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RESUMO 

 

A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência, mortalidade e morbidade 
no Brasil, sendo o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. A redução 
da pressão arterial se mostra como um dos fatores protetores mais importantes 
contra desfechos graves e grande redutor de morbimortalidade. Estimativas 
fidedignas da prevalência da hipertensão arterial são de fundamental importância 
não só com o intuito de implementar medidas preventivas visando diminuir o 
aparecimento de novos casos, mas também para o planejamento racional dos 
serviços de saúde. Assim, este estudo objetivou propor projeto de intervenção para 
ampliar o controle dos hipertensos da comunidade da Estratégia Saúde da Família 
Centro pertencente a Unidade Básica de Saúde IV, localizada no município de 
Açucena, Minas Gerais.Foi realizada revisão narrativa da literatura, no período de 
2010 a 2019, nos bancos de dados Scientific Electronic Library online, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Biblioteca Virtual de Saúde do 
Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Para elaboração do plano de intervenção 
foi utilizado como base o Planejamento Estratégico Situacional. Foram encontrados 
como nós críticos: Baixa adesão ao tratamento medicamentoso; baixo nível de 
informação em relação à doença em questão, a hipertensão arterial sistêmica; 
hábitos de vida inadequados, predispondo o aumento da incidência. O projeto foi 
realizado com a intenção de propor ações voltadas para a melhoria na qualidade de 
vida da população da Unidade de Saúde do Centro (UBS IV), pois os problemas 
identificados foram muitos, mas tivemos como prioridade identificar os fatores de 
risco e determinantes sociais para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em 
especial a Hipertensão Arterial Sistêmica. Espera-se que, com estas ações, se 
consiga melhorias nas mudanças comportamentais e hábitos alimentares da 
população, aumento na adesão ao tratamento, modificação do tratamento atual para 
um tratamento atualizado, com medicações eficientes e adequadas, prevenção de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis de pacientes em que estas doenças não 
estão instaladas e evolução positiva no tratamento dos já diagnosticados, com 
objetivo de se reduzir morbimortalidade. 

 
Descritores: Hipertensão arterial. Doença crônica. Atenção Primária à Saúde. Saúde 
da Família. 
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ABSTRACT 

 

Arterial hypertension is a disease of high prevalence, mortality and morbidity in 
Brazil, being the main risk factor for cardiovascular diseases. The reduction in blood 
pressure is shown as one of the most important protective factors against serious 
outcomes and a great reduction in morbidity and mortality. Reliable estimates of the 
prevalence of arterial hypertension are of fundamental importance not only in order to 
implement preventive measures aimed at reducing the appearance of new cases, but 
also for the rational planning of health services. The work aimed to propose an 
intervention project to expand the control of hypertensive patients in the Community 
of the Family Health Strategy Center belonging to the Basic Health Unit IV, located in 
the municipality of Açucena, Minas Gerais. A narrative review of the literature was 
carried out, from 2010 to 2019, in the online databases Scientific Electronic Library, 
Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Virtual Health Library of 
the Center for Education in Collective Health. To prepare the intervention plan, the 
Situational Strategic Planning was used as the basis. Critical knots were found: Low 
adherence to drug treatment; Low level of information regarding the disease in 
question, systemic arterial hypertension; Inadequate lifestyle habits, predisposing to 
increased incidence. The project was carried out with the intention of proposing 
actions aimed at to improve the quality of life of the population of the Center's Health 
Unit (UBS IV), as the problems identified were many, but we had as a priority to 
identify the risk factors and social determinants for Chronic Non-Communicable 
Diseases, especially Hypertension Systemic Arterial. It is expected that, with these 
actions, improvements in behavioral changes and eating habits of the population will 
be achieved, increase in treatment adherence, modification of the current treatment 
to an updated treatment, with efficient and appropriate medications, prevention of 
Chronic Noncommunicable Diseases of patients in which these diseases are not 
present and a positive evolution in the treatment of those already diagnosed, with the 
objective of reducing morbidity and mortality. 

 
Descriptors: Hypertension. Chronic disease. Primary Health Care. Family Health. 
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
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Produto Interno Bruto 
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SAMU 

SCIELO 

Sistema de Atendimento Médico de Urgência 

Scientific Eletronic Library Online 
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SUS 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Açucena é uma cidade de 9.470 pessoas segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, para o ano de 2019 (IBGE, 2020). Localizada 

na região leste de Minas Gerais há 284 km da capital. A cidade teve uma redução 

populacional na última década, devido à migração para áreas de maior 

disponibilidade de empregos em cidades próximas como Ipatinga, Coronel 

Fabriciano, Timóteo e Governador Valadares. Há uma divisão regional vigente desde 

2017, feita pelo IBGE, em que o município faz parte das Regiões Geográficas 

Intermediária e Imediata de Ipatinga. Até então, havia a divisão em microrregiões e 

mesorregiões, em que o município pertencia à microrregião de Guanhães, que 

também estava incluída na mesorregião do Vale do Rio Doce. A cidade possui uma 

densidade demográfica de 12,60 hab/km², distribuída em uma área territorial de 

815,422 km² (IBGE, 2020). 

O município tem sua história iniciada em 1824, quando os índios botocudos 

que habitavam a região, foram aldeados em um quartel com 80 praças, por ordem 

do rei Dom Pedro I, construídos por João Maciel da Costa, dando início ao arraial 

com o nome de Travessão. Padre Félix Ferreira, juntamente com Vigário de 

Joanésia, em 1860, celebrou a primeira missa no povoado. Nesta época, moradores 

do Serro, Conceição e Itabira haviam se deslocado para a região e se dedicavam as 

atividades agrícola, como feijão, mandioca e milho. O nome, inicialmente “Travessão 

de Guanhães”, foi mudado posteriormente para Açucena. O nome Açucena teve 

origem por meio da existência de uma planta nativa na região, da família das 

Amarilidáceas, também conhecida como 'Palmo de São José' ou Copo de Leite 

(IBGE, 2020). 

O salário médio mensal dos trabalhadores formais em Açucena, no ano de 

2018, era de 1,5 salários mínimos (IBGE, 2017), com uma taxa de população 

ocupada em 5,5%. O percentual de população com rendimento nominal mensal per 

capita de até ½ salário mínimo é de 44,4% (IBGE, 2020).  

A cidade possui um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 9.702,71 reais. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,610. O IDHM possui 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Minas_Gerais
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uma faixa entre 0 e 1, sendo considerado pior quanto mais próximo de 0 e melhor 

mais próximo de 1 (IBGE, 2020). 

Em 2017, os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública 

da cidade tiveram nota média de 5,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais do ensino fundamental, essa nota foi 

de 4,8. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96,7%. No 

município há 15 escolas para ensino fundamental e 4 escolas para ensino 

médio,sendo suas matrículas 1184 e 425, respectivamente, dados computados em 

2018( IBGE, 2020). 

Possui 43,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 64.5% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 7.7% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2020). 

  

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

 

O município de Açucena conta com cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

contando com cinco equipes de saúde da família e uma policlínica onde são feitos 

atendimentos de urgência e emergência fora do horário de funcionamento das 

unidades de saúde. Os atendimentos das unidades são realizados de 8 às 16 horas, 

e, após esse horário, de 16 ás 21 horas, os atendimentos passam a ser realizados 

na policlínica da cidade, que mantém seu funcionamento como uma unidade de 

pronto atendimento. A policlínica conta com uma equipe composta por médico, 

enfermeiro, duas técnicas de enfermagem e duas auxiliares de serviços básicos. 

Atendimentos fora desse horário são encaminhados para a referência do município, 

Ipatinga, Minas Gerais, localizado a 75 quilômetros de distância. 

O município de Açucena não possui hospital ou Sistema Médico de 

Atendimento de Urgência (SAMU). Os pacientes são encaminhados, por meio de 

ambulâncias do município de Açucena, que ficam disponíveis durante vinte e quatro 

horas e todos os dias da semana, para a unidade de pronto atendimento (UPA) de 

Ipatinga, Hospital Municipal de Ipatinga ou Hospital Marcio Cunha, dependendo da 

gravidade do quadro que se encontram.  

A cidade conta com atendimentos especializados na área de Ginecologia e 

Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria, que são realizados também em consultórios nas 
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Unidades Básicas de Saúde da cidade. Conta também com atendimentos 

psicológicos e atendimentos odontológicos. As consultas para demais 

especialidades são encaminhadas também para Ipatinga, onde os pacientes são 

atendidos na policlínica do SUS da cidade. 

A cidade não possui Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). Os pacientes com 

diagnósticos psiquiátricos são tratados pelo médico de família e pelo psiquiatra que 

faz atendimento quinzenalmente na cidade, e os quadros mais graves também são 

encaminhados para as referências de Ipatinga.  

Possui uma farmácia do Sistema Único de Saúde (SUS) localizada ao lado da 

Unidade Básica de Saúde IV, próximo ao centro da cidade, e um laboratório que 

atende também para o (SUS), localizado no centro da cidade, próximo a secretaria 

de saúde do município. 

Segundo o DATASUS em 2017 havia 0,51 enfermeiros, 0,54 dentistas e 

1,5 médicos para cada mil habitantes, frente a médias nacionais de 0,69, 0,54, e 1,5, 

respectivamente. Em 2016, foram registrados 674 óbitos, sendo que as doenças 

do sistema circulatório representaram a maior causa de mortes (31,3%), seguida 

pelos tumores (17,7%), caso de violência teve uma porcentagem de 19%.  

Atualmente, o município enfrenta sérios problemas na rede de saúde pública, 

pela falta de verbas e investimentos nos postos e unidades de atendimento. 

 

1.3 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

A comunidade Centro,na qual o autor do presente trabalho atua, é composta 

por 2340 habitantes cadastrados na Unidade de Saúde IV, na zona urbana, centro 

de Açucena, Minas Gerais.  A cidade possui cerca 7,7% de urbanização de vias 

públicas. Possui uma destinação de lixo para aterros sanitários e 43,8 % de 

esgotamento adequado. A área de abrangência da unidade de saúde básica do 

centro (UBS IV) conta com cinco escolas, três creches, seis praças, todos 

localizados na região urbana da cidade.  

As mulheres procuram a unidade de saúde com maior regularidade, refletindo 

em indicadores de saúde diferentes dos masculinos. Consequentemente, os 

diagnósticos são mais estabelecidos entre as mulheres, levando a um aumento na 

qualidade do tratamento e seguimento de doenças nas mesmas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/DATASUS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentista
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasma
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As mulheres se destacam no atendimento da área ginecológica, algumas com 

patologias como diabetes, hipertensão e obesidade. Há a presença de 

hipertireoidismo e depressão, em alguns casos. Neoplasias são poucos casos, mas 

ocorrem. Alguns casos de lombalgia e enxaqueca. 

As crianças, em geral, são acometidas por doenças agudas relacionadas a 

quadros respiratórios, gastrointestinais e infecções autolimitadas. Ocorrem também 

alguns casos de acidentes com bicicletas, quedas na escola ou no futebol e alguns 

ferimentos (com perfurocortantes e vidro,por exemplo). 

Os usuários da referida comunidade acessam o sistema de saúde em sua 

maior parte por consultas agendadas, e uma menor parte por demanda espontânea. 

Ainda assim, observa-se grande quantidade de pacientes com descompensação de 

hipertensão, com quadros de picos hipertensivos e crises hipertensivas. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 

 

A UBS do Centro, também conhecida como UBS IV, é programada para 

receber pacientes agendados e demanda espontânea, sendo a sua maioria (60%), 

pacientes previamente agendados. É uma unidade de saúde bem estruturada, 

contando com recepção, quatro consultórios, consultório odontológico, sala de 

vacina, sala de curativos, sala de reuniões, cozinha, dois banheiros e cozinha. Não 

possui sala para eletrocardiograma (ECG), sendo esse exame realizado na 

policlínica da cidade. Nesta UBS é possível agendar consultas de Enfermagem, 

Odontologia, Nutrição, Psiquiatria, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Psicologia, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e consultas com o médico de família, sendo essa a 

maior demanda. A unidade fornece grupos de prevenção e tratamento de doenças 

como obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes e grupos para orientação de 

gestantes. 

Junto à prevenção de doenças, a unidade de saúde atua no diagnóstico e 

tratamento de diversas doenças e referenciando patologias mais especificas e raras. 

A equipe utiliza a classificação de risco para a organização da demanda espontânea 

e procura atender da melhor forma possível a população. 

Nesta unidade temos um médico de saúde da família, sete Agentes 

Comunitários de Saúde(ACS), uma enfermeirae duas técnicas de enfermagem.O 

psiquiatra, o pediatra e o ginecologista atendem na unidade quinzenalmente, 
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realizando apenas consultas clínicas. Já as consultas com a nutricionista e com o 

psicólogo acontecem três vezes por semana, na mesma unidade.Quem faz a 

gerencia do posto é a enfermeira da unidade de saúde, juntamente com a secretaria 

de saúde do município, e a unidade de saúde não possui auxiliar 

administrativo.Possui também uma auxiliar de limpeza que vai a unidade de saúde 

diariamente. 

 

1.5 Equipe de Saúde da Família 

 

A equipe é composta por um médico,uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem e sete agentes comunitários de saúde, como foram citadas 

anteriormente. 

O quadro, a seguir, apresenta descrição do quadro de profissionais: 

 

Quadro 1 – Quadro de profissionais da Equipe de Saúde Centro, pertencente a 

UBS IV, localizada no município de Açucena, Minas Gerais 

 

Profissionais Descrição 

ACS micro-área 01  ACS há 10 anos. Escolaridade nível médio. A Micro-área conta 

com 404 pessoas cadastradas e 152 famílias.  

ACS micro-área 02  ACS há 4 anos. Escolaridade nível médio. Trabalha com a 

micro-área 02 que tem 296 indivíduos e 95 famílias 

cadastradas.  

ACS micro-área 03  ACS há 2 anos. Escolaridade nível médio. Atua na micro-área 

03 que tem 198 pessoas cadastradas e 66 famílias.  

ACS micro-área 04  ACS da micro-área há1 ano. Escolaridade nível médio. Possui 

146 famílias cadastradas e 430 pessoas. 

ACS micro-área 05  ACS há 2 anos. Escolaridade nível médio. Atende a micro-

área 05 na qual contam com 145 famílias e 248pessoas. 

ACS micro-área 06  ACS há 4 anos. Escolaridade nível médio. Atua na micro-área 

06 que tem 460 pessoas cadastradas e 187 famílias 

ACS micro-área 07  ACS há 6 meses. Escolaridade nível médio. Atua na micro-

área 07 que tem 304 pessoas cadastradas e 104 famílias 

Médico Profissional da equipe há 1 ano e 6 meses 
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Enfermeira Profissional da equipe há 1 mês 

Técnica de 

Enfermagem 

Profissional da equipe há 3 anos e 4 meses 

Fonte: Autoria Própria 

 

A equipe de saúde da família possui no total 2340 habitantes e 895 famílias 

cadastradas. 

A ação em conjunto da equipe é muito importante para estabelecer 

diagnósticos precoces, tratamentos adequados e controle das doenças crônicas, 

feitos principalmente pelo médico de família e pela enfermeira da unidade. A 

unidade conta com atendimentos especializados com datas previamente agendadas. 

Na unidade, também são desenvolvidas atividades de grupos para o controle de 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes (Hiperdia), grupo para tabagistas e 

grupo de gestantes, para orientações e prevenção de doenças. A equipe vem 

observando um aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), dentre elas, a hipertensão arterial sistêmica se destaca, o que vem 

causando grande preocupação. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe 

 

A Unidade de SaúdeCentro funciona das 07:00 às 16:00 horas, possui escala 

de revezamento entre os funcionários para que possa ser cumprida toda carga 

horária semanal. O médico de família e comunidade atua nesta unidade, das 7 horas 

da manhãàs 16 horas da tarde, de segunda a quinta, como preconizado pelo 

programa mais médicos do Brasil (PMMB). A enfermeira da unidade atua no mesmo 

horário, de segunda a sexta. As agentes de saúde atuam, também, de segunda a 

sexta, em suas respectivas áreas, trazendo informações sobre os pacientes, 

informando necessidade de visitas domiciliares, monitorando o uso de 

medicamentos, auxiliando em dúvidas sobre atendimentos e agendando consultas 

para os pacientes. Os médicos especialistas, nas áreas de ginecologia e obstetrícia, 

pediatria e psiquiatria atuam na unidade quinzenalmente, em datas pré-

estabelecidas no início do mês.  
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1.7 O dia a dia da equipe 

 

O trabalho da equipe no dia a dia consiste em maior parte nos atendimentos 

previamente agendados, e em menor parte a demanda espontânea. Dentre esses 

atendimentos, estão desde pacientes crônicos para controle de doenças como 

hipertensão, diabetes, dislipidemias e obesidade, até pequenas urgências como 

doenças infecciosas, pacientes com dores agudas e atendimentos que necessitam 

ser referenciados para a policlínica da cidade, onde é recebida a maior parte das 

urgências do município.  

Dentro dessa organização, uma vez por semana, a enfermeira e o médico 

fazem atendimentos de puericultura e pré-natal, com datas modificadas de acordo 

com o mês e de acordo com a demanda. Uma vez por mês, o médico da unidade faz 

atendimentos no presídio da cidade, que está localizado na área de atuação da 

unidade de saúde do centro. As visitas domiciliares são quase sempre previamente 

agendadas, geralmente feitas uma vez por semana, a qual o médico realiza 

acompanhamento de pacientes acamados, idosos com dificuldade de deambulação, 

pacientes cadeirantes e pacientes com saúde mental debilitada. 

 O quadro, a seguir, apresenta a agenda do médico e enfermeira da equipe, 

por turno: 

Quadro 2 - Agenda Programática do Médico da Equipe de Saúde Centro 
pertencente a UBS IV, localizada no município de Açucena, Minas Gerais 
 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã Consulta 
clínica 

Consulta 
Clínica 

Pré-Natal Puericultura  
 
 
 

Tarde 
 
 

Consulta 
Clínica 

Consultas 
para 
renovação 
de receitas 

Consulta 
Clínica 

Visita 
Domiciliar 

 
 

Fonte: Autoria Própria 

Quadro 3 - Agenda Programática daEnfermeira da Equipe de Saúde Centro, 
pertencente a UBS IV, localizada no município de Açucena, Minas Gerais 
 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manh
ã 

Acolhimen
to + Coleta 
de 
Preventivo 

Acolhimen
to 

Acolhimento Acolhimento + 
Puericultura 

Puericultura 
 
 
 

Tarde Acolhimen Pré-Natal Acolhimento/Reuni Acolhimento/Vis Puericultura/Servi
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to ão com a equipe ita Domiciliar ço Administrativo 

Fonte: Autoria Própria 

 

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

passo) 

 

 Poucos grupos educativosde doenças crônicas não transmissíveis 

 Redução do tempo de consulta, gerando distanciamento médico-paciente 

 Elevada prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

descompensada/crises hipertensivas 

 Baixa quantidade de médicos trabalhando no município 

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

intervenção (segundo passo) 

 
O quadro 4apresenta a classificação de prioridade para os problemas 

identificados no diagnóstico da comunidade: 

 
Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de 

Açucena, Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevada prevalência 

de Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

(HAS) 

descompensada / 

crises hipertensivas 

Alta 10 Parcial 1 

Redução do tempo 

de consulta 

Média 9 Parcial              2 

Poucos Grupos 

Educativos de 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Média 8         Parcial 3 

Baixa quantidade de 

médicos trabalhando 

no município 

Média 4 Fora 

 

4 

Fonte: Autoria Própria 
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Devido à importância do quadro de pacientes hipertensos descompensados e alta 

capacidade de enfrentamento do problema frente aos outros problemas 

apresentados, elencamos esse problema como o principal e de maior impacto na 

comunidade. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

  

 Na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) IV há 2340 

habitantes, sendo 587 com diagnóstico e acompanhamento de hipertensão arterial 

sistêmica, com porcentagem de 25,08% da população geral. Na população total,520 

habitantes possuem menos de 25 anos de idade,732 possuem entre 25 e 59 anos, 

sendo 140 hipertensos (19,1% desse valor) e 1088 possuem mais de 59 anos de 

idade, sendo 447 hipertensos (41,0% desse valor). Espera-se que haja 25,8% de 

casos diagnosticados na faixa etária entre 25 e 59 anos e 52,5% acima de 59 anos, 

entre os idosos (MINAS GERAIS, 2010). 

Diante desses fatos e da demanda diária de pacientes com níveis pressóricos 

alterados, observa-se a possibilidade de um contingente de pacientes pertencentes 

à área da unidade de saúde IV subdiagnosticados em relação à hipertensão arterial 

sistêmica. 

Além disso, percebe-se nos atendimentos diários recorrência de crises 

hipertensivas o que caracteriza hipertensos descompensados. Tem-se como intuito 

compensar os quadros de hipertensão arterial, aumentar os diagnósticos de 

hipertensão arterial sistêmica em pacientes ainda não diagnosticados, reduzir crises 

hipertensivas, reduzir morbimortalidade e elevar a qualidade de vida dos pacientes. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo geral 

 

Propor projeto de intervenção para ampliar o controle dos hipertensos da 

comunidade da ESF Centropertencente à UBS IV, localizada no município de 

Açucena, Minas Gerais 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar casos de hipertensão na população; 

 Diagnosticar novos casos de crise hipertensiva / hipertensão descompensada; 

 Iniciar o tratamento dos pacientes recém diagnosticados 

 Reduzir a incidência de crises hipertensivas/descompensação 

 Otimizar a prescrição medicamentosa e não medicamentosa dos usuários 

hipertensos 

 Propor ações de educação em saúde aos hipertensos 
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4  METODOLOGIA 

 

Foi realizada revisão narrativa da literatura, no período de 2010 a 2019, nos 

bancos de dados Scientific Electronic Library online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual de Saúde 

do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) utilizando-se os seguintes 

descritores: hipertensão arterial; doença crônica; atenção primária de saúde; saúde 

da família.  

Para Gil (2016, p. 43): 

A revisão bibliográfica também é denominada de revisão de 
literatura ou referencial teórico. A revisão bibliográfica é parte 
de um projeto de pesquisa, que revela explicitamente o 
universo de contribuições científicas de autores sobre um 
tema específico. 

 

Os artigos utilizados foram de estudos já efetuados sobre a temática proposta 

para embasamento teórico. 

Antes de se desenvolver o projeto, vários textos sobre a temática proposta 

foram lidos e, em seguida foi feita uma análise interpretativa. 

Esta análise propiciou um levantamento de dados através dos artigos lidos, 

que propiciaram uma discussão acerca da temática proposta (MARCONI; LAKATOS, 

2011). 

Foi utilizado também o Planejamento Estratégico Situacional (PES) de forma 

a se fazer uma estimativa dos problemas e estabelecer o problema prioritário, os nós 

críticos e as ações (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 
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5  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

5.1 Conceito e Epidemiologia 

 

A hipertensão é o principal fator de risco de doenças cardiovasculares, 

afetando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Reduzir a pressão arterial (PA) em 

pacientes com hipertensão é a maneira mais eficaz de diminuir as taxas de 

mortalidade e os danos aos órgãos-alvo associados à hipertensão (BURNIER, 

2019). 

Estudos e levantamentos sobre a prevalência da hipertensão arterial são de 

grande importância para o objetivo de implementar medidas preventivas que visam 

reduzir o surgimento de casos novos, e também para a organização dos serviços de 

saúde, visto que a hipertensão arterial está diretamente ligada a uma série de 

doenças cardiovasculares, como doença arterial coronária, insuficiência cardíaca 

congestiva, doença cerebrovascular e insuficiência renal crônica, que, por fim, são 

as principais causas de mortalidade e morbidade em diversos países do mundo, 

incluindo o Brasil (TACON; SANTOS; CASTRO, 2010). 

Mendes, Morais e Gomes (2014) realizaram estudo descritivo para 

estabelecer a prevalência de hipertensão arterial em idosos e concluíram que a 

prevalência da HAS acima dos 65 anos não teve linearidade, mas foi mantido 

elevado, com maior prevalência em idosas e em idosos com baixa escolaridade, o 

que atrai a atenção para a importância de ações de prevenção dos fatores de 

risco e acompanhamento em longo prazo dos idosos hipertensos. Também 

Andrade et al. (2014) mostraram que a HAS apresentou elevada prevalência nos 

idosos estudados, sendo mais elevada em alguns subgrupos: mulheres, baixa 

escolaridade e não brancos. Entre os fatores de risco mais comuns, ficou em 

evidência o sedentarismo, obesidade abdominal e sobrepeso. No estudo de 

Oliveira (2011) os resultados mostraram que a educação em saúde é necessária 

para que o paciente, sendo orientado sobre os princípios em que se fundamenta o 

tratamento, consiga exercer o controle adequado da PA, visando melhor qualidade 

de vida. 

De acordo com estudos desenvolvidos no Brasil, na população geral, e em 

outros países multirraciais, houve um aumento direto na proporção de hipertensos 
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com o aumento da idade. Santos et al. (2019) mostraram a alta prevalência em 

pacientes negros e mostraram que nas comunidades quilombolas é alta a 

necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde. 

 

5.2 Fisiopatologia 

 

Diversos fatores fisiopatológicos foram identificados na gênese da 

hipertensão arterial primária: aumento da atividade do sistema nervoso simpático; 

aumento da produção de hormônios retentores de sódio e de vasoconstritores; 

aumento prolongado da ingestão de sódio durante a vida; ingestão inadequada de 

potássio e cálcio; aumento da secreção ou secreção inapropriada de renina, com 

consequente aumento na produção de angiotensina II e aldosterona; deficiência na 

produção de vasodilatadores como prostaciclinas, óxido nítrico e peptídeos 

natriuréticos; alterações na expressão do sistema calicreína-cinina; anormalidades 

dos vasos de resistência, incluindo lesões seletivas da microvasculatura renal; 

diabetes mellitus e resistência à insulina; obesidade; aumento na atividade de 

fatores de crescimento vascular; alterações dos receptores adrenérgicos, 

influenciando a frequência cardíaca, a resposta inotrópica do coração e o tônus 

vascular; e alterações no transporte iônico celular (SOUZA; STEIN; BASTOS, 2014). 

 

5.3 Quadro Clínico 

 

A história clínica e o exame físico do paciente hipertenso devem ser 

orientados para a confirmação da elevação da pressão arterial e definição do 

diagnóstico de hipertensão arterial, para a identificação de fatores de risco 

cardiovascular associados, pesquisa de lesões de órgãos-alvo e doenças 

cardiovasculares, e para pesquisa de causas secundárias da elevação da pressão 

arterial  (NASCENTE et al., 2010). 

Na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterialhouve a inclusão de novos 

fatores de risco:  obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2 e/ou circunferência abdominal ≥ 102 cm 

nos homens ou ≥88 cm nas mulheres); resistência à insulina (glicemia plasmática 

em jejum: 100-125 mg/dl; Teste oral de tolerância à glicose: 140-199 mg/dl em 2 

horas; hemoglobina glicada: 5,7 – 6,4%) e LDL > 115mg/dl (a diretriz anterior 

preconizava >110mg/dl como fator de risco) (RAM, 2019) 
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Deve-se destacar a importância de alguns dados da identificação e de hábitos 

de vida do paciente, que vão auxiliar na caracterização do risco individual e também 

na melhor abordagem terapêutica do paciente, incluindo a adoção de hábitos 

saudáveis. A pressão arterial aumenta progressivamente com a idade, atingindo 

uma prevalência de 60% em indivíduos acima de 65 anos, sendo predominante 

nessa faixa etária a elevação da pressão sistólica. Indivíduos afro-descendentes têm 

maior prevalência de hipertensão arterial, especialmente entre as mulheres, e 

apresentam maior repercussão de lesões de órgãos-alvo (SANTOS et al., 2019).  

Portanto, apesar de, no Brasil, o fator raça não estar associado a maior 

ocorrência de hipertensão, a identificação da etnia no paciente hipertenso deve ser 

considerada ao lado dos demais fatores de risco. O acúmulo de massa corporal 

pode ser considerado outro fator que predispõe a elevação da pressão arterial, 

podendo ser responsável por 20 a 30% dos casos de hipertensão arterial, enquanto 

isso, os sedentários possuem risco aproximadamente 30% maior de apresentar 

hipertensão que os ativos, por isso a importância de se identificar o padrão alimentar 

e de atividade física do paciente (SANTOS et al., 2019). 

Além disso, a determinação do consumo de sal é muito importante, pois o 

excesso de sódio na alimentação contribui muito para a ocorrência de hipertensão 

arterial e também para a dificuldade do controle. O consumo elevado de bebidas 

alcoólicas também eleva a pressão arterial, e a magnitude do efeito está relacionada 

à quantidade de etanol e ao número de vezes da ingestão, por isso é um dado 

indispensável da história clínica do paciente. Outros dados que devem ser 

lembrados estão relacionados ao consumo de medicamentos e substâncias que 

podem elevar a pressão arterial, tais como os anticoncepcionais orais, os 

antiinflamatórios não hormonais e hormonais, anorexígenos e descongestionantes 

nasais, entre outros (PINHO; PIERIN, 2013). 

A maioria dos pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial é 

assintomática. Alguns sintomas não especificamente relacionados à pressão arterial 

elevada podem ser referidos pelos pacientes, como cefaléianucal, tonturas, 

indisposição geral. Na maioria das vezes, a cefaléianucal está associada a tensão 

muscular ou quadros de enxaqueca não-secundários à hipertensão arterial. A 

hipertensão arterial é causa de cefaleia intensa apenas nos estágios mais graves, 

como a hipertensão maligna ou a encefalopatia hipertensiva. Os sintomas 

relacionados à doença hipertensiva são referidos pelos pacientes na presença de 
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lesões em órgãos-alvo da hipertensão arterial, como insuficiência cardíaca, 

coronária ou renal, ou mesmo sintomas de doença cerebrovascular (NASCENTE et 

al., 2010). 

Alguns dados da história clínica podem auxiliar no diagnóstico diferencial 

entre a predominância da disfunção sistólica ou da disfunção diastólica no 

mecanismo da insuficiência cardíaca. A disfunção diastólica isolada é mais 

frequentemente observada em pacientes com hipertensão acelerada-maligna que 

apresentam graus extremos de hipertrofia ventricular, em pacientes idosos e, 

principalmente em mulheres. Já a disfunção predominantemente sistólica ocorre 

mais frequentemente na quinta década, em pacientes de raça negra, e que 

apresentam história mais prolongada de hipertensão arterial (PINHO; PIERIN, 2013). 

A presença de dor precordial em pacientes hipertensos é relativamente 

frequente e pode significar a associação de doença coronária ou simplesmente ser 

consequência das alterações de microcirculação encontradas nos pacientes 

hipertensos, principalmente naqueles com hipertrofia ventricular. A dor precordial 

não associada à doença dos grandes vasos coronários no hipertenso é atípica em 

localização e duração e está mais relacionada a elevações súbitas da pressão 

arterial do que aos esforços (MENDES; MORAES; GOMES, 2014). 

O envolvimento renal no paciente hipertenso pode ser assintomático, nos 

graus mais leves, e o sintoma mais precoce é a noctúria (inversão do ritmo de 

diurese, consequência da perda de capacidade de concentração urinária. Em 

estágios mais avançados de disfunção renal, sintomas associados à uremia podem 

aparecer, tais como, oligúria, fraqueza generalizada, inapetência, náuseas, vômitos 

e empalidecimento (SANTOS et al., 2019). 

Distúrbios visuais são frequentemente referidos pelos pacientes hipertensos, 

especialmente escotomas (pontos escuros) e fosfenas (pontos brilhantes), podendo 

chegar até a amaurose bilateral, associada a graves lesões retinianas. Sintomas do 

envolvimento cerebral na hipertensão arterial são observados nas formas mais 

graves de complicações hipertensivas, como a hipertensão maligna, a encefalopatia 

hipertensiva e no acidente vascular cerebral. Mesmo em formas mais leves, a 

hipertensão arterial pode acelerar o declínio da função cognitiva observada com o 

envelhecimento (TACON; SANTOS; CUNHA, 2011). 
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5.4 Tratamento 

 

Após a confirmação diagnóstica e a estratificação de risco, o tratamento 

deverá ser individualizado de acordo com a estratificação de risco e a meta da 

pressão arterial que deve ser alcançada, determinada pelo grau de risco 

cardiovascular. Baseando-se no fato de que o risco cardiovascular aumenta 

proporcionalmente com elevações dos níveis de pressão arterial acima de 115/75 

mmHg, recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial menores 

que os indicados como metas mínimas, se possível 120/80 mmHg, dependendo da 

tolerância do paciente (JARDIM et al., 2017). 

O tratamento da hipertensão arterial reduz o risco das complicações 

catastróficas. No entanto, em 10% dos idosos, o diagnóstico da hipertensão arterial 

é realizado somentedepois de um evento clínico causado pela pressão elevada por 

muitos anos, como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio 

(RIBEIRO; ZANELLA; KOHLMANN, 2013). 

O objetivo principal da terapia anti-hipertensiva é a redução da morbidade e 

mortalidade cardiovascular e a instituição do tratamento depende da análise do risco 

global do paciente e não apenas do seu nível de pressão arterial.  

Atualmente, não há dúvida de que o tratamento farmacológico da hipertensão 

arterial previne eventos cardiovasculares, comparando-o ao placebo ou a nenhum 

tratamento. Em pacientes com hipertensão limítrofe, o início precoce do tratamento 

farmacológico retardou a elevação da pressão arterial e diminuiu o desenvolvimento 

de hipertensão estágio 1 (LEE; KIM; CHO, 2019). No entanto, os benefícios para 

redução de risco cardiovascular com o tratamento farmacológico de hipertensos 

limítrofes ainda não são evidentes, e, por isso, a indicação deve ser individualizada, 

devendo-se sempre recomendar a adoção de hábitos de vida saudáveis para estes 

indivíduos (LI et al., 2015). 

Em pacientes hipertensos estágio 1 que não responderam às modificações do 

estilo de vida, os anti-hipertensivos que podem ser usados como monoterapia para o 

controle da pressão arterial, de acordo com as VII Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, são: diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores de canais de 

cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueadores do 

receptor AT1 da angiotensina II (Algoritmo 6) (JARDIMet al., 2017). 
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A avaliação inicial de um paciente com hipertensão é importante para ajudar 

na escolha de uma terapia eficaz. Todos os fatores de risco do paciente devem ser 

levados em consideração, incluindo a identificação de danos aos órgãos-alvo e 

possíveis causas secundárias de hipertensão. O tratamento da hipertensão deve se 

concentrar na saúde geral do paciente, com foco na redução do risco de futuros 

eventos cardiovasculares. À medida que a PA e o risco de doença cardiovascular 

aumentam, os cuidados com o tratamento da hipertensão devem ser intensificados 

(SILVA; FIGUEIREDO; RIOS, 2019). 

Os medicamentos anti-hipertensivos, bem como a modificação do estilo de 

vida, fornecem a base principal para o tratamento da pressão arterial elevada. Várias 

classes de medicamentos estão disponíveis para o tratamento da hipertensão. 

Medicamentos que demonstraram ter um efeito melhor na redução do risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares devem ser usados preferencialmente. 

Portanto, os principais medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão 

incluem diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRAs) e bloqueadores dos 

canais de cálcio (CCB). As evidências são controversas para apoiar o uso inicial de 

betabloqueadores para hipertensão na ausência de comorbidades cardiovasculares 

específicas (SILVA; FIGUEIREDO; RIOS, 2019). 

Longo, Martelli e Zimmermann (2011) verificaram o quadro da HAS e das 

principais classes dos agentes anti-hipertensivos orais utilizados em 51 pacientes 

com faixa etária entre 52 e 87 anos de idade, sendo retirados da amostra os 

pacientes sem histórico de HAS e com níveis pressóricos considerados normais 

pelas V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Dos 51 pacientes analisados, 

27 fizeram parte da amostra, por terem sido diagnosticados com hipertensão arterial 

no período referente, correspondendo a 53% do número total, havendo predomínio 

do sexo feminino em 15 casos (56%). Quanto à frequência dos fármacos anti-

hipertensivos prescritos na amostra, foi observado que os inibidores da IECA 

representou o grupo de medicamentos mais usado, em especial, o captopril, seguido 

pelo grupo dos diuréticos tiazídicos. Em associação, os IECA, juntamente com os 

diuréticos, foram os mais prescritos. Este estudo revelou ser expressivo o 

quantitativo da população idosa com HAS no Setor Estância do Instituto Bairral de 

Psiquiatria, sugerindo acompanhamento clínico e medicamentoso desse grupo. A 

terapia medicamentosa utilizada para tratamento da HAS no referido setor está de 
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acordo com a recomendação da literatura. 

A eleição do anti-hipertensivo deve ser criteriosa, estando atento para o 

número de tomadas diárias, interações medicamentosas e, principalmente, para os 

demais problemas de saúde do idoso, como cardiopatias, incontinência urinária e 

hipotensão ortostática (RIBEIRO; ZANELLA; KOHLMANN, 2013). 

Muitos pacientes iniciam o tratamento com apenas um medicamento, no 

entanto, em pacientes com hipertensão em estágio 2, deve-se considerar o início de 

dois medicamentos de classes diferentes. Quando o tratamento farmacológico de 

uma droga é apropriado, as comorbidades do paciente (por exemplo, diabetes 

mellitus, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica) 

devem ser consideradas para quais classes específicas de medicamentos anti-

hipertensivos para reduzir a pressão arterial. Além disso, outros fatores específicos 

do paciente, como idade, uso de vários medicamentos, adesão ao tratamento, 

interações medicamentosas e custos, devem ser considerados. Muitos pacientes 

que iniciam o tratamento com apenas um medicamento podem precisar 

posteriormente de dois ou mais medicamentos de diferentes classes farmacológicas 

para a redução da pressão arterial. O conhecimento do mecanismo de ação de cada 

medicamento anti-hipertensivo é importante. Regimes terapêuticos com dois ou mais 

fármacos com atividade complementar nos quais um segundo fármaco anti-

hipertensivo é usado para bloquear respostas compensatórias ao medicamento 

inicial ou afetar diferentes mecanismos da hipertensão pode resultar na redução 

aditiva da pressão arterial (WHELTON et al., 2018). 

Os diuréticos aumentam o fluxo urinário e a excreção de sódio e são usados 

para ajustar o volume e/ou a composição dos fluidos corporais. Eles são divididos 

em grupos que têm diferentes mecanismos de ação e características 

farmacológicas: inibidores da anidrase carbônica, diuréticos osmóticos, diuréticos de 

alça, diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio e antagonistas dos 

receptores de mineralocorticoides. Os diuréticos tiazídicos têm sido usados no 

tratamento da hipertensão desde o final da década de 1950 e continuam sendo um 

dos grupos mais importantes de medicamentos usados para reduzir a pressão 

arterial devido à sua eficácia e custo-efetividade (FOROUZANFAR et al., 2017).  

As propriedades farmacológicas dos betabloqueadores podem ser explicadas 

em grande parte pelas respostas produzidas pelos receptores em vários tecidos e 

pela atividade dos nervos simpáticos que inervam esses tecidos. Assim, o bloqueio 
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do receptor beta tem relativamente pouco efeito no coração normal de um indivíduo 

em repouso, mas exerce efeitos significativos quando predomina o controle 

simpático do coração, como durante o exercício ou o estresse (HARVEY; 

MONTEZANO; TOUYZ, 2015). 

Os principais efeitos terapêuticos dos betabloqueadores ocorrem no sistema 

cardiovascular. É importante distinguir esses efeitos em indivíduos normais daqueles 

em indivíduos com doenças cardiovasculares, como hipertensão. Como as 

catecolaminas exercem ações cronotrópicas e inotrópicas positivas, os antagonistas 

dos receptores betas diminuem a frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica. 

Quando a estimulação tônica dos receptores beta é baixa, esse efeito é modesto. No 

entanto, quando o sistema nervoso simpático é ativado, os betabloqueadores 

atenuam o aumento esperado da frequência cardíaca (BRUTON, 2018).  

A administração a curto prazo de um betabloqueador não seletivo diminui o 

débito cardíaco, a resistência periférica aumenta para manter a pressão sanguínea, 

como consequência do bloqueio vascular do receptor beta-2 e dos reflexos 

compensatórios, como aumento da atividade do sistema nervoso simpático, 

resultando na ativação dos receptores arteriolares alfa. No entanto, com o uso 

prolongado de betabloqueadores, a resistência periférica total retorna à linha de 

base ou diminui em pacientes com hipertensão (BRUTON,2018).  

Em geral, os betabloqueadores não reduzem a pressão arterial em pacientes 

com pressão arterial normal, no entanto, esse efeito é observado em pacientes com 

hipertensão. Apesar de seu amplo uso, os mecanismos responsáveis por esse 

importante efeito clínico não são bem elucidados. Os betabloqueadores podem ser 

classificados em três grupos: bloqueadores betas não seletivos de primeira geração, 

bloqueadores beta seletivos de segunda geração e bloqueadores beta com ações 

cardiovasculares de terceira geração adicionais (BRUTON, 2018).  

Os medicamentos de terceira geração, além das ações anteriores, têm efeitos 

vasodilatadores de maneiras diferentes: bloqueio concomitante do receptor 

adrenérgico alfa-1 e aumento da síntese e liberação de óxido nítrico no endotélio 

vascular. Os betabloqueadores são indicados para o tratamento da hipertensão, 

particularmente em pacientes com indicações específicas, como alto risco de doença 

cardíaca coronária e insuficiência cardíaca, ou em pacientes com infarto agudo do 

miocárdio, pacientes com angina estável, insuficiência cardíaca diastólica e sistólica, 

hiperadrenérgicos e arritmias supraventriculares. Sob essas condições particulares, 
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os efeitos dos betabloqueadores podem fornecer benefícios, além de reduzir a 

pressão arterial (RAM, 2019). 

Os bloqueadores dos canais de cálcio exercem seus efeitos através da 

ligação à subunidade α1 dos canais de cálcio do tipo L, reduzindo o fluxo de cálcio 

através do canal. São indicados como uma alternativa à terapia inicial quando os 

diuréticos tiazídicos não são tolerados ou em combinação com os inibidores da ECA 

da enzima de conversão da angiotensina e os BRA como terapia adjuvante 

(WHELTON et al., 2018). 

Os inibidores da ECA e os BRA atuam no sistema renina-angiotensina (SRA), 

inibindo a produção e a ação da angiotensina II (Ang II), respectivamente. Eles 

reduzem os efeitos oxidativos e inflamatórios induzidos pela angiotensina II e podem 

adicionar benefícios adicionais ao limitar a disfunção endotelial e a inflamação 

vascular (LAFFER; ELIJOVICH, 2019). Além disso, os IECA inibem a degradação da 

bradicinina (que induz a liberação de óxido nítrico), que resulta em vasodilatação 

dependente do endotélio e os BRAs, bloqueando os receptores AT1, favorecem a 

ligação do Ang II aos receptores AT2 livres e, consequentemente, estimula a síntese 

e liberação de óxido nítrico induzida por esse receptor (THUILLEZ; RICHARD, 

2015). 

No estudo BANFF, foram comparados os efeitos do tratamento de oito 

semanas com inibidores da ECA (quinapril e enalapril), BRA (losartan) e CBC 

(anlodipina) na DMF em 80 pacientes com doença coronariana. Somente o quinapril 

melhorou a dilatação mediada por fluxo (FMD) em comparação à linha de base. Não 

foi observada alteração com enalapril, losartan ou anlodipina (ANDERSON et al., 

2010). 

Os efeitos benéficos dos IECA na função endotelial e na inflamação vascular 

foram demonstrados em pacientes com hipertensão essencial. O tratamento com 

cilazapril por dois anos e lisinopril por três anos melhorou a resposta à acetilcolina 

na microcirculação subcutânea em comparação ao atenolol (SCHIFFRIN; DENG, 

2017).  

A adesão ao tratamento anti-hipertensivo constitui um problema frequente nos 

idosos, sendo um dos maiores desafios para o controle adequado, em larga escala, 

da hipertensão. A polifarmácia é o maior risco de interação medicamentosa e de 

efeitos adversos na população geriátrica (SILVA; FIGUEIREDO; RIOS, 2019). Desta 

forma, os pacientes devem ser educados em relação à doença durante as consultas 
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médicas e, quando possível, em grupos com assistência multiprofissional. No início 

do tratamento e nos ajustes de dose pode-se conseguir melhor controle e adesão 

com a realização de retornos ambulatoriais frequentes a cada três a quatro 

semanas. Nesse sentido, atenção básica tem papel essencial para a prevenção, 

controle/tratamento e monitoramento da doença (ARENDSE et al., 2019). 
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6  PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Dificuldades de controle de 

pacientes hipertensos na UBS Centro, em Açucena”, para o qual se registra uma 

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

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2018).  

 

6.1  Descrição dos problemas selecionados (terceiro passo) 

  

Percebe-se, nos atendimentos diários, recorrência de crises hipertensivas e 

de hipertensos descompensados. 

Como exposto na justificativa, há 19,1% de hipertensos adultos e 41% de 

hipertensos idosos. As porcentagens não correspondem à demanda semanal e 

mensal de pacientes com quadro de pressão descompensado, evidenciando um 

possível subdiagnóstico de hipertensão na área abrangente da unidade de saúde IV. 

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (quarto passo) 

 

É de grande importância estabelecer os motivos pelosquais muitos pacientes 

estão com quadros de hipertensão arterial descompensado ou apresentando crises 

hipertensivas, ou seja, os fatores desencadeantes para a doença, além do 

tratamento e a adesão ao mesmo pela população. Observa-se, na cidade de 

Açucena, uma baixa adesão ao tratamento medicamentoso para hipertensão, sendo 

esse o principal problema relacionado à doença em questão. Associado a isso, a 

cidade dispõe de poucas opções de atividades físicas para os moradores, poucos 

locais seguros e adequados para a prática de esportes, ausência de estímulo a 

prática de esportes e um estilo de vida saudável.  

Observamos também hábitos alimentares inadequados, que, apesar de 

muitos pacientes estarem em acompanhamento nutricional com a profissional na 

unidade de saúde, existe uma dificuldade para essa adequação alimentar. O 

excesso de sódio na alimentação associado à ingestão de alimentos industrializados 

contribui fortemente para a manutenção de níveis pressóricos altos.Alguns fatores 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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não modificáveis como genética e hereditariedade relativa a hipertensão arterial 

sistêmica também estão associados aos quadros presentes. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (Quinto passo) 

 

Dos nós críticos encontrados, foram selecionados três: 

1. Baixa adesão ao tratamento medicamentoso; 

2. Baixo nível de informação em relação à doença em questão, a hipertensão 

arterial sistêmica; 

3. Hábitos de vidainadequados, predispondo o aumento da incidência da 

doença.  

 

6.4  Desenho das operações 

 

Para o desenho das operações foi elaborado o diagnóstico situacional, a 

identificação e priorização dos problemas e a construção do plano de ação que 

segue abaixo de acordo com cada nó crítico encontrado: 
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Quadro 5 – Operações sobre o nó crítico 1relacionado ao problema “Elevada 

prevalência de Hipertensão Arterial Descompensada / Crises hipertensivas”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família IV, 

daUBSCentro, Açucena, Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso 

6º Passo. 

Operação 

(operações) 

Melhorar a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente, a 

fim de se obter sucesso terapêutico e boa adesão farmacológica 

6º passo. Projeto “Comunicação/ informação” 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Qualificar o atendimento, por meio da melhora da comunicação entre 

a equipe e o paciente, com aumento do nível de informações durante 

a consulta a fim de se estabelecer uma relação de confiança entre o 

profissional e o paciente e maior sucesso terapêutico e controle da 

doença. 

Sensibilização sobre a importância do tratamento/acompanhamento 

da hipertensão 

6º passo. 

Produtos 

esperados 

Palestras sobre a ação e a importância dos medicamentos anti-

hipertensivos, forma de atuação das medicações, administração, 

forma de uso e horários para o uso(todas as microáreas); 

 

Palestras sobre desdobramentos cardiovasculares dos quadros de 

hipertensão descompensados (todas as microáreas); 

 

Promoção de eventos com renovação de receitas e esclarecimentos 

sobre o tema (todas as microáreas); 

 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

para o público alvo; 

Estrutural: adquirir espaço para palestras sobre a hipertensão arterial 

sistêmica; 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 

minicursos. 

Político: mobilização social 

7º passo. 

Viabilidade do 

Organizacional: conseguir espaço para as palestras;  

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
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Fonte: Autoria Própria 

 
Quadro 6– Operações sobre o nó crítico 1 relacionado ao problema “Elevada 

prevalência de Hipertensão Arterial Descompensada/crises hipertensivas”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família IV, da UBS 

Centro, Açucena, Minas Gerais 

 

plano. Recursos 

críticos 

para o público alvo; 

Político: mobilização social 

8º passo. Controle 

dos recursos 

críticos. Ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Diretor das UBS (motivação favorável) 

Profissionais da Equipe de Saúde (motivação favorável) 

 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 

saúde; reuniões com a associação da comunidade 

9º passo. 

Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

responsável (eis) 

Três meses para o início das atividades 

 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/Nutricionistas 

10º passo. Gestão 

do plano. 

Monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Planilha para controle e monitoramento 

Nó crítico 2 Baixo nível de informação em relação a doença hipertensão arterial 

sistêmica 

6º Passo. 

Operação 

(operações) 

Promover informações para a comunidade sobre a doença em 

questão, sua gravidade e seus desdobramentos cardiovasculares 

 

6º passo. Projeto “Compreenda Hipertensão”  

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Aumento do nível de informação da população sobre a Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

Melhora dos níveis pressóricos dos hipertensos acompanhados, com 

consequente diminuição de eventos cardiovasculares 

Redução dos casos novos de Hipertensão 
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6º passo. 

Produtos 

esperados 

Palestras sobre fatores desencadeantes da hipertensão arterial, 

causas da descompensação, o que é a doença e suas complicações 

macro e microvasculares; 

Campanhas sobre a gravidade da doença; 

Promoção de eventos que esclareçam dúvidas acerca do tema 

Palestra sobre a importância das aferições adequadas e frequentes da 

pressão arterial. 

 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

para o público alvo; 

Político: mobilização para as campanhas sobre ahipertensão arterial; 

articulação com as escolas para fazer palestras sobre boa alimentação 

Estrutural:conseguir espaço para as palestras; 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimídias; 

minicursos. 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano. Recursos 

críticos 

Organizacional: Conseguir espaço para as palestras;  

Político: mobilização para as campanhas contra hipertensão arterial; 

articulação com as escolas para fazer palestras sobre boa alimentação 

 

8º passo. 

Controle dos 

recursos críticos. 

Ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Diretor da UBS (motivação favorável). 

Profissionais da Equipe de Saúde (motivação favorável) 

 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 

saúde; reuniões com a associação da comunidade; reuniões com os 

educadores e direção das escolas da região e associação de 

moradores 

9º passo. 

Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

responsável (eis) 

Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar 

as estratégias. 

 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 

 

10º passo. Gestão 

do plano. 

Monitoramento e 

avaliação das 

Questionário de avaliação sobre os conhecimentos adquiridos 
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ações 
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Quadro 7– Operações sobre o nó crítico 1 relacionado ao problema “Elevada 

prevalência de Hipertensão Arterial Descompensada/crises hipertensivas” na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família IV, da 

UBSCentro, Açucena, Minas Gerais 

 

 

Nó crítico 3 Hábitos de vida inadequados, predispondo o aumento da incidência da 

doença.  

6º Passo. 

Operação 

(operações) 

Modificar hábitos alimentares e estilos de vida relacionados a 

hipertensão. 

6º passo. Projeto Eu sou 12/8 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Conscientizar a comunidade dos perigos existentes em não aderir à 

pratica atividade física e mudanças nos hábitos alimentares e suas 

consequências cardiovasculares. 

Eu sou 12/8: Pressão arterial <140x90 mm Hg; reduzir Kg de peso dos 

pacientes, pois a cada 10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de doenças 

cardiovasculares; diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão 

calórica, aumentar gasto calórico com atividades físicas, reduzir o 

consumo de álcool e sódio na alimentação. 

6º passo. 

Produtos 

esperados 

Programa de atividade física.  

Panfletos incentivando práticas de boa alimentação e qualidade de 

vida, incentivo à prática de exercícios para evitar complicações da 

hipertensão arterial. 

Palestras sobre a importância da mudança dos hábitos de vida para o 

combate a hipertensão arterial sistêmica, complicações macro e 

microvasculares; 

Campanhas sobre alimentação saudável com médico e nutricionista 

Promoção de eventos com atividades físicas, equipe articulada com 

fisioterapeuta 

Campanhas para conscientizar as crianças e adultos sobre boa 

alimentação e redução do sódio na dieta. 

 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 

para o público alvo; 

Político: Mobilização social para as campanhas contra a hipertensão; 

articulação com nutricionista e fisioterapeuta 



35 

 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacional: conseguir espaço para as palestras 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 

minicursos. 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano. Recursos 

críticos 

Político: mobilização social para as campanhas contra a hipertensão; 

articulação com nutricionista e fisioterapeuta 

Estrutural: conseguir espaço para as palestras 

8º passo. 

Controle dos 

recursos críticos. 

Ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Diretor das UBS (motivação favorável) 

Equipe de Saúde da Família ( motivação favorável) 

 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de 

saúde; reuniões com a associação da comunidade. 

9º passo. 

Acompanhamento 

do plano. Prazo e 

responsável (eis) 

Três meses para o início das atividades. 

 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Fisioterapeuta/ 

Nutricionistas. 

 

10º passo. Gestão 

do plano. 

Monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliação dos níveis de melhoria das pressões arteriais, peso, 

redução do tabagismo e etilismo por meio de questionários.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O projeto foi realizado com a intenção de propor ações voltadas para as 

melhorias na qualidade de vida da população da Unidade de Saúde do Centro (UBS 

IV), pois os problemas identificados foram muitos, mas tivemos como prioridade 

identificar os fatores de risco e determinantes sociais para as DCNT, em especial a 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Espera-se, com a proposição destas ações que se consiga melhorias nas 

mudanças comportamentais como hábitos alimentares da população, aumento na 

adesão ao tratamento, modificação do tratamento atual para um tratamento 

atualizado, com medicações eficientes e adequadas, prevenção de DCNT de 

pacientes em que estas doenças não estão instaladas e evolução positiva no 

tratamento dos já doentes, principalmente a Hipertensão Arterial Sistêmica. 

No desenvolvimento deste projeto acredita-se que os resultados 

apresentados sejam positivos e consiga alcançar os objetivos propostos. 
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