricional educativa realizada com o apoio do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF).  

 

1.4 Priorizações dos problemas- a seleção do problema para plano de 

intervenção 

O perfil epidemiológico da população da área adstrita da UBS Mandacaru está 

descrita no quadro abaixo de acordo com as áreas das microrregiões: 

Quadro 1 – Perfil epidemiológico segundo a divisão por micro áreas da área de 

abrangência da Unidade Básica de saúde (UBS) Mandacaru São João do 

Paraíso/MG. 

INDICADORES MICRO  
ÁREA 

1 

MICRO 
ÁREA  

2 

MICRO 
ÁREA 

3 

MICRO 
ÁREA 

4 

MICRO 
ÁREA 

5 

MICRO 
ÁREA 

6 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e 
mais/pop total 

2.89 1.96 1.77 2.28 3.22 2.59 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer 

de mama 

37 23 19 30 48 35 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer 

de colo 

129 98 88 109 147 122 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer 

de próstata 

46 38 37 41 49 45 

Portadores de 
HASesperados: 

78 62 58 67 82 74 

Portadores de HAS 
cadastrados:  SISAB 

59 52 50 55 60 57 

Relação de HAS 
esperados/cadastrados 

19 10 8 12 22 17 

Portadores de DM 
esperados: 

15 12 11 13 17 14 

Portadores de DM 
cadastrados:  SISAB 

11 5 4 8 13 9 

Relação de DM 
esperados/cadastrados 

4 7 7 5 4 5 

 



As informações para definição dos problemas de saúde que acometem a 

saúde da população assistida foram obtidas além dos registros da equipe e da 

observação ativa do território em destaque, também de relatórios do Ministério da 

Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso. As principais 

causas de morte na área adstrita assistida pela equipe de Mandacaru em 2016 

foram: HAS e DM não controlados, consumo de álcool, Doenças Cérebro 

Vasculares e doenças Isquêmicas do coração(SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 2016). 

Após a análise da situação de saúde da população da comunidade de 

Mandacaru pertencente à USB Mandacaru foi possível identificar os principais 

problemas que afetam os usuários: 

 Altos índices de pacientes com HAS descontrolada; 

 Altos índices de pacientes com DM; 

 Gravidez na adolescência; 

 Altos índices de problemas ginecológicos; 

 Gastrites; 

 Altos índices de verminoses; 

 Altos índices de infecções respiratórias. 

 

 

1.5 Priorização dos problemas 

   

Após reunião da equipe de saúde e discussão dos problemas de saúde da 

comunidade Mandacaru definiu-se como principal problema de saúde que 

necessita de intervenção mais urgente “Altos índices de pacientes com HAS 

descontrolada”.  

 

 

 



Quadro 2- Classificação de prioridade dos problemas identificados no 
diagnóstico situacional da comunidade adstrita à equipe de saúde Mandacaru, 
Unidade de Saúde Mandacaru, São João do Paraíso/Minas  Gerais. 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade 
de 

enfrentamento 

Seleção 

1- Altos índices de 
pacientes com HAS  

descontrolada. 

ALTA 8 PARCIAL 1 

2-Altos índices de DM ALTA 8 PARCIAL 3 

3-Gravidez na 
adolescência. 

ALTA 8 PARCIAL 2 

4-Altos índices de 
problemas ginecológicos. 

ALTA 7 PARCIAL 5 

5- Gastrite. ALTA 7 PARCIAL 4 

6-Altos índices de 
verminoses. 

ALTA 6 PARCIAL 6 

7-Altos índices de 
infecções respiratórias. 

ALTA 5 PARCIAL 7 

 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 

 

  



2 JUSTIFICATIVA  

A relevância deste trabalho decorre da necessidade daequipe de saúde da 

Família Mandacaru no município de São João do Paraíso de readequar o 

tratamento realizado por uma parte significativa de usuários com HAS não 

controlada adscritos ao território, com o objetivo final de estabilizar os níveis 

pressóricos dessa população e consequentemente, melhorar a qualidade de vida.  

A realização deste trabalho nos permitirá aprofundar no problema de saúde em 

questão. Em especial trabalhar o conhecimento dos pacientes com HAS sobre as 

complicações advindas da falta de controle dessa doença. Conhecendo esta 

realidade a abordagem terapêutica poderia ser mais direta no sentido de trabalhar 

aHAS propriamente dita além de seus fatores de risco nas diversas fases da 

abordagem terapêuticas seja na prevenção, diagnóstico ou tratamento. Pretende-

se com esse projeto iniciarmudança nos hábitos de vida da população assistida e 

estilos de vida com adoção de uma dieta balanceada e da prática de atividades 

físicas e adesão medicamentosa de maneira a favorecer a melhoria da qualidade 

de vida dos usuários, em especial, aqueles com HAS não controlada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com hipertensão arterial sistêmica descontrolada, assistidos pela equipe 

de saúde da Família Mandacaru no município de São João do Paraíso/ Minas 

Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 MÉTODO 

Para realizar este trabalho, primeiramente realizou-se o diagnóstico 

situacional utilizando o método da Estimativa Rápida. Os dados para análise foram 

retirados das fontes secundárias (relatórios do Ministério da Saúde/MS), relatórios 

da secretaria municipal de saúde de São João do Paraíso, registros da equipe de 

saúde), entrevistas com as pessoas que vivem na área de abrangência e a 

observação ativa, utilizando o método de Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), para evidenciar os principais problemas de saúde que afetam os usuários 

adscritos à UBS Mandacaru no município de São João do Paraíso(CAMPOS, 

FARIA; SANTOS, 2010). 

Dentre os problemas encontrados, “Altos índices de pacientes com HAS 

descontrolada” foi definido como principal problema de saúde da população 

assistida pela equipe de saúde Mandacaru que necessita de intervenção mais 

urgente. 

Para este trabalho foram consideradas ainda: dados das consultas 

médicas, das visitas domiciliares, especialmente considerando o trabalho dos ACS 

que contribuiu para que a equipe confirmasse o nível de informação das pessoas 

sobre a HAS, prevenção das complicações, causas e consequências da HAS 

descontrolada. Para embasamento científico foram realizadas buscas na literatura 

disponível nas seguintes bases de dados: biblioteca virtual em saúde (BVS), 

material didático do Curso de Especialização Estratégia em Saúde da Família, 

livros, periódicos científicos, utilizando- se como descritores: Estratégia Saúde da 

Família,  Atenção Primária à Saúde e Hipertensão Arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Epidemiologia da Hipertensão Arterial Sistêmica 

As doenças crônicas não transmissíveis(DCNT) e seus fatores de risco constituem 

um dos principais problemas de saúde pública do mundo. A dificuldade na 

prevenção, controle e o bom uso dos recursos terapêuticos para diminuir a 

morbidade e a mortalidade associadas a essas doenças, a dificuldade devido às 

sequelas, o custo social da reabilitação e os cuidados necessário com os 

pacientes que possuem essas doenças são de grande importância na elaboração 

de projetos baseados no uso de recursos terapêuticos (MALACHIAS, et al 2016).  

 Entre as DCNT, a HAS é uma das mais prevalentes na população. No 

Brasil a sociedade brasileira de Cardiologia estimou que existissem em 2016, 17 

milhões de pessoas com HAS e em pessoas com mais de 60 anos, a 

porcentagem chegaria a 60%, indicando o risco de surgimento com o aumento da 

idade.Salienta-se que embora o problema ocorra predominantemente na fase 

adulta, o número de crianças e adolescentes hipertensos também vêm 

aumentando a cada dia de forma assustadora. Essa doença em geral tem um 

caráter genético, mas seu desenvolvimento é fortemente influenciado pelo 

estresse da vida cotidiana, hábitos alimentares e estilo de vida (MALACHIAS et al, 

2016). 

 5.2 Conceito, Diagnóstico e tratamento da Hipertensão Arterial 

sistêmica 

A HAS é definida como uma condição clínica de saúde causada por múltiplos 

fatorese caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos 140 e/ou 90 

mmHg. Em geral, está associada a distúrbios metabólicos, alterações de funções 

e/ou de estrutura de órgãos-alvo, podendo ser agravada pela presença de outros 

fatores de risco (FR), comoDM, obesidade abdominal,dislipidemia e intolerância à 

glicose. Mantém associação independente com eventos como morte súbita, 

acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência 



cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica, fatal e não 

fatal. Junto com DM, as complicações da HAS  (cardíacas, renais e AVE) têm 

impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, 

estimada em US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015. Em 2013 ocorreram 1.138.670 

óbitos, 339.672 dos quais (29,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte 

no país (MALACHIAS et al, 2016). 

            No que diz as causas da HAS, como citado anteriormente caracteriza-se  

por uma etiologia múltipla,  sendo possível determinar como fatores de riscos: a 

idade, raça, tabagismo, nível de atividade física, alimentação e fatores genéticos. 

As pessoas sedentárias apresentam o dobro de risco para o desenvolvimento de 

determinadas doenças, comparadas a pessoas ativas, com a alimentação 

saudável e o nível de atividade física, adequado (FERREIRA et al,2009). Segundo 

Ferreira Filho (2011), a expectativa de vida de uma pessoa com hipertensão é 

40% menor que a de uma pessoa sadia. Isso está relacionado ao esforço que o 

coração precisa fazer para bombear o sangue sendo mais vulnerável a 

desenvolver insuficiência cardíaca, ocasionado pelo aumento da pressão arterial 

desgastando os vasos e podendo causar mais facilmente um acidente vascular 

encefálico.  

O controle da HAS é feito por meio de tratamento medicamentoso contínuo, assim 

como por mudanças no estilo de vida como prática de atividade física e 

alimentação saudável, exigindo de seus portadores controle durante toda a vida 

(TAVEIRA et al., 2007). A falta de disciplina e de informação dos pacientes 

dificulta a adesão ao tratamento, ocasionando um sério problema de saúde 

pública. Desse modo, a intervenção não farmacológica está voltada ao controle 

dos fatores de risco e modificações no estilo de vida dos pacientes. Entende-se 

por adesão ao tratamento da HAS, como o grau de coincidência entre o 

comportamento do indivíduo e a prescrição do profissional de saúde, a qual 

abrange a terapia medicamentosa e os cuidados que envolvem o estilo de vida, 

sendo a adesão um processo comportamental complexo influenciado por vários 



fatores como: meio ambiente sistema de saúde e cuidados de assistência à saúde 

(KUSUMOTO et al., 2008).  

Para controlar a pressão arterial é necessária a relação entre os hábitos de vida 

saudável do indivíduo, o tratamento medicamentoso e a conscientização a 

respeito da doença e das comorbidades relacionadas. Assim, a melhor qualidade 

de vida nos indivíduos controlados pode estar relacionada à postura deles diante 

da doença e os cuidados tomados para o controle da pressão arterial. Nesse 

sentido, a educação em saúde consiste em um dos principais elementos para a 

promoção da saúde e, portanto, uma ferramenta valiosa para melhorar a condição 

de vida desses pacientes.  

A educação popular em saúde é uma estratégia que contribui de forma 

significativa para melhoria da saúde dos envolvidos, pois deve facilitar a 

adaptação voluntária de comportamento e o envolvimento de forma ampla 

considerando os aspectos individuais e coletivos (CHAVES et al, 2006). A 

educação em Saúde com ênfase em HAS tem como objetivo orientar o hipertenso 

para o autocuidado, na perspectiva de diminuir as taxas; melhorar a comunicação 

entre o profissional e o paciente; reorganizar o modelo assistencial, melhorando a 

assistência no tratamento do indivíduo como parte integrada à família, ao domicílio 

e comunidade (SOUZA et AL., 2013). 

 A ESF é um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para 

implementar a atenção primária. Estas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. O programa atua com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes 

desenvolvendo ações educativas que possam interferir no processo de saúde 

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida, 

assistência básica integral e contínua (MALACHIAS et al, 2016).  

Mesmo diante do conhecimento das medidas preventivas, o controle da HAS tem 

se tornado um desafio para os profissionais de saúde, visto que seu tratamento 



exige participação ativa do hipertenso, no sentido de modificar alguns hábitos de 

vida prejudiciais e assimilar outros que o beneficiem. O tratamento da doença é 

multidisciplinar e bilateral exigindo disciplina e informação tanto dos pacientes 

quanto dos profissionais de saúde. Nesse sentido, os serviços prestados pelos 

Psicólogos, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, educador físico entre outros 

profissionais do NASF, são essenciais para o tratamento e a profilaxia da HAS.  

As intervenções não farmacológicas têm sido importantes, sendo viabilizadas pelo 

baixo custo, pelo risco mínimo do doente e pela eficácia na diminuição da Pressão 

Arterial (PA). As atividades educativas com estratégias de participação são 

relevantes para os pacientes hipertensos, levando ao conhecimento de 

determinados assuntos, esclarecendo dúvidas, além de partilhar experiências. 

Dessa forma promove uma maior compreensão sobre a importância do Programa 

Hiperdia e suas propostas na prevenção de agravos relacionados à HAS (MOURA 

et al, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Altos índices de pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica descontrolada”, para o qual se registra uma 

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

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrições do problema selecionado  

O município de São João do Paraíso tem aproximadamente 1834 habitantes e 

desses 1186tem mais de 20 anos. Identificou-se nesse grupo um total de 450 

pessoas com HAS diagnosticada, o que representa um 37.9 % da população 

assistida. O mais preocupante é que 85.3 % desse total de pessoas com HAS são 

descontrolados, assim a importância de um projeto de intervenção para o controle 

dos pacientes, prevenir fatores de riscos e futuras complicações que podem levar 

à morte além de melhorar a qualidade de vida desses usuários. 

 

6.2 Explicações do problema selecionado 

Para se entender o impacto da HAS descontrolada, basta avaliar os números de 

complicações advindas deste descontrole.  No ano de 2016 no município de São 

João do Paraíso, entre as causas de mortalidade em maiores de 20 anos, 38% foi 

de afecções cardiovasculares(IBGE, 2016). 

Muito além da não adesão ao tratamento muitos outros fatores práticos podem 

contribuir para o descontrole da HAS como, por exemplo:  inadequação da 

prescrição do medicamento, resistência ao tratamento, efeitos adversos, 

indisponibilidade de medicamento na rede básica de saúde, dificuldade do acesso 

ao sistema de saúde, hábitos e estilos de vida inadequados e ineficiência na 

divulgação sobre: prevenção, fatores de riscos, complicações e consequências da 

HAS. 



O controle da HAS inclui o irrestrito acesso à atenção básica de saúde e o 

atendimento de boa qualidade cumprindo com os programas de saúde com 

participação ativa do paciente, da família e dos profissionais da saúde o que 

possibilita a melhoria da qualidade de vida e uma redução dos custos financeiros 

para o indivíduo, família, sociedade e o sistema de saúde. 

 

6.3 Seleções dos não críticos 

          Dentre osnós críticos que são fatores desencadeantes do principal problema 

de saúde da população assistida pela equipe de saúde Mandacaru, citam-se: 

 

 Hábitos e estilos de vida inadequados.  

 Tratamentos farmacológicos inadequados.  

 Falta de informação sobre a doença e suas complicações.  

 Serviços de saúde mal estruturados 

 

6.4 Desenhos das Operações 

 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema “Altos 

índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica descontrolada”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mandacaru, no 

município São João do Paraíso, estado de Minas Gerais, serão detalhados nos 

quadros a seguir:  



 

 

 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ 
Altos índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica 
Descontrolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Mandacaru , do município São João do Paraíso  estado de Minas 
Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados. 

Operação Modificar hábitos e estilos de vida. 
Projeto AMIGOS DE CORAÇÃO. 

Resultados 
esperados 

População com hábitos de vida mais saudáveis e 
consequentemente com melhor qualidade de vida. 

Produtos 
esperados 

 Palestras e grupos de discussão sobre hábitos e estilos de 
vida saudável a cada 15 dias.  

Recursos 
necessários 

Estrutural:Salas adequadas para palestras e capacitações  
Cognitivo:conhecimento, por parte dos Médicose os outros 
profissionais da equipe de saúde,  sobre hábitos saudáveis 
de vida. 
Financeiro:para compra de papel, impressora e toner, 

confecção de panfleto sobre estilos de vida saudável 
Político: mobilização social 

Recursos críticos Político:conseguir um espaço adequado para palestras e 
espaço na rádio local para divulgação de campanha 
educativa 
Financeiro:para aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 

educativos, vídeos e depoimentos reais, etc. 
Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla: Setor de comunicação social da 

secretaria municipal de saúde 
Motivação: favorável. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar um projeto de intervenção  à gestão e divulgação 
para a comunidade assistida 

Prazo Início em três meses e término 12 meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico, Enfermeira e a equipe de saúde como um todo, além 
do secretário de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Reunião com a equipe de saúde a cada 15 dias para 
identificação dos avanços nas mudanças de hábitos de vida 
da população com HAS descontrolada. 



Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ 
Altos índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica 
Descontrolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Mandacaru , do município São João do Paraíso  estado de Minas 
Gerais. 

Nó crítico 2 Tratamentos farmacológicos inadequados 
Operações Implantar a linha de cuidados para HAS incluindo os 

mecanismos de referência e contra-referência. 
Revisar o tratamento dos pacientes com HAS e seguimentos 
dos mesmos. 

Projeto   LINHA DE CUIDADOS 

Resultados 
esperados 

Cobertura de acompanhamento de 100% dos pacientes com 
HAS 
Tratamentos farmacológicos adequados em 90% da 
população com HAS descontrolada 

Produtos 
esperados 

Acompanhamento ambulatorial a cada quinze dias como 
atividade de rotina da equipe de saúde 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Farmácia municipal com distribuição regular de 
medicamentos de uso contínuo 
Cognitivo:Equipe de distribuição de medicamento com 
domínio do conteúdo referente à medicação de uso contínuo 
Financeiro:estoque adequado para atender a demanda de 
medicamentos, aumento da oferta das consultas. 
Político: decisão de recursos para estruturar o serviço  

Recursos críticos Estrutural: criação de fluxograma municipal para atender a 

demanda; disponibilidade dos medicamentos na farmácia 
comunitária.  
Político: decisão de recursos para estruturar o serviço 
Financeiro: Compra de medicamentos, aumento da oferta 

das consultas.  

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla: Prefeito Municipal e secretaria municipal 
de saúde 
Motivação: prefeito municipal: indiferente 
Secretaria de saúde: Favorável  

Ações 
estratégicas 

Apresentar projeto de estruturação dos serviços para a 
gestão municipal 

Prazo Início em dois meses e término em três meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Coordenadora da Atenção Básica da Saúde, Secretário 
Municipal de Saúde e Equipe de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Inicialmente reunião semanal para discussão dos avanços da 
regularização das farmácias municipais. Conforme for 
controlando o problema, as frequências das reuniões passam 
a ser a cada 15 dias. 



 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ 
Altos índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica 
Descontrolada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Mandacaru , do município São João do Paraíso  estado de Minas 
Gerais. 

Nó crítico 3 Falta de informação sobre a doença e suas complicações. 
Operação Aumentar o nível de informação da população sobre os 

riscos de HAS descontrolada 
Projeto   SABER MAIS 

Resultados 
esperados 

Diminuição da incidência de hipertensos no município 
Aumentar o número de pacientes com HAS controlada 
População mais informada sobre os riscos de HAS 
descontrolada 

Produtos 
esperados 

Palestras quinzenais sobre HAS e suas complicações 
Ambulatório implantado para acompanhamento dos 
pacientes com HAS 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para palestras e consultórios para 
ambulatório 
Cognitivo:Equipe capacitada para dar palestras e realizarem 
o ambulatório 
Político:Ampliação da UBS para viabilizar as atividades 
propostas 

Recursos críticos Político:articulação intersetorial. 
Financeiro:para ampliação da UBS e aquisição de recursos 

audiovisuais, folhetos educativos, vídeos e depoimentos 
reais, etc. 

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla:  
Equipe de saúde  
Secretaria municipal de educação 
Secretária municipal de saúde. 
Motivação:  
Equipe de saúde: Favorável  
Secretaria municipal de educação: Indiferente 
Secretária municipal de saúde: Favorável  

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto e programa de atividades educativas 
para a gestão municipal. 

Prazo Início em dois meses término em três meses 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeira e médico e toda equipe de saúde além do 
secretário municipal de saúde  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Reuniões mensais para discussão dos avanços da ampliação 
da UBS.  



 

Quadro 6– Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “ Altos 
índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica Descontrolada”, na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Mandacaru , do 
município São João do Paraíso  estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Serviços de saúde mal estruturados 

Operações Melhorar a estrutura do serviço para o atendimento dos 
pacientes com HAS, garantir seu acompanhamento em rede e a 
integralidade, equidade e universalidade dos tratamentos 
oferecidos pelo SUS. 

Projeto   CUIDAR MELHOR 
Resultados 
esperados 

Atenção multidisciplinar e multisetorial 
Eficiência no acompanhamento dos pacientes com HAS 
Garantia de medicamentos e encaminhamento para atenção 
secundária quando indicado 

Produtos 
esperados 

Ambulatório de acompanhamento de pacientes HAS implantado; 
Fluxo de referência e contra referência completamente 
estabelecido no município.  

Recursos 
necessários 

Estrutural: Comunicação entre todas as equipes de saúde do 
município 
Cognitivo: criação de fluxograma municipal para esta demanda 
Político: articulação entre os setores de saúde e adesão dos 

profissionais ao sistema de referência e contra referência. 
Recursos críticos Político:articulação entre os setores assistenciais da saúde  

Organizacional (adequação do fluxo de referência e contra-
referência) 

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla:  

Equipe de Saúde 
Secretária municipal de saúde. 
Motivação:  
Equipe de Saúde: Favorável  
Secretaria municipal de saúde: Favorável  
 

Ações 
estratégicas 

Reorganizar o processo de trabalho para melhorar a efetividade 
do sistema de referência e contra referência 

Prazo Início em três meses e término em 12 meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Coordenadora da  Atenção Básica de Saúde, Secretário 
Municipal de Saúde e Equipe de saúde 



 
  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Reuniões semanais com todas as equipes de saúde envolvidas 
com a secretaria de saúde municipal para discutir as metas 
alcançadas e as necessidades de ajustes para melhoria dos 
processos de assistência de saúde. 



7CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Ao final da implantação deste projeto muitas ações se espera serem 

alcançadas para a melhoria da assistência em saúde, em especial, a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes com HAS não controlada assistidos pela equipe 

Mandacaru. Entre eles destaca-se: 

 Adesão medicamentosa de 80% dos usuários com HAS descontrolada às 

atividades propostas pelo projeto, em especial, mudança de hábitos de 

vida.  

 Realizar capacitações da maioria dos profissionais de saúde da equipe 

Mandacaru com o intuito de disseminar e aprofundar o conhecimento sobre 

a HAS, sua prevenção e tratamento. 

 Promover a conscientização dos usuários com HAS descontrolada da 

importância de acompanhamento rigoroso e controle da HAS. 

 Diminuir consideravelmente os agravos à saúde ocasionados pela HAS , 

diminuindo também o número de internações em decorrência das 

complicações dessa doença.  

 Promover a prática do autocuidado, levando a participação ativa dos 

usuários com HAS descontrolada no tratamento da doença, e 

consequentemente melhorar a qualidade de vida da população. 
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