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RESUMO 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição clínica recorrente entre a população 
brasileira, costuma se manifestar com complicações nos órgãos-alvo. Apesar de 
grave, a hipertensão é uma doença que pode ser evitada por meio de medidas 
preventivas simples e, que muitas vezes são desconhecidas pela população, logo se 
torna essencial que a temática seja abordada na atenção básica com intuito de 
conscientizar os indivíduos quanto às precauções e cuidados que se deve ter durante 
a vida. O objetivo principal é a apresentar um projeto de intervenção para ações de 
prevenção e controle da hipertensão e suas comorbidades, na população atendida 
pela equipe urbana na Unidade Básica de Saúde Josefá Nunes no município de 
Manoel Urbano- Acre. Para a construção do projeto foi utilizado um Planejamento 
Estratégico Situacional por meio de uma estimativa rápida dos problemas da 
comunidade São Francisco, durante esse processo foram elencados os nós críticos 
relacionados à hipertensão e ações de prevenção, promoção e tratamento 
direcionados para a temática escolhida. Portanto para que haja avanço no controle 
dessa doença é necessário que a Atenção Primária à Saúde esteja envolvida em 
ações de prevenção e promoção a saúde, portanto, esse projeto de intervenção é uma 
aposta importante para o primeiro nível de atenção à saúde no município de Manoel 
Urbano, no interior do estado Acre, no Brasil.   
 

Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de risco. Atenção Primária à Saúde.  
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
Systemic Arterial Hypertension is a recurrent clinical condition in the Brazilian 
population, usually manifested with complications in our organs. Although severe, 
hypertension is a disease that can be prevented by simple preventive measures and, 
often unknown to the population, it is therefore essential that the subject is addressed 
in primary care with the aim of making individuals aware of how many cares The care 
that occurs throughout life. The main objective is to present an intervention project for 
the prevention and control of arterial hypertension and its comorbidities, the population 
served by the urban team of the Basic Health Unit Josefá Nunes in the municipality of 
Manoel Urbano-AC. For the construction of the project, a Situational Strategic Planning 
was used by means of a quick estimate of two problems of the São Francisco 
community, during this process, members of the criticism related to hypertension and 
prevention, promotion and treatment actions were used. the problem of difficulty. 
Therefore, in order to move forward, it does not control what is necessary for Primary 
Care to be involved in prevention and health promotion actions, therefore, this 
intervention project is an important bet for the first level of health care not in the 
municipality of Mano Urbano, not in the interior of the state of Acre in Brazil. 

 
 

Keywords: Hypertension. Cliff Factors. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Manoel Urbano é um município brasileiro localizado no interior do estado do Acre 

com uma população de aproximadamente 9 336 habitantes no ano de 2019, de 

acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 

2017). O Município de Manoel Urbano foi fundado a 1º de março de 1963, alcançando 

sua autonomia através da lei nº 588 de 14 de maio de 1976. A localidade foi 

desmembrada do município de Sena Madureira e recebeu o nome de Manoel Urbano 

em homenagem a um dos primeiros exploradores do rio Purus, Manuel Urbano da 

Encarnação (CAVALCANTE, 2014). 

 

A educação do município está entre as três piores do estado, com apenas 78% da 

população alfabetizada na última década. No entanto, as notas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) vem subindo desde 2005, as notas que 

antes eram 2 alcançaram 4,7 para os anos iniciais e 3,8 para os anos finais o que para 

mais de 15 anos não representa avanço significativo (BRASIL, 2017).  

 

O último censo agropecuário mostrou que 86.062 hectares de terras do município 

estão ocupados com estabelecimentos agropecuários, sendo 21.625 hectares áreas 

de consórcios ou união de pessoas e 64.457 hectares de produtores individuais. Logo, 

a agropecuária se constitui como principal mecanismo econômico do município 

Manoel Urbano (BRASIL, 2017).  

 

Além disso, grande parte da população é autônomo atuando por conta própria 

realizando trabalhos como limpeza de terrenos, faxinas, cuidadores de idosos e 

crianças, pedreiros e entre outros serviços diversos. Outra parcela significativa são 

funcionários públicos, porém esse número representa apenas 6,4% da população 

municipal (BRASIL, 2017).  

 

Vale ressaltar que Manoel Urbano ocupa o primeiro lugar entre os municípios 

acreanos no quesito “incidência de pobreza” e, as iniciativas para superar esse 

problema são praticamente inexistentes (BRASIL, 2017).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Urbano_da_Encarna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Urbano_da_Encarna%C3%A7%C3%A3o
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município de Manoel Urbano conta com 12 estabelecimentos de saúde, distribuídos 

entre:  

 cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 Polo Base Indígena; 

 uma Academia de Saúde; 

 uma Ambulância;  

 uma Unidade Mista;  

 uma Secretaria de Saúde. 

 

Todos os pontos de atenção que compõem o sistema de saúde municipal são 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), os pontos de atenção são insuficientes 

para o atendimento de toda a população, mesmo sendo uma cidade pequena os 

serviços de saúde não conseguem realizar a cobertura completa dos usuários.  

 

A cidade não conta com um hospital, existe apenas uma unidade mista para 

atendimentos de maior complexidade e regulação de pacientes, sendo necessário 

direcionar os casos de urgência e emergência para a cidade de referência, no caso 

Rio Branco (capital). 

 

 Existe um departamento de vigilância em saúde que atua de dentro da Secretaria 

Municipal de Saúde e realiza a assistência a todo o território – urbano e rural.  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

São Francisco é uma comunidade de cerca de 2.545 pessoas, localizada na entrada 

da cidade e sua população é bem humilde e vive basicamente da agricultura, produção 

rural e criação de gado. Muitos se dividem entre a vida na cidade e no campo, com 

residência nos dois locais.  

 

Não existe pavimentação e iluminação pública na comunidade; as condições de 

saneamento básico são precárias com coleta de lixo apenas duas vezes por semana; 
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90% das casas são construídas em madeira, poucas casas de alvenaria. Não há 

creche e nem asilo, e das 14 escolas do município, duas estão neste bairro.  

 

Na comunidade São Francisco existe uma UBS (Josefa Nunes) onde trabalham duas 

equipes, uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) e uma Equipe de Saúde Bucal 

(ESB).  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Josefa Nunes 

 

A UBS Josefa Nunes foi inaugurada em 2001, construída exatamente para este fim. 

No ano de 2014, passou por uma reforma para melhorias na estrutura física. Embora 

tenha sido planejada, ainda faltam salas específicas para os atendimentos como, sala 

de medicação, sala para procedimento (curativos, nebulização, etc), laboratório para 

coleta de exames, sala da criança para atendimento e desenvolvimento. Tal fato, 

prejudica os serviços e atrasa os atendimentos. 

 

1.5 A Equipe Urbana de Saúde da Família II, da Unidade Básica de Saúde Josefa 

Nunes  

 

A equipe de saúde ESF II é composta pelos seguintes profissionais de saúde: 

 um médico; 

 um enfermeiro; 

 um auxiliar de enfermagem;  

 cinco agentes comunitários de saúde (ACS) 

 

Recentemente foi implantada uma ESB na unidade para atuar de forma articulada 

com a ESF II e, ampliar a oferta de serviços aos usuários da UBS. As duas equipes 

se empenham em realizar os atendimentos baseados nos atributos da qualidade do 

cuidado, prezando sempre pela atenção humanizada e o acolhimento aos pacientes 

assistidos.  
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Urbana 

 

O horário de atendimento é das 7:00 horas às 11:00 horas no período matutino, e das 

13:00 horas às 17:00 horas no período vespertino, de segunda-feira a sexta-feira, 

entretanto, o dia de maior demanda é sempre nas segundas-feiras. Além das 

consultas médicas, são realizadas acompanhamento pré-natal, puericultura e vacinas. 

 

Devido à demanda de atendimentos, não existem atividades que envolvem a 

educação em saúde ou a formação de grupos operativos para a assistência aos 

usuários.  

1.7 O dia a dia da equipe Urbana 

 

A maior parte dos atendimentos realizado na UBS são destinados à demanda 

espontânea – são atendidos 15 a 17 pacientes para consulta médicas e 12 pacientes 

para consultas odontológicas. Para serviços de imunização, curativos e farmácia não 

existe um número estipulado.  

 

Como a equipe é pequena e a demanda é alta, algumas pessoas chegam ainda na 

madrugada para pegar as fichas e garantir suas consultas. As consultas de pré-natal 

são realizas nas segundas-feiras e quartas-feiras pela enfermeira, a coleta de 

amostras do exame Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU) são realizadas 

nas terças-feiras e quintas-feiras também pela enfermeira, o acompanhamento do pré-

natal de alto risco é realizado na quinta-feira no período da manhã pela médica e as 

visitas domiciliares programadas pelos ACS diante da classificação de risco são 

realizada na quinta-feira à tarde.   

 

A reunião da equipe para planejamento de ações e estipulação de metas é realizada 

mensalmente, na última semana do mês.  

 

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

passo) 

 

Os problemas foram identificados pelo método de estimativa rápida dos problemas, 

tendo em vista que o mesmo permite uma abordagem dos determinantes em saúde 
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por perspectivas diferentes, isto é, considera as análises do pesquisador e as 

colocações dos próprios objetos de estudo, no caso os profissionais de saúde e os 

usuários, respectivamente.  

 

Entre os problemas prevalentes temos as seguintes doenças.  

- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) – a maior parte dos pacientes adultos 

acima de 40 anos que passam por consulta possuem problemas de pressão alta. 

    - Doença respiratória aguda (DRA) – esse é outro problema prevalente entre os 

usuários de diferentes faixas etárias.  

- Diabetes Mellitus (DM) – 30% dos idosos atendidos possuem DM e HAS. 

- Infecção Sexualmente Transmissível (IST) – nos últimos meses a incidência 

desse tipo de infecção subiu, confirmando cerca de 3 novos casos a cada 

semana.  

- Doenças dermatológicas – todos os dias temos casos de pacientes com 

doenças dermatológicas, atribuídos as péssimas condições de saneamento básico. 

 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrito à equipe de Saúde Urbana, Unidade Básica de Saúde Josefa 

Nunes, município de Manoel Urbano, estado do Acre. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

HAS Alta 
7 Parcial 1 

DRA Alta 
7 Parcial 2 

DM Alta 
6 Parcial 3 

Doenças 
dermatológicas 

Média 
6 Parcial 4 

IST Média 
4 Parcial 5 

Fonte: UBS Josefa Nunes (2020) 
*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 HAS é uma condição clínica recorrente entre a população brasileira, sua prevalência 

gira em torno de 29%. Comumente a HAS é uma doença silenciosa e, costuma se 

manifestar com complicações nos órgãos-alvo (SILVA, 2014).  

 

Considerando a gravidade da HAS e as comorbidades associadas a mesma, se faz 

necessário a implementação de medidas de prevenção e combate com objetivo de 

diminuir a quantidade de hipertensos nos anos seguintes e aumentar a qualidade vida 

dos usuários já acometidos com a doença. Dessa forma, a Equipe de Saúde da 

Família II desenvolveu um plano de intervenção com uma proposta educativa 

direcionado para esses objetivos, uma vez que se trata dos principais anseios da 

Atenção Primária à Saúde (APS).  

As ações educativas em grupo oferecem uma alternativa importante na busca 
pela promoção da saúde, possibilitando o aprofundamento de discussões e a 
ampliação de conhecimento, de modo a estimular as pessoas a superarem 
suas dificuldades e obterem maior autonomia, melhores condições de saúde 
e qualidade de vida (GUERRA et al., 2017, p. 5).  

 
Apesar de grave, a HAS é uma doença que pode ser evitada por meio de medidas 

preventivas simples e, que muitas vezes são desconhecidas pela população, logo se 

torna essencial que a temática seja abordada na atenção básica com intuito de 

conscientizar os indivíduos quanto as precauções e cuidados que se deve ter durante 

a vida, assim os usuários envelheceram com muito mais saúde e expectativa de vida.  

 

Além disso, a UBS Josefá Nunes não conta com grupos operativos e educação 

permanente – mecanismos importantes para atenção coletiva dos usuários. Dessa 

forma, a equipe fica sobrecarregada com atendimentos individuais e 

consequentemente a qualidade do atendimento fica comprometida devido ao tempo 

destinado a cada consulta. Com as propostas do plano de intervenção esse processo 

seria otimizado, qualidade do atendimento ampliada e os usuários contaram com 

assistência continuada e regular.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um projeto de intervenção para ações de prevenção e controle da HAS e 

suas comorbidades, na população atendida pela equipe urbana na UBS Josefá Nunes 

no município de Manoel Urbano - Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Orientar os usuários quanto as mudanças no estilo de vida, especialmente a prática 

de exercícios e alimentação saudável.  

 

 Promover informações quanto a medidas preventivas, os impactos negativos da HAS 

na qualidade de vida e as comorbidades associadas a doença.  

 

Propor um mecanismo de monitoramentos os usuários diagnosticados com HAS. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a construção da pesquisa foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) por meio de uma estimativa rápida dos problemas da comunidade São 

Francisco no município de Manoel Urbano - Acre. Nesse processo foram elencados 

os nós críticos relacionados a HAS e ações de prevenção, promoção e tratamento 

direcionados para a temática escolhida (CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2018). 

 

O referencial teórico foi embasado em artigos da Biblioteca Virtual em Saúde do 

Nescon, da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e documentos de órgãos 

públicos. Durante a pesquisa no Scientific Electronic Library Online (SciELO) foram 

utilizados os Descritores em Ciências da Saúde: Hipertensão. Fatores de risco. 

Atenção Primária à Saúde.  

 

Também se aplicou as orientações do módulo de Iniciação a metodologia (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2017) e para a redação do texto foram empregadas as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica: conceito, tratamento e prevenção 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é uma das doenças mais prevalentes no Brasil, afetando 

um a cada quatro brasileiros adultos e se apresenta como principal fator de risco de 

doenças cardiovasculares no país (BRASIL, 2019a).  

 

“No Brasil, a HAS atinge aproximadamente 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, 

mais de 60% dos idosos, contribuindo de forma importante direta ou indiretamente 

para percentual de mortes por Doença Cardiovasculares (DCV)” (MAGALHÃES; 

AMORIM; REZENDE; 2018, p. 7). Somente nas capitais do país essa taxa é de 24,7% 

na população geral e 60,9% na população de idosos com idade superior a 65 anos de 

idade (BRASIL, 2019b).  

 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016) a Hipertensão 

Arterial (HA) é definida como: 

[...] condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos 
níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a 
distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, 
sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como 
dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito 
(DM) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016, p. 1).  
 

A HA é um dos determinantes principais para o desenvolvimento de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca, visto que 

a Pressão Alta (PA) exige que o coração realize um esforço maior do que o normal 

para conseguir fazer com que a circulação sanguínea ocorra. Trata-se de uma doença 

crônica hereditária, herdada em 90% das vezes dos pais, entretanto existem diversos 

aspectos que influenciam na manifestação dessa doença, em especial hábitos de vida 

individuais como, consumo de álcool e drogas, tabagismo, sedentarismo, obesidade, 

consumo excessivo de sal e gorduras (BRASIL, 2013a).  

 

A HA não tem cura, no entanto tem tratamento por meio de abordagens terapêutica 

medicamentosa e não medicamentosa. Iniciativas como a adoção de um estilo de vida 

saudável baseado em um plano alimentar saudável e prática de exercícios físicos são 

fundamentais para o controle da PA (COSTA et al., 2014).  
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Os mesmos autores também enfatizam as dificuldades enfrentadas no tratamento da 

HAS: 

Um dos fatores que mais interferem no controle da HAS é a não adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamentoso. A não adesão estabelece 
barreiras no processo de tratamento não minimizando as complicações 
decorrentes. As dificuldades em mudar o estilo de vida e não seguir a 
prescrição terapêutica são consideradas um dos maiores problemas no 
tratamento da doença, mas a falta de informações sobre a doença também é 
considerada um fator importante para provocar a não adesão (COSTA et al., 
2014, p. 472). 
 

Para a comprovação do diagnóstico de HAS a avaliação consta na suspeita e a 

identificação de causa secundária, bem como verificar o risco de desenvolver 

Doenças Cardiovasculares (DCV). Também são essenciais na avaliação dos 

pacientes a medição da PA no consultório e/ou fora dele, por meio de técnicas e 

equipamentos adequados, investigação do histórico familiar, exames físicos e 

investigação clínica e laboratorial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

 

Quadro 2 – Classificação da Hipertensão Arterial Sistêmica 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima 

Normal 

Limítrofe 

<120 

<130 

130-139 

<80 

<85 

85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (2016). 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2016) reforça a importância das políticas 

públicas de saúde como estratégias de prevenção do surgimento de usuários com 

HAS, bom como ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação com 

atividades de conscientização. Todas as iniciativas devem ser voltadas para o 

“diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados, 

por meio da modificação do estilo de vida e/ou uso regular de medicamentos” 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016, p. 5). 
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5.2 Hipertensão Arterial na Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família  

 

Nos últimos anos muitos estudos sobre hipertensão foram desenvolvidos em todo o 

Brasil, no entanto são restritos a estados e municípios não sendo possível estabelecer 

um panorama nacional efetivo. Isso ocorre “em virtude das dimensões continentais e 

da grande heterogeneidade socioeconômica, assim, estudos populacionais 

representativos são de difícil operacionalização” (SCALA, 2014). Diante da 

necessidade regionalizar a linha de cuidado se torna essencial o desenvolvimento de 

estudos locais, focados em cada área de cobertura de Equipes de Saúde da Família 

(eSF) para uma atuação direcionada as especificidades de cada comunidade.  

 

A HAS é uma síndrome clínica associada a diversos fatores, logo o acompanhamento 

por uma equipe multiprofissional ao paciente hipertenso é essencial para o tratamento 

dessa enfermidade. Essa abordagem deve ser feita por todos os profissionais da 

equipe – médico, enfermeiro, técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, nutricionista, 

ACS e entre outros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

 

Para o sucesso no controle da HAS se faz necessário a implementação de ações 

preventivas por parte das instituições e dos profissionais de saúde com objetivo de 

estimular a prática de atividades físicas, hábitos alimentares saudáveis, controle do 

peso e cessação do tabagismo. O SUS busca atuar de forma ampla e gratuita, para 

que os usuários hipertensos tenham acesso a assistência de profissionais de saúde e 

aos medicamentos e, esse suporte é realizado principalmente pela UBS. É importante 

destacar a importância da adesão dos pacientes ao tratamento, pois somente com 

essa articulação será possível reduzir a incidência e a prevalência da HAS no Brasil 

(HOEPFNER; FRANCO, 2010). 

 

Uma das iniciativas no sentido de superar essa doença no país é a linha de cuidado 

da HAS que possui o objetivo “fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa 

doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os 

pontos de atenção” (BRASIL, 2013b, p.22).  

 

A prevenção HAS é feita controlando os FR, nesse quesito é essencial a atuação das 

equipes de saúde para instruir toda a população quanto a esses fatores, em especial 
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o consumo do sódio, bem como atuar especificamente para os usuários em grupos 

de risco da doença. Trata-se de uma doença extremamente complexa, logo necessita 

de uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar que envolva o paciente com 

HAS e seus familiares para facilitar o tratamento (BRASIL, 2013b).  

 

“As ações educativas em saúde visam despertar a população para o real valor da 

saúde, estimulando as pessoas a serem corresponsáveis pelo processo saúde-

doença” (COSTA et al. 2014, p. 475).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Esse plano de intervenção foi desenvolvido para atuar frente ao problema prioritário e 

seus nós críticos – HAS. O desenvolvimento do projeto foi realizado em etapas – a 

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

Também foi organizado em  quadros para cada “nó crítico” onde são consideradas as 

operações, o projeto, os resultados esperados, os produtos esperados, os recursos 

necessários para a concretização das operações - estruturais, cognitivos, financeiros 

e políticos (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Na comunidade São Francisco foi verificado que 9.31% da população adulta é 

hipertensa o que corresponde a 237 usuários acometidos com HAS, onde desses 

apenas metade realiza o tratamento de forma adequado e mantém a doença sob 

controle. Além disso, é possível perceber que a maioria dos usuários não possuem 

hábitos saudáveis, como realização de exercícios físicos, boa alimentação e 

acompanhamento regular com a equipe de saúde. Entre os principais fatores de risco 

observados estão consumo excessivo de sódio, alcoolismo, tabagismo e 

sedentarismo.  

 

A ESF não realiza educação permanente em saúde e não trabalha com grupos 

operativos, isso acaba contribuindo para a falta de informações sobre os riscos de 

desenvolver doenças crônicas como a HAS e as consequências negativas que as 

mesmas possuem.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A HAS é uma doença muito comum em todo o mundo, entretanto ainda é um desafio 

muito grande determinar a origem da mesma em uma população. No caso dos 

usuários assistidos pela ESF Josefá Nunes acredita-se que seja resultado de dietas 

ricas em sódio e gorduras durante toda a vida.  

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Essa construção cultural vem acarretando diversos problemas na vida da população, 

principalmente a incidência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Por meio da estimativa rápida dos problemas foram identificados como “nós críticos” 

os seguintes aspectos.  

 
1. Sedentarismo.  

2. Consumo excessivo de sódio. 

3. Consumo excessivo de álcool e drogas. 

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

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

gestão (7º a 10º passo) 

 
Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 

 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Hipertensão Arterial 

Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família II, 

do município Manoel Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 1 Sedentarismo  

6º passo: operação 

(operações)  

Estimular os usuários a praticarem atividades físicas 

regularmente 

6º passo: projeto  Livre-se do sedentarismo  

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que os usuários estabeleçam uma rotina com práticas 

de atividades físicas pelo menos três vezes na semana 

6º passo: produtos esperados  Campanha de conscientização, palestras, distribuição de 

folhetos, confecção de banner... 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais comprometidos com a promoção a saúde 

dos usuários assistidos  

Financeiro: Recursos para confecção de matérias lúdicos e 

contratação de mecanismos para divulgação  

Político: Articulação com as demais instituições sociais para uma 

maior mobilização 
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Fonte: Autoria própria (2020) 
 

 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Político: Recursos para confecção de matérias lúdicos e 

contratação de mecanismos para divulgação 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos críticos são controlados pela Secretária de Saúde 
municipal que, que apoia todas as ações voltadas para a 
promoção à saúde no município 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será realizado pela equipe de 
profissionais da saúde, mais especificamente pela coordenadora 
da ESF;  

Julho de 2019 a julho de 2020.  

 

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

O monitoramento e avaliação das ações se deu por meio de 
relatórios mensais, incluso todas as ações e atividades realizadas 
no referido mês.  

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Hipertensão Arterial 

Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família II, 

do município Manoel Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 1 Consumo excessivo de sódio 

6º passo: operação 

(operações)  

 Desenvolver um processo de educação permanente direcionado 

a orientação sobre os problemas associados ao consumo 

desenfreado de sal  

6º passo: projeto  Menos sal, mais saúde! 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que os usuários reduzam o consumo de sal de cozinha 

6º passo: produtos esperados Palestras sobre o uso consciente do sódio, distribuição de folder 

com informações sobre o assunto e abordagem por meio das 

visitas domiciliares 

 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais capacitados para transmitir as 

informações 

Financeiro: Recursos para confecção de materiais informativos 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro:  Recursos para confecção de materiais informativos 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos críticos são controlados pela Secretária de Saúde 
municipal que, que apoia todas as ações voltadas para a 
promoção à saúde no município 

 

 



27 
 

  

Fonte: Autoria própria (2020) 
 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será realizado pela equipe de 
profissionais da saúde, mais especificamente pela coordenadora 
da ESF;  

Julho de 2019 a julho de 2020.  

 

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

O monitoramento e avaliação das ações se deu por meio de 
relatórios mensais, incluso todas as ações e atividades realizadas 
no referido mês.  

 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Hipertensão Arterial 

Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família II, 

do município Manoel Urbano, estado do Acre 

Nó crítico 1 Consumo excessivo de álcool e drogas  

6º passo: operação 

(operações)  

 Apresentar para os usuários da comunidade os problemas 

associados ao consumo de álcool e outras drogas 

 

6º passo: projeto  Diga não a dependência  

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que a população conheça os riscos a saúde atrelados 

ao consumo de álcool e drogas, as consequências negativas e os 

índices de mortalidade associados a dependência em 

substâncias químicas  

 

6º passo: produtos esperados  Palestras, rodas de conversa... 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais capacitados para palestrar sobre o 

assunto 

Financeiro: Recursos para divulgar e convidar a população para 

as atividades 

Político: articulação com demais setores públicos  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro: Recursos para divulgar e convidar a população para 

as atividades 

Político: articulação com demais setores públicos 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social – 
favoráveis a realização das atividades. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será realizado pela equipe de 
profissionais da saúde, mais especificamente pela coordenadora 
da ESF;  

Julho de 2019 a julho de 2020.  
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Fonte: Autoria própria (2020) 
 
 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A HAS está no topo das causas de morte em todo o mundo, por conta disso se 

constitui um dos principais problemas de saúde pública e, precisa de esforços 

especiais dos sistemas de saúde para superá-la.  Assim, essa proposta de intervenção 

considera crucial a prevenção desse tipo de doença e utiliza como estratégia principal 

a abordagem dos fatores de riscos associados a mesma, buscando conscientizar os 

profissionais da saúde e os usuários atendidos pela ESF II da UBS Josefá Nunes da 

importância de adotar hábitos de vida saudáveis.  

 

Para que haja avanço no controle da HAS é necessário que a APS esteja envolvida 

em ações de prevenção e promoção a saúde, portanto, esse projeto de intervenção é 

uma aposta importante para o primeiro nível de atenção à saúde no município de 

Manoel Urbano, no interior do estado Acre. 

 

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

O monitoramento e avaliação das ações se deu por meio de 
relatórios mensais, incluso todas as ações e atividades realizadas 
no referido mês.  
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