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RESUMO 
 
 

A hipertensão arterial sistêmica é a doença crônica não transmissível mais prevalente 
no Brasil e no mundo, sendo responsável por numerosas complicações relacionadas 
à saúde, podendo levar a morte ou a sequelas permanentes com diminuição da 
qualidade de vida e necessidade de terapias de reabilitação de longo prazo. O objetivo 
deste trabalho foi apresentar um projeto de intervenção para redução do número de 
pacientes com hipertensão arterial sistêmica clinicamente descompensada na 
comunidade atendida pela Equipe José Timótio de Oliveira, em Cruzeiro do Sul, Acre, 
Brasil. Foram utilizadas as ferramentas do planejamento estratégico situacional para 
a realização de um diagnóstico situacional e para o delineamento de metas. Por meio 
do método da estimativa rápida foram identificados os principais problemas existentes 
da comunidade, após o que foi elaborado um projeto de intervenção a fim de dirimir 
alguns destes problemas. A revisão da literatura foi realizada por meio dos bancos de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde e indexadores virtuais de artigos científicos. A 
7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia balizou a decisão de selecionar um problema cardiovascular, a 
hipertensão, como prioritária no território de atuação da equipe. Dados da equipe José 
Timótio de Oliveira serviram para complementar as informações do e-SUS Atenção 
Básica, bem como os cálculos e estimativas epidemiológicas locais. Este projeto 
permitiu realizar um diagnóstico situacional da comunidade, um planejamento 
estratégico situacional e, por fim, estratégias de execução de planos para modificar a 
realidade da comunidade atendida pela Equipe José Timótio de Oliveira, em Cruzeiro 
do Sul, Acre, Brasil. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária de Saúde; Estratégia de Saúde da Família; 
Hipertensão; Fatores de risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
Systemic arterial hypertension is the most prevalent non-communicable chronic 
disease in Brazil and worldwide, being responsible for numerous health-related 
complications, which can lead to death or permanent sequelae with decreased quality 
of life and the need for long-term rehabilitation therapies. The objective of this work 
was to present an intervention project to reduce the number of patients with clinically 
decompensated systemic arterial hypertension in the community served by Team José 
Timótio de Oliveira, in Cruzeiro do Sul, Acre, Brazil. Situational strategic planning tools 
were used to make a situational diagnosis and to outline goals. Through the rapid 
estimation method, the main existing problems of the community were identified, after 
which an intervention project was developed in order to resolve some of these 
problems. The literature review was performed using the databases of the Virtual 
Health Library and virtual indexers of scientific articles. The 7th Brazilian Guideline on 
Systemic Arterial Hypertension of the Brazilian Society of Cardiology marked the 
decision to select a cardiovascular problem, hypertension, as a priority in the territory 
where the team works. Data from the José Timótio de Oliveira team served to 
complement the information from e-SUS Primary Care, as well as local epidemiological 
calculations and estimates. This project made it possible to carry out a situational 
diagnosis of the community, strategic situational planning and, finally, strategies for 
implementing plans to modify the reality of the community served by Team José 
Timótio de Oliveira, in Cruzeiro do Sul, Acre, Brazil. 
 
 
KEYWORDS: Primary Health Care; Family Health Strategy; Hypertension; Risk 
factors. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1Aspectos gerais do município 

 

O município de Cruzeiro do Sul possui atualmente 88.376 habitantes (IBGE, 2019) e 

se localiza no Estado do Acre, região norte do Brasil, distando 632 km da capital Rio 

Branco. Trata-se de um município com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

médio, correspondendo a 0,664, com elevada taxa de empregos informais e com 

atividade econômica estagnada, sendo a administração pública o principal 

empregador da cidade (ACRE, 2017).  

 

No tocante às atividades agrícolas, o município não apresenta produção significativa 

de produtos alimentícios, uma vez que a zona rural serve basicamente à produção 

familiar de subsistência. Os principais produtos agrícolas são a farinha de macaxeira 

(mandioca), banana, inhame, mamão e feijão (ACRE, 2017). Grande número de 

produtores rurais integra o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA), que possui papel importante na renda do trabalhador rural do 

município (ACRE, 2017). Por outro lado, há uma forte atividade agropecuária e de 

piscicultura, seguindo a tendência do restante do estado (ACRE, 2018).  

 

A política no munícipio tem forte influência sobre os cidadãos cruzeirenses, uma vez 

que a prefeitura e o governo do Estado são os principais empregadores da cidade 

(ACRE, 2018).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Cruzeiro do Sul é composta por 

39 equipes de saúde da família (eSF), entre Centros de Saúde e Unidade Básicas de 

Saúde da Família (UBSF), além de um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

prestando auxílio a todas às unidades.  

 

Como pontos de atenção à saúde secundários, o município possui um Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD).  
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A atenção terciária do município é composta por uma Maternidade e um Hospital 

Geral, que reúne em um único local as funções de Atenção Hospitalar e de Terapia 

Intensiva, Atenção de Urgência e Emergência e de Centro Multiprofissional de 

Especialidades. 

 

O sistema de saúde local possui, ainda, uma Farmácia Central e um Centro de Apoio 

Diagnóstico (CAD). Todo o apoio logístico e o Serviço de Vigilância à Saúde são 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), que fornece, entre 

outros serviços, o transporte das equipes de saúde da família para a zona rural 

diariamente. 

 

A integração dos serviços obedece ao fluxo de encaminhamentos, que parte da cadeia 

de serviços de APS rumo aos serviços considerados de média e alta complexidade 

(CAPS, Maternidade e Hospital Geral), sem obedecer, no entanto, a um fluxo de 

contra-referência.  

 

Pacientes graves são encaminhados dos municípios adjacentes para Cruzeiro do Sul 

por meio de um serviço aéreo (AEROMED). Pacientes que necessitam de Tratamento 

Fora de Domicílio (TFD) tem a passagem aérea para a capital, Rio Branco, subsidiada 

pelo Governo do Estado. 

 

O modelo de assistência à saúde do município de Cruzeiro de Sul é fragmentado, 

sendo, portanto, hierárquico e sem coordenação de atenção ou comunicação entre os 

componentes do sistema.  

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) José Timótio de Oliveira fica localizada na zona 

rural, a cerca de 50 quilômetros da cidade, na região conhecida como “Ramal 3”. A 

população local encontra-se tipicamente dispersa e com pouco acesso aos 

equipamentos públicos, os quais restringem-se a uma escola de ensino fundamental 

que se localiza ao lado da UBS. Além disso, há inúmeras comunidades religiosas ao 

longo da estrada que corta a comunidade.  
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Ao todo, há 1955 usuários cadastrados no território da UBS José Timótio de Oliveira 

(BRASIL, 2019). Os habitantes são, em sua maioria, trabalhadores rurais 

descendentes de cearenses e indígenas (CARNEIRO, 2014). A principal atividade 

desenvolvida na região é a agricultura familiar de subsistência (ACRE, 2017). 

 

A comunidade goza de energia elétrica, porém o acesso à água dá-se pela construção 

de poços artesianos e cacimbas. Não há sistema de esgotamento sanitário, sendo 

comum a utilização de fossa negra – assim, doenças diarreicas são frequentes, dada 

a contaminação do lençol freático. A malária é uma doença endêmica na região, 

representando um agravo de saúde importante na comunidade (BRAZ et al., 2012).    

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde José Timótio de Oliveira 

 

O prédio da UBS José Timótio de Oliveira é formado pela recepção, uma farmácia, 

uma sala de vacina, três consultórios (incluindo um consultório odontológico), uma 

sala de medicação, uma cozinha e dois banheiros. Trata-se de um espaço físico 

adequado para o serviço prestado pela equipe e para a população da área, 

comportando bem os pacientes e os funcionários.  

 

Embora não haja uma sala específica para reuniões de equipe ou grupos operativos, 

anexo à UBS há uma escola de ensino fundamental, onde as reuniões desse tipo 

podem facilmente ser realizadas. Por se tratar de zona rural, não há acesso a serviços 

de informação (telefonia e internet).  

 

A maior dificuldade da equipe, contudo, encontra-se no fornecimento de 

medicamentos e insumos. Os medicamentos chegam à unidade uma vez por mês em 

um carro da SEMSA, porém a quantidade fornecida está aquém da demanda. Além 

disso, os insumos são sempre escassos, tais como lancetas para glicosímetro, luvas 

de borracha, seringas, espéculos, etc. A população local em geral aprova o trabalho 

da equipe de saúde e a relação equipe-comunidade é satisfatória.  
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1.5   A Equipe de Saúde da Família José Timótio de Oliveira da Unidade Básica de 

Saúde José Timótio de Oliveira 

 

A eSF José Timótio de Oliveira é formada por um médico, uma enfermeira, um técnico 

de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde (ACS) e um agente de endemias. 

Além disso, há um odontólogo que comparece uma vez por mês.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe José Timótio de Oliveira 

 

No município de Cruzeiro de Sul há uma portaria municipal segundo a qual os serviços 

municipais prestados em zona rural devem funcionar em horário “corrido”, portanto, 

sem horário de almoço. Seguindo esta norma, a UBS José Timóteo de Oliveira abre 

a partir de 7:00 horas da manhã e fecha após o término das atividades, às 13:00 horas. 

Os funcionários almoçam no local.  

 

Trata-se de uma equipe de saúde mínima, composta por um médico, uma enfermeira 

e um técnico de enfermagem, além dos ACS. Além disso, por situar-se em região 

endêmica para malária, há um agente de endemias.  

 

Por se tratar de zona rural, muitos pacientes andam quilômetros até a unidade, fato 

que dificulta a organização de uma agenda de atendimentos ou de um cronograma de 

atividades. A demanda, portanto, é espontânea durante todos os dias da semana. Às 

terças-feiras, após o atendimento na UBS, são realizadas as visitas domiciliares. Uma 

vez ao mês realiza-se um dia específico de atendimento para hipertensos e diabéticos. 

Todos os pacientes que comparecem para atendimento são acolhidos e têm sua 

demanda solucionada.  

 

Na última terça-feira de cada mês, toda a equipe se reúne a fim de avaliar as ações 

realizadas e planejar as ações do mês seguinte. Questões do dia a dia do 

funcionamento da unidade também são discutidos, além de casos específicos 

envolvendo pacientes acamados ou em situações de vulnerabilidade social.  
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A avaliação das ações de saúde é feita basicamente com a quantificação de pacientes 

atendidos, tendo-se como parâmetro de comparação o levantamento de dados da 

equipe, que contabiliza o número de pacientes e de condições de saúde sensíveis.  

 

O principal problema na organização do processo de trabalho se encontra na alta 

rotatividade dos membros da equipe. Nos últimos dois anos, a equipe já passou por 

tres coordenadores e quatro médicos diferentes, o que gera uma quebra no padrão 

de continuidade e prestação de serviços. Essa rotatividade gera dois problemas: 1) 

ruptura na longitudinalidade no atendimento dos pacientes; e 2) dificulta a organização 

do organograma de serviços prestados pela UBS.  

 

1.7 O dia a dia da equipe José Timótio de Oliveira 

 

A eSF José Timóteo atende basicamente à demanda espontânea, pois devido às 

particularidades do serviço e da região o agendamento de consultas é dificultado. 

Assim, todos os pacientes que comparecem à UBS são acolhidos e tem sua demanda 

solucionada pela equipe.  

 

Apesar disso, os atendimentos são orientados aos programas preconizados pelo 

Ministério da Saúde (MS), tais como acompanhamento de hipertensos e diabéticos, 

pré-natal, puericultura e puerpério, programas de rastreio e controle dos cânceres 

mais prevalentes, além do controle de doenças infecto-contagiosas típicas da região.  

 

No momento a equipe se organiza na tentativa de constituir um grupo terapêutico 

direcionado a pacientes em pré-natal, hipertensos e diabéticos, visto que são 

condições de saúde estratégicas na comunidade. As visitas domiciliares são 

realizadas às terças-feiras, porém eventualmente são realizadas visitas domiciliares 

extras nos demais dias da semana, a depender da demanda da comunidade. Uma 

vez por mês há um dia de atendimento voltado exclusivamente a hipertensos e 

diabéticos.  

 

Por fim, a equipe se reúne uma vez por mês a fim de avaliar o trabalho desenvolvido, 

ocasião na qual também são realizadas sessões de educação permanente em saúde.  
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

A eSF José Timótio de Oliveira reuniu-se na última semana do mês de outubro de 

2019 a fim de realizar o diagnóstico situacional de seu território de abrangência.  

 

Além dos relatos individuais de cada membro da equipe, para o levantamento de 

problemas também foram utilizados dados coletados de estudos epidemiológicos, dos 

registros do e-SUS e dos registros da equipe. Além disso, também foram consultados 

os profissionais da educação (professores, secretárias e diretora) da escola de ensino 

fundamental que se encontra localizada ao lado da UBS José Timótio de Oliveira.  

 

A escolha dos principais problemas foi realizada com base no número de pessoas 

afetadas e nos impactos na saúde individual de cada indivíduo. Este impacto foi 

mensurado de forma empírica levando-se em conta, em primeiro lugar, a gravidade 

das complicações de saúde relacionadas ao problema, e em segundo lugar, o 

absenteísmo laboral (em caso de adultos) e escolar (em caso de menores em idade 

escolar). Os dados também foram categorizados conforme capacidade de 

enfrentamento e ordem de urgência. 

 

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

(segundo passo) 

 

O Quadro 1 apresenta os principais problemas elencados pela Equipe José Timótio 

de Oliveira, conforme o grau de importância, a urgência e a capacidade de 

enfrentamento da equipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Quadro 1. Principais problemas encontrados no território de abrangência da Unidade Básica 

de Saúde José Timótio de Oliveira, conforme importância, urgência e capacidade de 

enfrentamento. Cruzeiro do Sul, Acre, 2019 

 

Fonte: coleta de dados da Unidade Básica de Saúde José Timótio de Oliveira, Cruzeiro do Sul, Acre, 

2020. 

 *alta, média ou baixa 
** distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***total, parcial ou fora 

 
A elevada prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) descompensada em 

pacientes da área de abrangência foi eleita o principal problema encontrado na 

comunidade, dado o elevado número de complicações clínicas e comorbidades 

relacionados a esta doença (cardiopatias, neuropatias e nefropatias), além dos 

problemas sociais advindos destas complicações (isolamento social e diminuição da 

qualidade de vida). 

 

Também foram considerados problemas importantes na comunidade a elevada 

incidência de malária, que é uma doença de notificação compulsória endêmica na 

região do Alto Juruá, no Acre; além da elevada prevalência de tabagismo, hábito 

relacionado às doenças do trato respiratório e ao aumento do risco cardíaco; e a 

quantidade insuficiente de medicamentos e insumos (gazes, esparadrapos, ataduras, 

seringas, lancetas e glicosímetro, etc) necessários para a adequada prestação de 

serviços à comunidade. 

 

Principais problemas Importância* Urgência** 
30 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção 

**** 

Elevada prevalência de 

hipertensão arterial 

sistêmica descompensada 

Alta 9 Parcial 1 

Elevada incidência de 

malária 

Alta 8 Parcial 2 

Elevada prevalência de 

tabagismo 

Alta 8 Parcial 3 

Quantidade insuficiente de 

medicamentos e de insumos 

Alta 

 

5 Parcial 4 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A HAS é a doença crônica não transmissível mais prevalente no Brasil e no mundo 

(MALACHIAS et al., 2016), sendo responsável por um grande número de 

complicações relacionadas à saúde como um todo, tais como infarto agudo do 

miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE) e doença renal crônica (DRC), 

podendo levar a morte ou a sequelas permanentes com diminuição da qualidade de 

vida e necessidade de terapias de reabilitação de longo prazo (MALACHIAS et al., 

2016). 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o grande responsável pelo tratamento e 

acompanhamento de pacientes portadores de HAS no Brasil. Em 2016, conforme o 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), foram realizados cerca 

de 1 milhão de procedimentos relacionados ao tratamento da HAS pelo SUS, do quais 

91,5% foram realizados a nível ambulatorial, por meio da Atenção Primária, ao passo 

que apenas 8,5% foram realizados a nível hospitalar, por meio de internações 

(BRASIL, 2020).  

 

Apesar desta diferença no número de procedimentos entre os níveis de atenção, as 

internações hospitalares corresponderam a 61% de todos os gastos públicos no 

atendimento a estes pacientes (BRASIL, 2020). 

 

Portanto, este estudo se justifica considerando que esses dados levam à conclusão 

de que tratar a HAS de forma adequada, por meio de ações da APS, pode ser uma 

estratégia efetiva no sentido de diminuir o número de internações hospitalares 

relacionadas à HAS e, portanto, de diminuir os gastos públicos com esta doença.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um projeto de intervenção para redução do número de pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica clinicamente descompensada na comunidade atendida 

pela Equipe José Timótio de Oliveira, em Cruzeiro do Sul, Acre. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 

 

Propor uma estratégia de educação para a saúde voltada a pacientes portadores de 

hipertensão arterial sistêmica dentro da população do território atendido pela Equipe 

José Timótio de Oliveira. 

 

Propor uma estratégia de educação permanente em saúde voltada para a Equipe José 

Timótio de OIiveira. 

 

Propor alterações no processo de trabalho da Equipe José Timótio de Oliveira, a fim 

de tornar o atendimento a pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica mais 

adequado à realidade da comunidade local.  
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4 METODOLOGIA 

 

Para elaboração do plano de ação, foram realizadas reuniões de equipe a fim de 

caracterizar os principais problemas encontrados na comunidade. Foi realizado um 

diagnóstico situacional por meio do método da estimativa rápida para identificar os 

principais problemas existentes no território da unidade e a seguir foi feita a priorização 

tendo como referencial a capacidade da equipe para enfrentar o problema. 

 

Foi feita uma revisão da literatura sobre o tema, necessária à realização da 

intervenção, nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde utilizando sites de 

busca, tais como: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além de publicações do 

Ministério da Saúde, entre outros. A pesquisa se deu por meios dos seguintes 

descritores: Atenção Primária de Saúde; Estratégia Saúde da Família; Hipertensão; 

Fatores de risco. 

 

A discussão de dados clínicos e epidemiológicos contidos na 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial Sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia (MALACHIAS 

et al., 2016) balizou a decisão de selecionar um problema cardiovascular, a 

hipertensão, como prioritária no território de atuação da equipe, a fim de elaborar um 

plano de ação. Dados da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial foram utilizados, 

ainda, para estimar a prevalência de hipertensos no território.  

 

Dados contidos no sistema de banco de dados e-SUS Atenção Básica, acessado por 

meio da SEMSA foram utilizados para quantificar o número total de hipertensos e 

portadores de problemas associados no território. Dados da equipe José Timótio de 

Oliveira serviram para complementar as informações do e-SUS Atenção Básica, bem 

como os cálculos e estimativas epidemiológicas locais.  

 

O plano de intervenção foi elaborado seguindo os passos do planejamento estratégico 

situacional, conforme orientado por Faria, Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Hipertensão arterial: definições e prevalência no Brasil 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), podemos definir a hipertensão 

arterial como a: 

 

“(...) medida aferida acima de 140 mmHg e/ou pressão diastólica igual 

ou superior a 90 mmHg, enquanto outros estudos consideram a 

medida aferida igual ou acima de 140 mmHg/90 mmHg, ou mediante 

o uso atual de medicação anti-hipertensiva” (MALTA et al., 2018, p. 3). 

 

 

A HAS está relacionada com as modificações funcionais e/ou estruturais de órgãos 

alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, 

consequentemente ocasionando o aumento do risco de eventos cardiovasculares 

fatais e não-fatais. (PORTELA et. al., 2016). 

 

Já conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), no 7º Consenso Brasileiro 

de Hipertensão Arterial Sistêmica: 

 

“Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada 

por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg” 

(MALACHIAS et al., 2016, p. 9). 

 

Acerca da prevalência de HAS no Brasil, diversos estudos chegam a diferentes 

resultados. Conforme a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica: 

 

“A prevalência de HAS no Brasil varia de acordo com a população 

estudada e o método de avaliação. Na meta-análise de Picon et al., os 

40 estudos transversais e de coorte incluídos mostraram tendência à 

diminuição da prevalência nas últimas três décadas, de 36,1% para 

31,0%.” (MALACHIAS et al., 2016, p. 9). 
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Ainda de acordo com o mesmo Consenso: 

 

“Dados do VIGITEL (2006 a 2014) indicam que a prevalência de HAS 

autorreferida entre indivíduos com 18 anos ou mais, residentes nas 

capitais, variou de 23% a 25%, respectivamente, sem diferenças em 

todo o período o índice foi 2,8%; de 30 a 59 anos, 20,6%; de 60 a 64 

anos, 44,4%; de 65 a 74 anos, 52,7%; e ≥ 75 anos, 55%. O Sudeste 

foi a região com maior prevalência de HAS autorreferida (23,3%), 

seguido pelo Sul (22,9%) e Centro-Oeste (21,2%). Nordeste e Norte 

apresentaram as menores taxas, 19,4% e 14,5%, respectivamente.” 

(MALACHIAS et al., 2016, p. 9) 

 

5.2 Hipertensão arterial: fatores de risco e complicações associadas 

 

De acordo com dados da OMS, a HAS entre as doenças cardiovasculares (DCV) é 

uma das dez maiores causas de óbito no mundo. Estima-se que cerca de 600 milhões 

de pessoas tenham HAS, com crescimento global de 60% dos casos até 2025, além 

de cerca de 7,1 milhões de mortes anuais. Estudos clínicos mostram que a 

mortalidade por DCV aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial 

(PA) a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente (World Health 

Organization, 2017). 

 

Em relação aos fatores de risco: 

 

“Os principais fatores associados à hipertensão são: idade avançada, 

sexo feminino, excesso de peso, ingestão de sal, consumo excessivo 

de álcool, tabagismo, sedentarismo, baixa renda e fatores genéticos.” 

(FIÓRIO et al., 2020, p. 3). 

 

No tocante às complicações associadas, a HAS: 

 

“Constitui um dos mais importantes fatores de risco conhecidos e 

controláveis para o desenvolvimento de DCV, tais como o infarto, a 

insuficiência renal crônica e o acidente vascular cerebral (AVC). As 

doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, 

contabilizando 30% de todas as mortes, com carga crescente em 

países em desenvolvimento. A hipertensão causa pelo menos 45% 
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das mortes por cardiopatia e 51% das mortes por AVC no mundo.” 

(FIÓRIO et al., 2020, p. 2). 

 

5.3 Estratégias de enfrentamento e papel da Atenção Primária no manejo da 

hipertensão arterial 

 

A Política Nacional de Atenção Básica, na atual atenção primária, trata da educação 

como forma de proporcionar a qualificação dos profissionais, a aquisição de 

conhecimentos e habilidades, a partir de um aprendizado que surge do cotidiano do 

processo de trabalho nesse nível de atenção (BRASIL, 2012). 

 

Diferentes estratégias podem ser adotadas visando ao controle da PA e suas 

complicações associadas: 

 

“Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HAS englobam 

políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades 

médicas e dos meios de comunicação. O objetivo deve ser estimular 

o diagnóstico precoce, tratamento contínuo, o controle da PA e de 

fatores de risco (FR) associados, por meio da modificação do estilo de 

vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos.” (MALACHIAS et al., 

2016, p. 16). 

 

“O tratamento da HAS é frequentemente auxiliado na integração de 

medicamentos para o controle pressórico, com alteração nos hábitos 

de vida, com promoção e adoção de práticas de exercício físico e 

mudança nos hábitos nutricionais e alimentar. Com o tempo, essas 

mudanças acarretam alterações emocionais que a pessoa com HAS 

enfrenta para adaptação ao novo estilo de vida e convivência com a 

morbidade, afetando sua vida social, cultural, econômica, bem como 

atingindo os seus familiares e amigos, o que pode comprometer a 

adesão ao tratamento.” (SANTOS et al., 2019, p. 491). 

 

No que diz respeito ao papel da Atenção Primária à Saúde no controle dos fatores de 

risco e prevenção de complicações associadas à HAS: 

 

“(...) a Atenção Primária à Saúde (APS) consolida vários atributos para 

o serviço de saúde, articulando uma assistência programática e 

complementar, tornando-se a principal porta de entrada do sistema, 
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completando e organizando a assistência, sendo o acesso, a 

acessibilidade, a adesão/o vínculo, o elenco de serviços, a 

coordenação do cuidado, o enfoque familiar e comunitário seus 

principais atributos. Cabe à APS ser o suporte primordial e básico à 

população, ampliando os serviços em saúde, com abordagem das 

morbidades, das premências e dos processos que compõem a saúde, 

que caracterizam o processo coletivo e/ou unitário, tornando-se ponto 

de comunicação para os demais serviços que compõem a Rede de 

Atenção à Saúde, caracterizando a gestão da atenção.” (SANTOS et 

al., 2019, p. 491). 

 

5.4 O papel da participação social no manejo da HA  

 

A participação social também é importante no manejo da HAS no contexto da APS: 

 

“A participação social é uma concepção organizacional do (SUS) que 

favorece a construção de usuários proativos, com capacidade de 

analisar seu contexto e desenvolver estratégias de enfrentamento e 

cuidado da sua doença crônica, no caso, HAS. Além disso, propicia a 

construção coletiva de práticas de autocuidado a partir da troca de 

experiências, amparadas na ajuda e na solidariedade, de acordo com 

as orientações clínicas adequadas. Concomitantemente a isso, a 

participação social possibilita a produção da autonomia no cuidado da 

própria saúde, na construção da cidadania e na busca por direito à 

saúde de acordo com suas necessidades” (SANTOS et al., 2019, p. 

498). 

 

Ainda sobre a participação social: 

 

“(...) a participação social possibilita a produção da autonomia no 

cuidado da própria saúde, na construção da cidadania e na busca por 

direito à saúde de acordo com suas necessidades.” (SANTOS et al., 

2019, p. 498). 

 

  
Finalmente é importante enfantizar que na avaliação do paciente com HAS, é 

necessário a confirmação diagnóstica, suspeição e identificação de causa secundária 

bem como avaliação do risco cardiovascular (CV). Para tanto, é mister a medição da 

PA no consultório e/ou fora dele (técnica e equipamentos adequados); história médica 
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(pessoal e familiar), exame físico e complementares para grupos específicos. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O Quadro 2 apresenta o perfil clínico de pacientes portadores de HAS residentes na 

área de abrangência da UBS José Timótio de Oliveira.  

 

Quadro 2. Perfil clínico de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica da 

área de abrangência da Unidade Básica de Saúde José Timótio de Oliveira. Cruzeiro 

do Sul, Acre, 2019 

Descrição Valores Fontes 

Hipertensos esperados 216 Estudos 

epidemiológicos 

Hipertensos cadastrados 58 e-SUS* 

Hipertensos confirmados 41 Registro da equipe 

Pacientes tratados conforme protocolo 10 Registro da equipe 

Hipertensos descompensados 21 Registro da equipe 

Portadores de lesão de órgão alvo (LOA) 

clinicamente detectável (cardiopatias, 

neuropatias, retinopatias etc.) 

6 Registro da equipe 

Hipertensos com diabetes 4 Registro da equipe 

Hipertensos com dislipidemia 5 Registro da equipe 

Hipertensos tabagistas 15 Registro da equipe 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do e-SUS AB (BRASIL, 2019). 

 

O número de hipertensos esperado foi calculado em pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos, tendo-se como base a prevalência estimada por estudos 

epidemiológicos, conforme demonstrado pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial Sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia (MALACHIAS et al., 2016).  

 

Atenção especial deve ser dada ao número de pacientes hipertensos apresentando 

descompensação clínica (21), correspondendo a 51,2% da amostra. Também é 

importante observar o número de pacientes tratados conforme os protocolos clínicos 
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de tratamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (MALACHIAS et al., 2016), 

correspondendo a 10 pacientes, ou 24,3% da amostra, porcentagem bastante aquém 

do número total de hipertensos.  

 

Também foi realizado o levantamento de pacientes hipertensos portadores de 

complicações clínicas decorrentes do quadro de hipertensão, tais como lesão de 

órgãos alvo (LOA) clinicamente detectável por exame físico e/ou por exames 

complementares.  

 

Também foi avaliada a presença de condições clínicas relacionadas ao aumento do 

risco cardíaco em pacientes portadores de HAS, conforme os protocolos clínicos 

disponíveis e os parâmetros utilizados no escore de Framingham (D’AGOSTINO et 

al., 2008), quais sejam: presença de diabetes, dislipidemia e tabagismo.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A HAS é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes na 

população, tendo sua prevalência estimada variando de 25 a 31% da população adulta 

brasileira, conforme diferentes estudos epidemiológicos (MALACHIAS et al., 2016).  

 

Um dos problemas encontrados na área de abrangência da UBS José Timótio de 

Oliveira refere-se à grande quantidade de pacientes portadores desta condição que, 

embora tenha recebido acompanhamento médico regular nos últimos anos, encontra-

se atualmente com a doença descompensada, ou seja, com níveis pressóricos acima 

da meta terapêutica estipulada para cada paciente, conforme idade e condições 

clínicas relacionadas, o que é preconizado pela 7ª Diretriz para Hipertensão Arterial 

Sistêmica (MALACHIAS et al., 2016). 

 

A provável causa deste grande número de pacientes descompensados é multifatorial 

podendo estar relacionada aos seguintes aspectos.  

 

• Não aderência dos pacientes ao tratamento: isto pode se dever a diferentes 

fatores, como baixo nível de escolaridade, dificuldade em compreender as 

recomendações médicas, não compreensão da gravidade da doença, etc. 
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• Não aderência, por parte dos médicos, aos métodos de manejo clínico 

preconizados pelos protocolos de tratamento para hipertensão: conforme dados 

presentes em prontuários referentes ao acompanhamento clínico dos pacientes. 

Constata-se inobservância dos profissionais médicos aos protocolos clínicos, o 

que se reflete, principalmente, na ausência de solicitação de exames 

complementares e, consequentemente, na ausência de estratificação de risco 

cardíaco dos pacientes. Além disso, a meta terapêutica para cada paciente, 

conforme idade e condições clínicas, em geral não é estabelecida.  

 

• Dificuldade de acesso aos serviços de Atenção Básica por parte dos moradores, 

que residem em área rural: a zona rural oferece uma gama de dificuldades no 

acesso à UBS, como, por exemplo, a distância e a péssima condição das estradas 

vicinais; 

 

• Ausência de projetos de intervenção voltados para esta população de modo a 

facilitar o acesso ao serviço de Atenção Básica: na UBS José Timótio de Oliveira 

não há histórico de ações de intervenção voltadas para a população portadora de 

HAS e comorbidades associadas. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos encontrados durante a reunião de equipe para diagnóstico situacional 

foram os seguintes. 

• Ausência de educação para a saúde: a população desconhece informações 

relacionadas à HAS, suas complicações e formas de tratamento não 

medicamentoso.  

 

• Ausência de educação permanente em saúde: os profissionais de saúde são 

atualmente incapazes de transmitir orientações referentes à doença e ao processo 

de tratamento de forma adequada. 
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• Processo de trabalho inadequado: a equipe não está preparada para acolher 

pacientes portadores de HAS, assim como não há ações voltadas para este tipo 

de paciente, que é numeroso na comunidade. 

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

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

gestão  

 

O desenho das operações a serem desenvolvidas pela equipe, a identificação dos 

recursos críticos, a análise da viabilidade e o plano operativo do projeto de intervenção 

estão especificados e resumidos nos quadros descritos em seguida, conforme a 

seleção dos nós críticos abordados anteriormente.  
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Quadro 3. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Ausência de educação para 

a saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família José 

Timótio Oliveira, do município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. 

Nó crítico 1[CT1] Ausência de educação para a saúde 

6º passo: operação 

(operações[CT2])  

Educar a população sobre problemas relacionados à hipertensão 

arterial descompensada e estratégias de autocuidado no 

tratamento 

6º passo: projeto[CT3]  “Seja um 12/8”  

6º passo: resultados 

esperados[CT4] 

 Atingir 80% da população do território com a realização palestras 

na UBS José Timótio de Oliveira e em localizações estratégicas 

da comunidade (igrejas, escolas etc) sobre a importância em ter 

um estilo de vida saudável de modo a controlar os níveis 

pressóricos  

6º passo: produtos 

esperados[CT5] 

Campanha de combate à hipertensão, com ações de controle do 

tabagismo, reeducação alimentar e combate ao sedentarismo por 

meio de palestras e oficinas sobre os temas 

6º passo: recursos 

necessários[CT6] 

Cognitivo: Informação sobre o tema. Estratégias de 

comunicação. Estratégias de realização de oficinas. 

Político: Mobilização social. Conseguir espaço para palestrar em 

escolas e igrejas da comunidade. 

Financeiro: Obtenção de recursos audiovisuais e para folhetos 

educativos. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos [CT7] 

 

Financeiros: para obtenção de recursos audiovisuais e para 

folhetos educativos. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos[CT8] - ações 

estratégicas 

Direção das escolas municipais do território (motivação 
favorável). Secretaria municipal de saúde (motivação favorável). 
Líderes religiosos locais (motivação favorável).  

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos[CT9] 

Reuniões de equipe (médico, enfermeira, agentes comunitários 

de saúde); Reuniões intersetoriais (equipe da UBS com dirigentes 

das escolas e das comunidades religiosas).  Três meses para 

início das atividades. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações[CT10] 

Campanha de combate à hipertensão: aos três meses: programa 

implantado e implementado com a realização de palestras e 

oficinas na UBS José Timótio de Oliveira, escolas de ensino 

fundamental e comunidades religiosas. 
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Quadro 4. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Ausência de educação 

permanente em saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família José Timótio Oliveira, do município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. 

Nó crítico 2 Ausência de educação permanente em saúde 

6º passo: operação 

(operações[CT11])  

Educar a equipe da UBS José Timótio de Oliveira sobre manejo 

de pacientes e oferta de informações de saúde 

6º passo: projeto[CT12]  “Dominando a hipertensão” 

6º passo: resultados 

esperados[CT13] 

  Educar toda a equipe da UBS José Timótio de Oliveira na 

transmissão de orientações referentes à doença e ao processo 

de tratamento. 

6º passo: produtos 

esperados[CT14] 

Realização de reuniões mensais com a equipe a fim de realizar 

oficinas de educação permanente em saúde (EPS), e também a 

fim de avaliar os resultados obtidos com o “Projeto Seja um 12/8”. 

6º passo: recursos 

necessários[CT15] 

Cognitivo: Informação sobre o tema. Estratégias de 

comunicação. Estratégias de realização de oficinas. 

Político: Mobilização da equipe. 

Financeiro: Obtenção de recursos audiovisuais. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos [CT16] 

 

Financeiros: para obtenção de recursos audiovisuais e para 

folhetos educativos. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos[CT17] - 

ações estratégicas 

Secretária municipal de saúde (favorável); Direção da UBS 

(favorável). 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos[CT18] 

Reuniões de equipe (médico, enfermeira, agentes comunitários 

de saúde). Três meses para o início das atividades. 

 Campanha de combate à hipertensão: aos três meses: programa 

implantado e implementado com a realização de palestras e 

oficinas na UBS José Timótio de Oliveira, escolas de ensino 

fundamental e comunidades religiosas. 
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Quadro 5. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Processo de trabalho inadequado”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família José Timótio Oliveira, 

do município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 3 Processo de trabalho inadequado 

6º passo: operação 

(operações[CT19])  

Implantar sistema de controle do manejo de pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica, por meio de livro-registro de 

consultas, entrada e saída de medicamentos anti-hipertensivos e 

controle de referência e contra-referência de pacientes. 

6º passo: projeto[CT20]  “Controle de pacientes” 

6º passo: resultados 

esperados[CT21] 

Alcançar a meta terapêutica em 100% dos pacientes hipertensos 

cadastrados na UBS José Timótio de Oliveira 

6º passo: produtos 

esperados[CT22] 

Implantação de livro-registro de pacientes com suas respectivas 

metas terapêuticas individuais a serem alcançadas; Protocolo do 

serviço implantado; Recursos humanos capacitados 

6º passo: recursos 

necessários[CT23] 

Cognitivos: elaboração de protocolo de manejo da equipe;  

 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos [CT24] 

 

Políticos: Adesão da equipe. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos[CT25] - 

ações estratégicas 

Não se aplica. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos[CT26] 

Secretária municipal de saúde (favorável); Direção da UBS 

(favorável).  Três meses para início das atividades, e até seis 

meses para implantação final. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações[CT27] 

Elaboração de protocolo de manejo da equipe: até 6 meses para 
implantação; 
 

Recursos humanos capacitados: aos 6 meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde que iniciei minha jornada dentro da medicina, sempre acreditei que o principal 

atributo do médico era, em última análise, impactar positivamente a comunidade local, 

de modo a melhorar seus marcadores de saúde e a qualidade de vida das pessoas 

ao redor. Durante a graduação, tive a grata surpresa de conhecer a medicina de 

família, que me apresentou as ferramentas necessárias para me realizar como 

profissional médico que eu gostaria de ser.  

 

A elaboração desde trabalho, portanto, permitiu pela primeira vez desde minha 

graduação e residência médica em medicina de família e comunidade que eu 

desenvolvesse de forma completa o trabalho que este especialista em pessoas deve 

desempenhar dentro de uma comunidade. Ao fazer com que eu me empenhasse em 

realizar um diagnóstico situacional da comunidade, um planejamento estratégico 

situacional e, por fim, estratégias de execução de planos para modificar a realidade 

da comunidade.  

 

Para além do impacto que viso a causar na comunidade Ramal 3, espero que este 

trabalho possa inspirar outros profissionais, médicos ou não, a dedicarem suas vidas 

e carreiras ao bem estar das pessoas.  
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