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RESUMO 
 
 

Este projeto foi feito a partir dos estudos e análises observacionais realizadas com 
mulheres portadoras de hipertensão arterial e com riscos cardiovasculares atendidas 
na Unidade Básica de Saúde Jóquei Clube II de Juiz de Fora – Minas Gerais. Em 
Juiz de Fora mais mulheres do que homens sofrem de hipertensão, ou seja, 38% 
das mulheres que frequentam a Unidade Básica de Saúde sofrem de hipertensão 
arterial e estão na faixa de idade de 40 a 65 anos de idade. Como esse número tem 
aumentado consideravelmente, nos últimos 10 anos, é grande a preocupação da 
equipe de saúde em controlar a doença e buscar ações de prevenção para novos 
casos. A maioria das mulheres que sofre de hipertensão está com riscos 
cardiovasculares, podendo complicar ainda mais o quadro clínico das mesmas. 
Ficou claro também que destas 38% de mulheres, 22% não aderiram ao tratamento, 
facilitando o surgimento das complicações. Assim o projeto se justifica com a 
intenção de tentar aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso com o intuito 
de melhorar a qualidade de vida destas mulheres. O objetivo deste estudo é 
aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso e às mudanças no estilo de vida 
e hábitos alimentares de mulheres que sofrem de hipertensão arterial com riscos 
cardiovasculares. Para a realização do estudo, primeiramente, foi feito o diagnóstico 
situacional da comunidade através da estimativa rápida, onde foi possível detectar 
os problemas existentes. Em um segundo momento, foi feito uma revisão literária de 
alguns estudos já publicados sobre o assunto nas bases de dados Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS), nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), O tratamento da hipertensão arterial sistêmica muito colabora para o 
aumento da perspectiva de vida dos pacientes portadores da doença, no entanto é 
indicado apenas para hipertensos moderados ou graves, ou, para indivíduos com 
fatores de risco para doenças cardiovasculares, aqueles que sejam impossíveis 
eliminar estes fatores, como exemplo a genética, é indicado ainda para pacientes 
com lesão importante em órgãos-alvo. Após a avaliação dos problemas encontrados 
na comunidade, chegou-se à conclusão de que há necessidade de intervenção por 
parte da equipe de saúde para aumentar a adesão ao tratamento da hipertensão 
arterial em mulheres com risco cardiovascular. Espera-se com este projeto reduzir 
as complicações e os riscos cardiovasculares das mulheres hipertensas, 
contribuindo assim, para uma qualidade de vida e saúde das mesmas. 
 
 
Descritores: Hipertensão Arterial. Hipertensão na mulher. Saúde da Mulher.  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 
 

This project was made based on observational studies and analyzes carried out with 
women with arterial hypertension and with cardiovascular risks attended at the Basic 
Health Unit Jóquei Clube II of Juiz de Fora - Minas Gerais. In Juiz de Fora more 
women than men suffer from hypertension, that is, 38% of women who attend the 
Basic Health Unit suffer from arterial hypertension and are in the age group of 40 to 
65 years old. As this number has increased considerably, in the last 10 years, the 
health team is very concerned about controlling the disease and seeking preventive 
actions for new cases. Most women who suffer from hypertension are at 
cardiovascular risk, which can further complicate their clinical condition. It was also 
clear that of these 38% of women, 22% did not adhere to treatment, facilitating the 
appearance of complications. Thus, the project is justified with the intention of trying 
to increase adherence to drug treatment in order to improve the quality of life of these 
women. The aim of this study is to increase adherence to drug treatment and 
changes in the lifestyle and eating habits of women who suffer from high blood 
pressure with cardiovascular risks. To carry out the study, first, the situational 
diagnosis of the community was made through the quick estimate, where it was 
possible to detect the existing problems. In a second step, a literary review was made 
of some studies already published on the subject in the Virtual Health Library (VHL) 
databases, in the databases of the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and 
Latin American Literature and the Caribbean in Health Sciences (LILACS), the 
treatment of systemic arterial hypertension greatly contributes to increasing the 
perspective of life of patients with the disease, however it is indicated only for 
moderate or severe hypertensive patients, or for individuals with risk factors for 
cardiovascular diseases, those that are impossible to eliminate these factors, such as 
genetics, are also indicated for patients with significant damage to target organs. 
After assessing the problems found in the community, it was concluded that there is a 
need for intervention by the health team to increase adherence to the treatment of 
arterial hypertension in women at cardiovascular risk. This project is expected to 
reduce complications and cardiovascular risks of hypertensive women, thus 
contributing to their quality of life and health. 
 
 
Keywords: Hypertension. Hypertension in women. Women's Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Aspectos Gerais do Município Juiz de Fora  

 

Juiz de Fora é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. 

Localiza-se na Zona da Mata mineira, a sudeste da capital do estado, distando desta 

cerca de 283 km. Sua população, no ano de 2010, era de 516 247 habitantes, de 

acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o quarto 

município mais populoso de Minas Gerais e o 36º do Brasil. Em 2018 sua população 

foi estimada em 564 310 habitantes. Ocupa uma área de 1 429,875 km², sendo que 

apenas 317,740 km² estão em perímetro urbano. A cidade faz parte do eixo 

industrial das cidades próximas à BR 040 e das próximas à BR 116 (IBGE, 2018).  

A área do município é de 1 435,749 km². Desse total 317,74 km² estão 

em perímetro urbano. É ainda o município mais extenso da Zona da Mata 

Mineira. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo 

IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata de Juiz 

de Fora. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, 

fazia parte da microrregião de Juiz de Fora, que por sua vez estava incluída na 

mesorregião da Zona da Mata (IBGE, 2018). 

 

Figura 1 – Município de Juiz de Fora (Minas Gerais) 

 

                       Fonte: Google Maps (2019). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_Mineira
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
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O município limita-se ao norte com Santos Dumont e Ewbank da Câmara; a 

nordeste, com Piau e Coronel Pacheco; a leste, com Chácara e Bicas, Pequeri; a 

sudeste, com Santana do Deserto; ao sul com Matias Barbosa e Belmiro Braga; a 

sudoeste, com Santa Bárbara do Monte Verde; a oeste, com Lima Duarte e Pedro 

Teixeira e a noroeste com Bias Fortes (Figura 2) (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUIZ DE FORA, 2019).  

A cidade está aproximadamente a 310 quilômetros de Belo Horizonte, a 

capital mineira. O relevo de Juiz de Fora é bem acidentado, correspondendo 

geomorfologicamente à Unidade Serrana da Zona da Mata, pertencente à Região 

Mantiqueira Setentrional. A altitude máxima é de 998 m. nas proximidades da serra 

dos Cocais e a mínima fica em 470 m no Rio Santo Antônio. A sede está em uma 

altitude de 677,2 m. Cerca de 2% do território juiz-forano é plano, 15% das terras 

são típicos de serras e os 83% restantes o terreno são mares de morro 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2019).  

O município de Juiz de Fora está localizado na bacia do Médio Paraibuna, 

pertencente à bacia do rio Paraíba do Sul, e seu perímetro urbano é drenado por 

156 sub-bacias de diversas dimensões. Os principais rios que banham o município 

são o Paraibuna, seus afluentes rio Cágado e rio do Peixe, e os rios Monte 

Verde e Grão-Mogol, afluentes do rio do Peixe. O Rio Paraibuna recebe o 

lançamento in natura de esgotos domésticos e de efluentes industriais produzidos na 

cidade (Figura 3) (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZA E FORA, 2019).  

 

Figura 2 – Microrregião de Juiz de Fora (Minas Gerais) 

 

                           Fonte: Google Maps (2019). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ewbank_da_C%C3%A2mara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Pacheco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1cara_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequeri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_do_Deserto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Barbosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_do_Monte_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima_Duarte_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Teixeira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Teixeira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bias_Fortes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraibuna_(m%C3%A9dio_Para%C3%ADba_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraibuna_(m%C3%A9dio_Para%C3%ADba_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_C%C3%A1gado_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Peixe_(m%C3%A9dio_Para%C3%ADba_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Monte_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Monte_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Gr%C3%A3o-Mogol
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Figura 3 – Principais rios que banham Juiz de Fora (Minas Gerais) 

 

Fonte: UFJF (2019). 

 

O clima é tropical de altitude (tipo Cwa segundo Köppen), com chuvas 

concentradas no verão e temperatura média compensada anual em torno dos 19 °C. 

A vegetação nativa do município pertence ao domínio florestal Atlântico (Mata 

Atlântica), onde destacam-se diversas espécies da fauna e flora. Em Juiz de Fora 

existem unidades de conservação ambiental. As principais são a Reserva Biológica 

Municipal do Poço D'Anta (com 277 hectares, entre os bairros São Benedito, Bom 

Retiro e Linhares); Reserva Biológica Municipal Santa Cândida (133 hectares, 

bairros Monte Castelo, São Pedro e Carlos Chagas); Parque da Lajinha (45,5 

hectares, bairros Aeroporto e Teixeiras ); Área de Proteção Ambiental do Krambeck 

(291 hectares, bairros Eldorado e Remontas) e Área de Preservação Permanente 

Bosque do Bairu (0,5 hectares, bairro Bairu). 

A agricultura não possui tanta relevância em Juiz de Fora. 

A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia juiz-

forana. 1 619 725 reais do PIB municipal são do valor adicionado bruto da indústria 

(setor secundário). A cidade conta com um Distrito Industrial em operação sob 

administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 

Gerais (CODEMIG). As principais atividades industriais do município são a 

fabricação de alimentos e bebidas, produtos têxteis, artigos de vestuário, produtos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_de_Minas_Gerais
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de metal, metalurgia, mobiliário, montagem de veículos e outros (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2019). 

Um dos principais centros comerciais de Juiz de Fora e também um dos mais 

movimentados da região é o Independência Shopping, inaugurado em 22 de abril de 

2008. Além de grandes lojas o shopping possui pequenas e médias empresas com 

sede no próprio município ou na região. Assim como no resto do país o maior 

período de vendas é o Natal (IBGE, 2018).  

O município conta com água tratada (porém praticamente nenhum esgoto 

tratado), energia elétrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. 

Em 2000, 95,30% dos domicílios eram atendidos pela rede geral de abastecimento 

de água, 97,05% das moradias possuíam coleta de lixo e 93,69% das residências 

possuíam escoadouro sanitário. Seu Índice de Ginié de 0,41 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2019). 

Localiza-se no município de Juiz de Fora, 12 faculdades credenciadas 

pelo MEC, sendo 10 privadas e duas públicas federais. As duas faculdades federais, 

são a Universidade Federal de Juiz de Fora, fundada em 1960 e considerada a 

segunda melhor Universidade do estado de Minas Gerais e 14ª posição entre as 

universidades brasileiras segundo ranking internacional em 2018 e o Instituto 

Federal do Sudeste de Minas Gerais, além de 10 outras privadas. Entre elas 

o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (Suprema), Faculdade Católica fundada em 

1972, Universidade Estácio de Sá, Instituto Vianna Júnior, 

Faculdade Doctum, Faculdade Machado Sobrinho, Universidade Presidente Antônio 

Carlos, Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM), Universidade Salgado de 

Oliveira (UNIVERSO), entre outras (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 

2019). 

Em 2000 cerca de 367 844 habitantes (95,6% da população) eram 

alfabetizados. Em 2012, a cidade era a terceira com menor índice de analfabetismo 

(acima de 15 anos) do estado. Percebe-se que o índice de analfabetismo diminuiu 

consideravelmente.  O nível da educação (IDHM Educação) do município era, em 

uma escala de 0 a 1, de 0,420 em 1991 (muito baixo), 0,594 em 2000 (baixo) e 

finalmente, de 0,711 em 2010 (alto) (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 

2019).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_residuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos_s%C3%B3lidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_telefonia_fixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_telefonia_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domic%C3%ADlio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
https://pt.wikipedia.org/wiki/MEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Juiz_de_Fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Sudeste_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Sudeste_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Ensino_Superior_de_Juiz_de_Fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Est%C3%A1cio_de_S%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doctum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Machado_Sobrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presidente_Ant%C3%B4nio_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presidente_Ant%C3%B4nio_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Salgado_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Salgado_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IDHM_Educa%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1


16 
 
 

  

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

 

Em 2018, 60% dos idosos da cidade (que eram aproximadamente 66.000) 

dependiam do SUS, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2019, Juiz 

de Fora contabilizava 71 mil idosos, ou seja, 14% da população do município.  

As especialidades de maior demanda pelo público idoso eram oftalmologia e 

ortopedia. Um dos equipamentos de saúde específicos para atendimento ao público 

idoso é o Departamento de Saúde do Idoso (DSI), no centro da cidade. Porém, 

segundo a ouvidora de saúde do município, a cidade ainda estava aquém do 

desejável, com 30% das reclamações sendo relativas ao atendimento feito a este 

público como falta de médico especializado, filas de espera para atendimento para 

algumas especialidades, ausência de priorização, baixo diagnóstico, e pouca 

abrangência do DSI. Além do quê, as metas da Política Nacional de Atenção à 

Saúde da Pessoa Idosa (de 2009) ainda não tinham sido cumpridas em 2016.  

Na cidade existem 12 hospitais gerais, sendo públicos, filantrópicos e 

privados. Um dos hospitais públicos na cidade é um hospital militar, o Hospital Geral 

de Juiz de Fora (HGeJF), vinculado ao Ministério da Defesa. O Hospital de Pronto 

Socorro (HPS) é, do município, referência em acidentes ofídicos e casos de urgência 

e emergência pelo Sistema Único de Saúde e também o único que administra soro 

antiescorpiônico.  

Há também o Hospital Regional João Penido, que recebeu este nome em 

homenagem a um médico muito importante politicamente na cidade, no século XIX. 

Há na cidade o Hospital Monte Sinai, localizado no bairro Dom Bosco, foi inaugurado 

em 1994. Sua Unidade de terapia intensiva (UTI) adulta conta com trinta leitos e a 

neonatal e infantil possui 25 leitos. 

Como em vários outros centros urbanos brasileiros, apesar do processo de 

reorientação das formas de assistência médica estar em andamento, os usuários 

mantém preferência, ao buscar espontaneamente por atendimento, por prontos-

socorros e hospitais, mesmo que isto os faça se deslocarem de bairros distantes até 

o centro e enfrentarem o tumulto e demanda excessiva que sempre parece existir 

em unidades do tipo; como apontado pelo Plano Municipal de Saúde de 1997 e 

2002.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Aten%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_Sa%C3%BAde_da_Pessoa_Idosa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Aten%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_Sa%C3%BAde_da_Pessoa_Idosa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Bosco_(Juiz_de_Fora)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_terapia_intensiva
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Com a implantação do Programa Saúde da Família e a expansão da rede 

básica redistribuiriam a demanda, ajudando a esvaziar prontos-socorros e hospitais, 

mas isto não ocorreu na realidade e a demanda apenas aumentou. 

Atualmente, Juiz de Fora tem 60% da população assistida pela estratégia de 

saúde da família e 12% pelo modelo tradicional, o que indica, portanto, que 28%, ou 

aproximadamente 150 mil habitantes não têm uma das 63 UBS do município como 

referência de atenção primária. 

A referência e contra referência se faz por meio de encaminhamentos 

médicos. O sistema de saúde da cidade é organizado em forma de rede, entretanto, 

ao mesmo tempo, com algumas características de um sistema fragmentado. 

 

1.3 Aspectos da Comunidade  

 

A comunidade atendida nesta área de abrangência é composta por mulheres 

(29%), homens (23%), idosos (33%) e crianças (15%). Percebe-se que as mulheres 

e os idosos são os que mais procuram os postos de saúde e os problemas mais 

detectados entre eles são: diabetes, hipertensão arterial sistêmica, lombalgia e dores 

articulares, tabagismo e etilismo, tuberculose, dengue e sífilis na gestação.  

Dentre a população total atingida pela equipe de saúde da família, temos 878 

homens e 1.046 mulheres.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes atendidos na comunidade adscrita na UBS 

Jóquei Clube de Juiz de Fora – Minas Gerais em 2019 por faixa etária 

Faixa etária Número de pacientes Porcentagem (%) 

< de 1 ano de idade 33 1,71 
De 1 a 4 anos de idade 64 3,32 
 De 5 a 9 anos de idade 110 5,71 
De 10 a 14 anos de idade 106 5,50 
De 15 a 19 anos de idade 117 6,08 
De 20 a 49 anos de idade 794 41,26 
De 50 a 59 anos de idade 252 13,14 
Acima de 60 anos de idade 448 23,28 

Total 1.924 100,00 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora (2019). 

 

As crianças, (209) em geral, são acometidas de viroses, resfriados, 

pneumonia e alguns casos de bronquite, asma e dengue. As mulheres se destacam 

no atendimento da área ginecológica, algumas com patologias como diabetes e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Sa%C3%BAde_da_Fam%C3%ADlia
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hipertensão arterial e sífilis na gestação. Alguns distúrbios da tireoide são comuns na 

zona rural entre o sexo feminino, há também alguns casos de obesidade. 

A comunidade é bem agitada, com fluxo muito grande de pessoas que 

procuram as unidades de atendimento. Muitos não seguem as recomendações 

médicas e não fazem seus retornos periodicamente. Outros não seguem as 

orientações e não aderem facilmente ao tratamento. Não há mudanças no estilo de 

vida como reeducação alimentar e atividade física. Não há prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. A demanda é muito grande. Há alta prevalência de 

hipertensão arterial e riscos cardiovasculares nas mulheres atendidas em nossa 

área de abrangência. 

A população da área de abrangência vive da prestação de serviços, 

mercados, lojas, farmácias, restaurantes e bares. Algumas lojas de calçados e 

roupas. Quanto ao saneamento possui saneamento básico, que promove a saúde 

pública preventiva, reduzindo a necessidade de procura aos hospitais e postos de 

saúde, porque elimina a chance de contágio por diversas doenças parasitárias. O 

destino do lixo e do esgoto é feito pela Prefeitura Municipal e há coleta seletiva de 

lixo.   

 

Tabela 2 – Distribuição das famílias segundo o destino de lixo da ESF/2019 

DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O DESTINO DE LIXO E MICROAREA DA ESF, 2019 

Micro área 1 2 3 4 5 6 

Coletado 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Queimado/enterrado* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jogado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reciclado 2,% 2% 2% 2% 2% 2% 

Fonte: SISAB (2019).   

 

Quanto aos dejetos na área urbana é feito pelo processo de saneamento 

básico pela Prefeitura Municipal. Os desejos na zona rural são pelo processo de 

fossas.  

 

Tabela 3 – Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos da ESF/2019 

DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O DESTINO DOS DEJETOS E MICROAREA DA 
ESF, 2018 

Micro área 1 2 3 4 5 6 

Sistema publico 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Fossa 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Céu aberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SISAB (2019).  
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A distribuição da água é feita COPASA. A distribuição de energia elétrica é 

realizada pela Companhia CEMIG e atende a 99,05% do município, segundo 

cruzamento de dados fornecidos pela Concessionária e de acordo com a base de 

dados de Sistemas de Informações em Saúde. 

 

Tabela 4 – Distribuição das famílias segundo abastecimento de água da ESF/2019 

DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O ABASTECIMENTO DE AGUA E MICROAREA 
DA ESF, 2018. 

Micro área 1 2 3 4 5 6 

Sistema publico 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Outro 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Fonte: SISAB (2019). 
 

O percentual da população analfabeta > que 15anos de idade segundo as 

micro áreas de abrangência da ESF é de 2,8%. E o percentual de crianças menores 

de 14 anos de idade fora da escola segundo as micro áreas de abrangência da ESF 

é de 1,8%. 

Em nossa área de abrangência possui escolas que atende o ensino 

fundamental e o ensino médio e creches. 

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Jóquei Clube II 

 

A UBS Jóquei Clube II está localizada em Juiz de Fora, bairro Jóquei Clube II.  

Esta unidade é específica para a realização de atendimento de atenção básica e 

integral a uma população de forma agendada (90%), que ocorre no período da tarde 

e de forma espontânea (10%), que ocorre no período da manhã, o que facilita 

oferecer uma assistência com classificação de risco e acolhimento. 

A unidade é bem estruturada, porém necessita de algumas reformas e 

construção de salas para atendimento específico e reuniões de grupos operativos.   

A demanda é muito grande. Temos atenção especializada, porém o 

agendamento é demorado por causa da demanda. Nos hospitais, às vezes ocorre 

superlotação, mas conseguimos encaminhar atendimento de urgência. O mais difícil 

é conseguir ambulância para o transporte dos pacientes, pois elas estão sempre em 

serviço.  

Temos laboratório terceirizado para exames, porém, existe uma cota mensal, 

que é insuficiente. Temos consórcio em saúde. 
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Fazemos em média 12 visitas domiciliares por semana. 

Esta unidade é composta por seis micro áreas. Nesta unidade são realizados 

atendimentos médicos de agendamento e de demanda espontânea, são agendadas 

as visitas domiciliares com o médico e com a técnica de enfermagem. 

Os maiores problemas listados referentes aos óbitos ocorridos na área da 

ESF são representados por acidente vascular encefálico, doenças cardiovasculares 

e diabetes. Em outro extremo a causa mais comum de mortalidade infantil ocorre 

devido às doenças respiratórias.  

As principais causas de internações foram as doenças respiratórias, que 

nessa época do ano (inverno) representam um número considerável.  

As doenças de notificação apresentadas nesta unidade foram: dengue, 

tuberculose e sífilis em gestantes. O número de doenças de notificação nos leva a 

repensar sobre a conscientização da população sobre as formas de prevenção 

destas doenças e ao mesmo tempo, a planejar ações que envolvem grupos 

operativos no sentido de trabalhar sobre estas doenças.  

As principais causas de óbito na comunidade abrangente pela ESF jóquei II 

foram por doenças do aparelho cardiovascular, AVC, neoplasia e causas externas. 

Sendo que a mortalidade no ano de 2019 já estava em sete. 

1.5  Equipe de Saúde da Família da UBS Jóquei Clube II 

 

Nesta unidade, a equipe está incompleta, faltam agentes comunitários de 

saúde. Temos uma médica, duas enfermeiras, uma técnica de enfermagem e seis 

agentes; uma dentista e um auxiliar de dentista.  

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe 

 

A Unidade de Saúde funciona das 08:00 às 17 horas  de segunda a sexta 

feira e, para tanto, é necessário o apoio dos agentes comunitários de saúde, que se 

revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à 

assistência que é feita mensalmente. 

Nas segundas agendamos 10 consultas pela manhã e 10 à tarde, além das 

demandas espontâneas que chegam e ainda temos que renovar as receitas de 
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saúde mental (são 10 diariamente na presença do paciente, 5 atendimentos pela 

manhã e cinco à tarde). 

 

1.7  O dia a dia da equipe 

 

O trabalho da equipe, como foi dito anteriormente, é baseado no atendimento 

diário à população, o fluxo é muito grande. Buscamos trabalhar com a prevenção de 

doenças e tratamento das doenças já instaladas. 

A demanda espontânea é de 20% e a programada é de 80%. Buscamos fazer 

um atendimento com acolhimento, porém, por causa da demanda às vezes fica 

difícil, ocorrendo algumas falhas no processo. 

A equipe está sempre voltada para campanhas e ações que possam ajudar a 

população no entendimento do que seja doença e saúde, do que seja prevenção de 

doenças para a qualidade de vida de crianças, adultos, idosos e gestantes. O 

atendimento a alguns programas está baseado na saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos. Há uma grande preocupação com gestantes portadoras de sífilis.  

Nossa equipe está em constante processo e educação permanente.  

Esta unidade é específica para a realização de atendimento de atenção 

básica e integral a uma população de forma programada ou não nas especialidades 

básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de 

nível superior.  

É uma comunidade que é adscrita em nossa ESF conta com 

aproximadamente 1895 moradores além de uma área descoberta de ACS. O local 

possui duas escolas, praça de recreação, uma creche, uma igreja católica e cinco 

evangélicas, Associação de Moradores e Conselho Local de Saúde. A população 

tem muito carinho por nós da unidade de saúde, reconhecem o esforço que fazemos 

por eles, apesar de nossa unidade estar com número reduzido de força de trabalho. 

A unidade de saúde foi reformada recentemente e por isso mantém pinturas 

novas e área que favorece a população atendida, porém já mostra sinais de 

infiltração e formação de mofos nas paredes. O acolhimento e triagem do paciente 

são realizados nas duas salas existentes.  

Há sala de reuniões, os encontros são realizados semanalmente, as quintas 

feiras a partir das 15 horas, nesse momento os atendimentos são suspensos. A 
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Unidade é composta de três salas para atendimento, duas salas de enfermagem, 

uma sala de curativo, uma sala para imunização e outra para procedimento, duas 

salas para acolhimento, uma sala para gerência, uma cozinha pequena, dois 

banheiros para funcionários e 2 banheiros para os usuários.   

As reuniões com a população ocorrem na sala de reuniões, porém geralmente 

não consegue abrigar muitos usuários devido ao tamanho pequeno da sala.  

A equipe não consegue fácil comunicação com outros profissionais, tendo em 

Juiz de Fora uma central para agendamento de consultas de nível secundário ou 

terciário. Quando se necessita avaliação fora do fornecimento da unidade, é 

realizado um TFD e este é encaminhado pela UBS a central de marcação, e de lá 

encaminhado para o especialista credenciado. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, é fundamental que a 

equipe de saúde da família (ESF) conheça sua área de abrangência como um todo, 

dando ênfase aos problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento 

de melhoria. A ESF é um meio de proximidade com a comunidade, assim sendo, fica 

mais fácil o conhecimento dos problemas e também de se levantar possíveis 

soluções, isto pode ser feito pela prática da observação, diálogo com a população e 

também analisando registros sobre determinado assunto, constituindo um método 

rápido e barato de se obter informações, que seria a Estimativa Rápida, utilizada 

pela equipe na realização do Diagnóstico situacional. 

Desta forma os problemas de saúde do território e da comunidade 

encontrados foram: 

➢ Alta prevalência de tabagistas; 

➢ Inatividade física; 

➢ Alta prevalência de dislipidemias; 

➢ Alta prevalência de hipertensos; 

➢ Alta prevalência de diabetes tipo 2; 

➢ Alta prevalência de doenças cardiovasculares; 

➢ Falta de conhecimento da população em relação aos perigos relacionados às 

dislipidemias; 
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➢ Baixa adesão ao tratamento; 

➢ Baixa adesão à prática de atividade física; 

➢ Baixa adesão aos grupos operativos; 

➢ Alta prevalência de mulheres hipertensas com riscos cardiovasculares com 

baixa adesão ao tratamento; 

➢ Baixa adesão às mudanças dos hábitos alimentares. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Dos problemas acima, alguns foram priorizados de acordo com a necessidade 

de enfrentamento e urgência dentro da comunidade. Foi necessário priorizar os 

problemas porque a equipe não tem condições de enfrenta-los de uma só vez 

devido à falta de recursos financeiros e humanos. De acordo com devido ao número 

elevado de problemas foi necessário analisamos os problemas de acordo com os 

critérios abordados por Campos, Faria e Santos (2018) que são:  

➢ A importância do problema atribuindo valores “alto, médio ou baixo”,  

➢ Sua urgência distribuindo pontos conforme sua urgência, de 1 e no máximo 

30 pontos)  

➢ Capacidade de enfrentamento. Definindo se a solução do problema está 

dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da 

equipe. 

➢ Seleção numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do 

resultado da aplicação dos critérios.  

        A equipe trabalhou na seleção ou priorização daquele problema que será 

enfrentado e que a equipe tem governabilidade sobre ele, portanto é viável.  
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Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade de UBS Jóquei Clube II em Juiz de Fora – Minas Gerais, 

2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta prevalência de 
tabagistas 

Alta 3 Parcial 6 

Alta prevalência de 
hipertensos 

Alta 5 Parcial 4 

Alta prevalência de 
mulheres hipertensas 
com risco cardiovascular 

Alta 7 Parcial 1 

Alta prevalência de 
diabéticos 

Alta 4 Parcial 5 

Baixa adesão ao 
tratamento 

Alta 6 Total 2 

Baixa adesão ás 
mudanças de hábitos 
alimentares 

Alta 5 Parcial  3 

Fonte: Autoria própria (2019) 
LEGENDA: 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

De acordo com o quadro acima podemos verificar que os problemas 

identificados fazem parte da realidade de muitas unidades de saúde. O problema 

que mais nos preocupa é a alta prevalência mulheres hipertensas com riscos 

cardiovasculares, pois, temos um número muito grande de pacientes com estes 

problemas.  

Temos alta prevalência também de hipertensos e diabéticos, baixa adesão ao 

tratamento e falta de adesão às mudanças nos hábitos alimentares e mudanças no 

estilo de vida.  

Temos total capacidade para enfrentamento da baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso, que podem ser sanado com informações sobre as doenças e 

incentivos ao tratamento e acompanhamento e monitoramento. 

O quadro nos mostra a priorização para o enfrentamento dos problemas 

selecionados como também o grau de urgência em que se encontram em nossa 

área de abrangência. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Com relação à doença arterial 

coronariana, cerca de 25% das mortes por isquemia coronariana são explicadas pelo 

aumento crônico da pressão arterial (BARRETO; SANTELLO, 2012).  

Situações específica favorecem o desenvolvimento da hipertensão arterial, 

entre elas: a obesidade, inatividade física, elevada ingestão de sal (sódio), baixa 

ingestão de potássio, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, uso de alguns 

medicamentos (BARRETO; SANTELLO, 2012).  

Segundo Miller e Duckles (2008) citado por Barreto e Santello (2012, p. 19): 

 

Em mulheres, alterações cardiovasculares levando ao aumento da pressão 
arterial ocorrem principalmente após a menopausa, podendo estar 
relacionadas aos hormônios sexuais como os estrogênios, que em taxas 
adequadas, podem influenciar neste sistema, incluindo efeito benéfico sobre 
a hipertensão, atividade antioxidante e uma série de benefícios ao sistema 
cardiovascular, levando em conta que após a menopausa há uma desordem 
nas taxas hormonais, as mulheres estariam de certa forma, mais exposta ao 
risco de surgimento da hipertensão arterial.  

 

Mais importante do que classificar um indivíduo como sendo ou não 

hipertenso é estratificá-lo de acordo com seu risco de eventos cardiovasculares no 

futuro, que pode ser alto (> 3% ao ano), intermediário (entre 1,5% e 3% ao ano) ou 

baixo (< 1,5% ao ano) (SANTOS et al., 2015). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

tem alta prevalência  

São considerados de alto risco cardiovascular aqueles pacientes hipertensos 

cujo risco para doenças cardiovasculares em período de 10 anos é superior a 20%. 

Do ponto de vista prático, esses pacientes são representados por hipertensos com 

comorbidades, AVE ou doença vascular periférica, diabetes associada a pelo menos 

um outro fator de risco para aterosclerose (como tabagismo e dislipidemia), e nos 

últimos anos vêm ganhando atenção crescente na literatura a presença de 

microalbuminúria e de insuficiência renal crônica (MEDINA et al., 2014).  

A identificação de vários fatores de risco para hipertensão arterial, tais como: 

a hereditariedade, a idade, o grupo étnico, o nível de escolaridade, o status 

socioeconômico, a obesidade, o etilismo, o tabagismo, o gênero e o uso de 

anticoncepcionais orais muito colaboram para os avanços na epidemiologia 
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cardiovascular, e, consequentemente, nas medidas preventivas e terapêuticas dos 

altos índices pressóricos, que abarcam os tratamentos farmacológicos e não 

farmacológicos (LIMA; COSTA, 2014). 

O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade de da mortalidade cardiovasculares e renais por meio de medidas não 

medicamentosas isoladas ou associadas a fármacos anti-hipertensivos. A adoção de 

um estilo de vida saudável é o principal fator na prevenção do amento da pressão 

arterial na população e é indispensável no tratamento de indivíduos hipertensos 

(BERTOLAMI, 2015). 

As mulheres hipertensas necessitam de tratamento específico e 

acompanhamento constante de um médico, e, ainda, quando na idade fértil, 

geralmente fazem uso de contraceptivos hormonais, sendo este o método reversível 

mais utilizado pela população feminina (±25%), e seu uso geralmente se baseia 

grande parte das vezes em planejamento familiar, a composição dos contraceptivos 

consiste da associação entre em estrogênio e um progestogênio ou apenas 

apresentações de progestogênio isolado. Estão disponíveis em diversas formulações 

e vias de administração (oral, intramuscular, implantes subdérmicos, transdérmica, 

vaginal e associado ao sistema intrauterino). Agem com a finalidade de bloquear a 

ovulação, ao inibir a secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante, 

espessam o muco cervical dificultando a passagem dos espermatozoides, tornando 

o endométrio não receptivo à implantação além de alterar a secreção e peristalse 

das trompas de falópio (ANDRADE; FERNANDES, 2016) 

A maior parte das modificações de estilo de vida está relacionada ao controle 

alimentar, tanto quantitativa como qualitativamente. O controle da hipertensão por 

meio de medidas dietéticas específicas visa não apenas a redução de níveis 

tensionais, mas também a incorporação de hábitos alimentares permanentes, que 

podem prevenir outras doenças como a obesidade, o diabetes, as dislipidemias, 

entre outras, o que torna de essencial importância a adesão ao tratamento 

(CUPPARI, 2015). 

Este projeto foi feito a partir dos estudos e análises observacionais realizadas 

com mulheres portadoras de hipertensão arterial e com riscos cardiovasculares 

atendidas na UBS Jóquei Clube II de Juiz de Fora - MG.  

Em Juiz de Fora mais mulheres do que homens sofrem de hipertensão, ou 

seja, 38% das mulheres que frequentam a UBS sofrem de hipertensão arterial e 
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estão na faixa de idade de 40 a 65 anos de idade. Como esse número tem 

aumentado consideravelmente, nos últimos 10 anos, é grande a preocupação da 

equipe de saúde em controlar a doença e buscar ações de prevenção para novos 

casos.  

A maioria das mulheres que sofre de hipertensão está com riscos 

cardiovasculares e outras complicações. Assim o projeto se justifica com a intenção 

de tentar aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso com o intuito de 

melhorar a qualidade de vidas destas mulheres (CORREA et al., 2016). 

Considerando que a HA é um sério problema de saúde pública e as 

pesquisas indicam a diferença na prevalência entre os sexos, destaca-se a 

importância deste estudo para a vigilância em saúde com a finalidade de conhecer 

essa realidade para melhor compreender a magnitude de seus problemas de saúde 

em Juiz de Fora – Minas Gerais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso e às mudanças no estilo 

de vida e hábitos alimentares de mulheres que sofrem de hipertensão arterial com 

riscos cardiovasculares na UBS Jóquei Clube II da cidade de Juiz de Fora/MG.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Conhecer e analisar os fatores de risco para hipertensão arterial nas mulheres  

➢ Verificar o porquê as mulheres hipertensas atendidas nesta UBS não 

aderiram ao tratamento medicamentoso; 

➢ Acompanhar as usuárias em tratamento para verificar a evolução das 

doenças cardiovasculares e se aderiram totalmente ao tratamento;  

➢ Conscientizar as mulheres para mudança no estilo de vida e hábitos 

alimentares. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

O Planejamento Estratégico Situacional possui como escopo planejar, 

executar e acompanhar desenhos de ação com intuito de intervenção sobre certo 

traço da realidade. O plano pode ser entendido como uma forma de exercer a razão 

humana. Ação é definida por um propósito conexo com a alteração de uma 

determinada situação. Planejar é pensar com antecedência, durante e em seguida a 

tomada da ação. “É um cálculo sistemático que articula a situação imediata e o 

futuro, apoiado por teorias e métodos” (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p. 18).  

Para a produção da presente proposta do plano de ação, foram seguidas 

três etapas: o diagnóstico situacional em saúde, a revisão de literatura e a 

elaboração do plano de ação propriamente dito. O Diagnóstico Situacional realizado 

em 2019 inspirou-se no método da Estimativa Rápida (que possibilitou melhor 

conhecimento sobre os problemas da área de abrangência da UBS Jóquei Clube II 

da Cidade de Juiz de Fora/MG, que, segundo Faria, Campos e Santos (2018), 

constitui um modo de se obter informações acerca de um conjunto de problemas e 

dos recursos para o seu enfrentamento em um breve período e sem altos gastos, 

constituindo importante ferramenta para apoiar um processo de planejamento. 

Diante disso, seu intuito é envolver a população na identificação das suas 

necessidades e problemas e também os atores sociais, que controlam recursos para 

o enfrentamento de tais problemas. 

O embasamento teórico para a realização do presente trabalho foi a partir de 

artigos encontrados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), sites institucionais (Ministério da Saúde), 

Google Acadêmico.  

Foram utilizados também, como fontes da pesquisa bibliográfica, módulos do 

CEGCSF e a Biblioteca Virtual do NESCON - Programa Ágora. Os critérios de 

inclusão dos artigos foram: artigos publicados a partir do ano 2000 e que 

abordassem a temática explicitada. Para a pesquisa foram utilizados os seguintes 

descritores: “Hipertensão Arterial”, “Hipertensão na mulher” e “Saúde da Mulher”. 
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Dessa forma, tendo em vista os problemas enfrentados na atenção primária 

na da UBS, buscou-se a elaboração de um plano de ação para ser implantado pela 

ESF, seguindo o método de Planejamento Estratégico Situacional (PES). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A hipertensão arterial é considerada o principal fator de risco de morte 

prematura de morbidade cardiovascular, vásculo-encefálica e doença renal terminal. 

Entre as mulheres, a hipertensão não só é responsável por um terço das doenças 

cardiovasculares, como também eleva em 3,5 vezes o risco relativo de doença 

coronariana, principal causa de mortalidade feminina (DANTAS, 2015). 

A prevalência de hipertensão essencial em mulheres é, em linhas gerais, 

semelhante à que se observa em homens, acometendo, em média, 30% a 40% das 

mulheres negras e aproximadamente 20% das brancas. A prevalência aumenta 

consideravelmente com a idade, aproximando-se de 80% em mulheres com mais de 

70 anos de idade, incluindo nesse percentual os casos de hipertensão sistólica 

isolada (SOUZA, 2013). 

Contudo, estudos epidemiológicos têm demonstrado que existem diferenças 

importantes relacionadas ao sexo. Assim, a incidência de complicações 

hipertensivas é menor em mulheres, particularmente na pré -menopausa. Essa 

redução se explica pela menor incidência de doença coronariana (menos 50%), em 

comparação à que é registrada em homens, com valores semelhantes de pressão 

arterial. Em contrapartida, essa diferença não se mantém quanto aos acidentes 

vasculoencefálicos. Já a hipertrofia ventricular esquerda é menos frequente em 

mulheres, quando se compara aos indivíduos do sexo masculino, com cifras 

pressóricas parecidas (BORTOLOTTO, 2015). 

De outro lado, também comparativamente aos homens, níveis mais elevados 

de pressão arterial são necessários para induzir em mulheres o mesmo dano 

cardiovascular. Estas, quando expostas a níveis semelhantes de pressão arterial, 

exibem o risco menor que os homens, em todas as faixas etárias, dos 40 aos 70 

anos. As razões dessas diferenças não estão claramente definidas, embora as 

hipertensas tenham um comportamento hemodinâmico, ajustado para os valores da 

própria pressão arterial, raça, idade e área de superfície corporal, bastante diferente 

dos homens. Por exemplo: o débito cardíaco é 10% maior e a resistência vascular 

periférica, 10% menor nessas pacientes (BORTOLOTTO, 2015). 

Ademais, a elevação da resposta pressórica aos exercícios corresponde a 

dois terços da que se observa em homens. É possível que a redução da resistência 

vascular periférica atue como fator atenuante da injúria vascular e de suas 
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consequências sobre o desenvolvimento de doença coronariana, insuficiência 

cardíaca e acidente vascular encefálico. Os mecanismos fisiopatológicos 

responsáveis por esse comportamento hemodinâmico distinto ainda não foram 

completamente elucidados, existindo, porém, evidências experimentais e clínicas 

mostrando que os estrogênios podem desempenhar um importante papel nesse 

processo (CIPULLO, 2010). 

Além das diferenças hemodinâmicas, a mulher se expõe a situações 

especiais que, por si só, contribuem para a emergência de quadros hipertensivos, 

como a gestação, o uso de contraceptivo oral e a própria menopausa (CIPULLO, 

2010).  

 

5.1 Hipertensão arterial associada à contracepção oral 

 

Os contraceptivos orais encontram-se entre as drogas mais utilizadas no 

mundo ocidental. Em 1980, estimava-se que mais de 8 milhões de mulheres 

americanas faziam uso diário da pílula. Acredita-se, hoje, que aproximadamente 

50% das mulheres entre 15 e 30 anos tomam pontualmente um fármaco que atua na 

contracepção, sem que esteja presente uma condição de doença, e com a intenção 

de evitar uma gravidez que pode não se materializar (SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 

2016). 

Os contraceptivos orais vêm sendo utilizados desde o início da década de 

1960 e atualmente mostram um perfil de risco muito mais seguro que no início da 

experiência com estes (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). 

A associação entre hipertensão arterial e contraceptivo oral, embora 

suspeitada durante anos, só foi claramente definida a partir de 1967 com as 

publicações do grupo de Laragh, nos Estados Unidos, e Woods, no Reino Unido 

(SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016). 

Os primeiros estudos epidemiológicos, realizados quando os contraceptivos 

orais ainda continham doses elevadas de estrogênio e progestágeno, demonstraram 

que a pressão arterial sistólica e diastólica se elevava em média 3 a 3/2 a 5 mmHg, 

respectivamente, e que aproximadamente 5% das mulheres desenvolviam 

hipertensão. Contudo, as formulações farmacêuticas atualmente disponíveis contêm 

apenas cerca de 20% do estrogênio e do progestágeno das preparações anteriores 

(SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016). 
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Dados do Nurses Health Study, que avaliaram prospectivamente 

aproximadamente 70 mil enfermeiras, com idade de 25 a 42 anos, mostraram que o 

risco relativo da hipertensão, comparado às mulheres que nunca haviam usado 

contraceptivo, foi de 1,8 naquelas em uso corrente do medicamento e de 1,2 para as 

que relataram tê-lo empregado previamente. Contudo, quando esses resultados 

foram ajustados para a idade, peso, tabagismo, história familiar e outros fatores de 

risco, revelaram que apenas 41,5 casos de hipertensão, por 10.000 pessoas/ano, 

puderam ser atribuídos ao uso de contraceptivo oral (PASSOS; ASSIS; BARRETO, 

2016). 

Atualmente, a maior preocupação quanto à elevação da pressão arterial 

induzida pelos contraceptivos reside no desenvolvimento de hipertensão arterial 

persistente, que se associa com frequência à prematuridade da doença 

cardiovascular (CARDOSO et al., 2017). 

A incidência de hipertensão arterial relacionada ao uso de contraceptivo oral é 

maior em mulheres com mais de 35 anos de idade e naquelas com outros fatores de 

risco coronariano, particularmente o tabagismo (MAGRINI, 2012). 

De acordo com dados do Nurses Health Study, o risco de hipertensão na 

vigência de contraceptivo oral não foi significativamente modificado pela história 

familiar de hipertensão, etnicidade ou índice de massa corporal. Mão obstante, as 

mulheres com história prévia de pré-eclâmpsia foram as mais suscetíveis à 

hipertensão induzida por contraceptivo, assim como as mulheres hipertensas 

preexistentes (MAGRINI, 2012).  

Na maioria das mulheres que desenvolvem hipertensão arterial em uso de 

contraceptivo oral, a doença costuma ser leve, e em mais de 50% dos casos a 

pressão arterial retorna às cifras normais no período de 2 a 12 meses após a 

interrupção do contraceptivo. Em um pequeno número de pacientes, a hipertensão 

pode ser severa, evoluindo rapidamente para hipertensão maligna e lesão renal 

irreversível (CARDOSO et al., 2017). 

Os mecanismos pelos quais os contraceptivos orais causam hipertensão não 

são bem conhecidos. Modificações hemodinâmicas, ativação do sistema reina-

angiotensina-aldosterona e resistência à insulina têm sido identificadas e podem 

estar envolvidas na gênese da hipertensão (ANDRADE; FERNANDES, 2016). 

O fato de o estrogênio estimular a síntese hepática do substrato de renina 

(angiotensinogênio) foi considerado um elo importante na gênese da hipertensão 
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secundária ao contraceptivo oral. Entretanto, o aumento na concentração de 

angiotensinogênio se acompanha de elevação paralela da atividade plasmática de 

renina e redução nas concentrações séricas de renina (ABRAHÃO; MION JR, 2000). 

Respostas semelhantes do sistema renina-angiotensina têm sido vistas em 

mulheres que não desenvolvem hipertensão. Além disso, a administração de 

inibidores da enzima conversora de angiotensina não costuma reverter a 

hipertensão induzida pelos contraceptivos orais, o que torna pouco consistente a 

hipótese de que o sistema renina-angiotensina contribua para essa categoria de 

hipertensão (ABRAHÃO; MION JR., 2000). 

A relação entre redução da sensibilidade à insulina e hipertensão reduzida 

por contraceptivo oral é controversa. Admite-se que tanto o estrogênio quanto o 

progestágeno contribuiriam para a elevação da pressão arterial. Intrigante, contudo, 

é a constatação de que os contraceptivos orais que contêm alta doses de estradiol 

podem causar resistência à insulina, ao passo que aqueles exclusivamente à base 

de progestina prolongam a meia-vida do hormônio (CORREA et al., 2016). 

Os contraceptivos orais, nas formulações atuais que contêm baixas doses de 

estrogênios e progestágeno, são relativamente seguros para a maioria das 

mulheres. São também, considerados altamente efetivos como método 

anticoncepcional. Se, de um lado, não aumentam os riscos de infarto agudo do 

miocárdio e reduzem o de câncer ovarino, por outro, elevam as chances de 

tromboembolismo venoso, acidente vascular encefálico, câncer de mama e do colo 

uterino. Os riscos de complicações cardiovasculares são consistentemente maiores 

em mulheres com idade superior a 35 anos (CORREA et al., 2016). 

Desta forma, existem algumas recomendações para uso de contraceptivo oral 

como (MAGRINI, 2012, p. 22): 

 

• Prescrever a menor dose efetiva de estrogênio e progestágeno; 

• Monitorizar a pressão arterial de 6 em 6 meses ou a qualquer momento em 
que a paciente não se sentir bem; 

• Suspender o contraceptivo se a pressão se elevar significativamente, 
provendo outro método anticoncepcional alternativo; 

• Tratar apropriadamente e proceder à investigação diagnóstica adequada 
caso a pressão arterial não retorne à cifras normais dentro de 3 meses; 

• Manter o contraceptivo oral caso não haja forma alternativa de contracepção 
e considerar o uso de anti-hipertensivo para controlar a pressão arterial; 

• Os contraceptivos não devem ser prescritos a mulheres fumantes com mais 
de 35 anos de idade, nas portadoras de lúpus eritematoso sistêmico ou 
história prévia de doença tromboembolítica; 

• Devem ser usados com cautela em mulheres que apresentam enxaqueca. 
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5.2  Hipertensão na gravidez 

 

Nos dias atuais, a hipertensão na gravidez é a principal causa de morbidade e 

mortalidade materna, fetal e neonatal, não só em países industrializados, mas 

principalmente naqueles em desenvolvimento. Além disso, o fato de a hipertensão 

estar associada ao retardo de desenvolvimento fetal e às evidências crescentes de 

que neonatos de baixo peso estão mais propensos à hipertensão na vida adulta têm 

dado ênfase à necessidade de prevenção de pré-eclâmpsia e de prematuridade 

durante a gestação (SHOJI; FORJAZ, 2010). 

Em condições normais, a pressão arterial cai no segundo trimestre, atingindo 

valores em média 15 mmHg menores daqueles anteriores à gestação. No terceiro 

trimestre, a pressão arterial retorna aos valores anteriores à gestação. Esta flutuação 

ocorre tanto em normotensas quanto em mulheres portadoras de hipertensão 

crônica (FURTADO; MARTINS, 2015). 

Não existe um consenso sobre a definição de hipertensão arterial na gravidez. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão é definida levando-

se em conta os valores absolutos dos níveis sistólicos (> 140 mmHg) ou diastólicos 

(> 90 mmHg). Admitindo-se, também, para o diagnóstico, um aumento, a partir do 

segundo trimestre da gestação, das pressões sistólica e diastólica superior a 25 

mmHg ou 15 mmHg, respectivamente, em relação aos valores basais registrados no 

primeiro trimestre ou anteriores à gravidez (MAGRINI, 2012). 

Por ser uma entidade clínica heterogênea, a hipertensão na gestação é 

classificada, de acordo com o National High Blood Pressure Education Program 

Workong Group on High Blood Pressure in Pregnancy, em cinco categorias 

principais (SILVA et al., 2015, p. 54): 

 

Pré-eclâmpsia e eclâmpsia: A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo 
aparecimento de hipertensão e proteinúria (>300 mg/24h) após a 20ª 
semana de gestação em mulheres previamente normotensas. Por sua 
vez na eclâmpsia observam-se convulsões do tipo grande mal, que se 
instalam em gestantes já portadoras de pré-eclâmpsia. Deve-se ter o 
cuidado de excluir outras causas de convulsão antes de se afirmar o 
diagnóstico definitivo de eclâmpsia. 
 
Eclâmpsia crônica: a hipertensão crônica é definida por níveis de 
pressão sistólica > 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica > 90 
mmHg, registrados antes da gestação, ou presentes no período que 
precede a 20ª semana de gravidez, ou ainda que persistam elevados 
por 12 semanas após o parto. 
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Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica: é definida pela 
elevação aguda dos níveis pressóricos aos quais se superpõem 
proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, 
em gestantes portadoras de hipertensão crônica, com idade 
gestacional superior a 20 semanas. 
 
Hipertensão gestacional ou transitória: refere-se a níveis elevados 
de pressão arterial (> 140/90 mmHg) detectados pela primeira vez 
depois da 20ª semana da gestação. A hipertensão transitória da 
gravidez evolui sem proteinúria. Na maioria dos casos, observa-se 
normalização dos níveis tensionais antes de transcorridos 42 dias 
após o parto. 
 
Pré-eclâmpsia: as manifestações clínicas habituais de pré-eclâmpsia 
são hipertensão, proteinúria, edema, hiperuricemia, irritabilidade do 
sistema nervoso simpático e, não raramente, anormalidades na 
coagulação sanguínea e na função hepática. 

 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia são: 

nuliparidade; pré-eclâmpsia em gestação prévia; idade > 35 ou adolescência; Áfrico-

Americana/ Hispânica; história familiar de pré-eclâmpsia; hipertensão crônica; 

doença renal crônica; síndrome de anticorpo antifosfolipídico; doença vascular ou do 

tecido conjuntivo; diabetes mellitus; obesidade; Gene T235 do angiotensinogênio; 

homozigoto; heterozigoto; teste de rollover positivo, alteração dm Doppler de artéria 

uterina; trombofilia; parceiro que causou pré-eclâmpsia em companheira anterior; 

restrição ao crescimento fetal inexplicável (LIMA-COSTA; PEIXOTO; FIRMO, 2014). 

 

5.3  Hipertensão e risco cardiovascular na mulher após a menopausa 

 

A doença cardiovascular é a mais importante causa de morte entre mulheres, 

sendo responsável a cada ano por mais óbitos que todas as demais outras causas 

combinadas (CORREA et al., 2016). 

A incidência de infarto do miocárdio, embora menor do que em homens, 

aumenta drasticamente após a menopausa. Além disso, a mortalidade por doença 

coronariana é mais elevada em mulheres que em homens. Esta tendência tem sido 

atribuída a comorbidades, que ocorrem com maior frequência em mulheres em idade 

mais avançada. Diversos estudos têm demonstrado que a doença cardiovascular na 

mulher aparece acima do horizonte clínico, 10 a 12 anos mais tarde que no homem 

(CLAUDINO; ZANELLA, 2015).  

Vários estudos transversais e longitudinais têm apontado que a pressão 

arterial aumenta progressivamente com a idade. Nas primeiras quatro ou cinco 
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décadas de vida, a hipertensão é mais comum em homens que em mulheres. Esta 

relação se inverte nas faixas etárias mais altas, e a hipertensão passa a ser mais 

frequente nas mulheres, independente da raça. A hipertensão é mais prevalente e 

severa em mulheres negroides do que em mulheres caucasianas (DANTAS, 2015). 

A menopausa se acompanha de aumento da pressão sistólica e da diastólica, 

independentemente da idade, o que resulta em maior prevalência da hipertensão 

quando se compara ao período da pré-menopausa. Alguns investigadores têm 

sugerido que esse efeito esteja relacionado à redução na produção endógena de 

hormônios sexuais que acompanha a menopausa. Aumento do peso corporal é 

também um importante determinante, potencialmente prevenível, de incremento da 

prevalência de hipertensão em mulheres após a menopausa (TAVAES, 2016). 

Embora a incidência de complicações hipertensivas seja menor em mulheres 

do que em homens, a hipertensão ainda é um forte preditor de risco cardiovascular. 

Entre idosos, por exemplo, a hipertensão em mulheres (comparada aos homens) é 

um preditor mais forte de risco coronariano, sendo frequentemente observada 

naquelas com doença coronariana estabelecida (FURTADO; MARTINS, 2015). 

O tratamento da hipertensão arterial da mulher pós-menopausa deve sempre 

começar por modificações no estilo de vida, introduzindo-se, quando necessário, as 

drogas anti-hipertensivas. Com base nos resultados do ALLHAT, recomenda-se 

iniciar o tratamento com doses baixas de diurético tiazidico, acrescentando-se 

subsequentemente um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou um 

antagonista de receptor de angiotensina caso a pressão não se controle 

adequadamente (SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016).  

Existem condições especiais, com indicações preferenciais para 

determinados hipotensores. De outro lado, decisões de se iniciar o tratamento anti-

hipertensivo a partir de patamares pressóricos mais baixos podem ser tomadas 

levando-se em conta as mesmas indicações que norteiam o tratamento anti-

hipertensivo em indivíduos do sexo masculino (SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016). 

 

5.4 Definindo os fatores de risco cardiovascular na mulher 

 

De acordo com as diretrizes do National Cholesterol Education Program 

(NCEP) e as normas da Américan Heart Association (AHA) e do American College of 

Cardiology, os principais fatores de risco cardiovascular para a mulher são: história 
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pessoal de doença coronariana, idade acima de 65 anos, dislipidemia, história 

familiar de doença coronariana prematura, diabetes mellitus, tabagismo, hipertensão 

arterial e doença vascular periférica (CUPPARI, 2015).  

Níveis elevados de triglicerídeos, obesidade e estilo de vida sedentário, 

embora não sejam ainda considerados como fatores de risco primário pelo MCEP, 

estão fortemente associados com a ocorrência de doença coronariana. Estes fatores 

de risco são mais frequentes entre minorias étnicas do que em mulheres brancas 

(CUPPARI, 2015). 

Nos últimos anos, registrou-se um declínio importante de doença coronariana 

entre as mulheres americanas, que foi atribuído à redução dos fatores de risco 

cardiovascular. Por exemplo, os resultados do Nurses Health Study mostraram uma 

redução de 31% na incidência de doença coronariana, em um período de 14 anos, 

entre as 85.941 mulheres participantes, com idades entre 34 e 59 anos, que haviam 

abandonado o hábito de fumar e que adotaram um padrão alimentar mais saudável 

e usavam terapêutica de reposição hormonal, até então considerada benéfica. Os 

autores enfatizaram que o declínio de doença coronariana teria sido ainda maior 

caso não tivesse havido um aumento de 38% na prevalência de sobrepeso e 

obesidade (ANDRADE; FERNANDES, 2016). 

Durante a última década, a reposição hormonal (TRH) após a menopausa 

tornou-se uma das terapias mais prescritas nos Estados Unidos, admitindo-se que 

traria grandes benefícios para a qualidade de vida da mulher nessa fase da vida. 

Ademais a crença de que a TRH exerceria ação cardioprotetora, reduzindo a 

incidência de doença coronariana, contribuiu consideravelmente para a expansão de 

seu uso (ANDRADE; FERNANDES, 2016). 

Essas evidências surgiram de estudos observacionais e não foram 

confirmadas como verdadeiras pelos ensaios clínicos randomizados e controlados 

por placebo. O entusiasmo em relação à TRH sofrei o seu primeiro revés em 1998, 

com a publicação do Heart and Estrgen/Progestin Replacement Study (HERS), que 

mostrou, através de protocolo controlado, duplo-cego e aleatório, que o uso de 

estrógenos equinos conjugados associados à medroxiprogesterona não reduziu, em 

período de 4,1 anos, o risco de infarto do miocárdio e outros eventos 

cardiovasculares em mulheres previamente cononariopatas (QUEIROZ, 2016). 

Em verdade, observou-se um aumento desses eventos no primeiro ano de 

seguimento, que reverteu para um número menor no quarto e quinto anos. Além 
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disso, a TRH elevou a taxa de acidentes tromboembolíticos e de colecistopatias. 

Como se tratasse do primeiro estudo de reposição hormonal realizado de acordo 

com padrões consistentes de qualidade, seus resultados passaram a ser 

intensamente discutidos, tornando ainda mais viva a controvérsia (XAVIER; 

GAGLIARDI, 2015).  

A partir do HERS, a TRH deixou de ser recomendada para prevenção 

secundária de doença coronariana. Contudo, permanecia entre os médicos a ideia 

de uma ação cardioprotetora e admitia-se fortemente que a TRH pudesse ser 

importante na prevenção primária da doença coronariana em mulheres após a 

menopausa (TOSCANO, 2014). 

A resposta quanto à prevenção primária de doença coronariana surgiu quatro 

anos depois, com a publicação dos primeiros resultados do Women’s Health 

Iniciative (WHI). Nesse ensaio, randomizado e controlado por placebo, 27.348 

mulheres pós-menopausa, saudáveis e com idades de 50 a 79 anos foram 

recrutadas no período de 2003 a 2008 e alocadas em dois braços distintos de 

reposição hormonal: as mulheres que tinham útero receberam estrogênio mais 

acetato de medroxiprogesterona ou placebo e as mulheres histerectomizadas 

receberam estrogênio isoladamente ou placebo. Embora o tempo previsto de 

acompanhamento fosse de 8,5 anos, o comitê independente de monitorização de 

segurança recomendou a interrupção precoce, após 5,2 anos, do braço do estudo 

envolvendo a reposição de estrogênio mais progesterona em 16.608 mulheres, pois 

os riscos superavam os benefícios (TOSCANO, 2014). 

A terapia hormonal combinada não conferiu proteção cardiovascular, 

causando, inclusive, à semelhança do HERS, aumento de 81% de risco de evento 

coronariano no primeiro ano. A associação de estrogênio mais progesterona elevou 

ainda os riscos de acidente vascular encefálico, tromboembolismo e câncer de 

mama, superando os benefícios observados em relação à fratura de quadril e de 

câncer de colo (MEDINA et al., 2014).  

Em publicação posterior, dentro desta mesma casuística, a avaliação da 

incidência de demência demonstrou que a reposição de estrogênio mais 

progesterona dobrava o número de casos de demência, principalmente em mulheres 

com mais de 65 anos (PASSOS; ASSIS; BARRETO, 2016).  

É importante destacar que o pessimismo em relação à TRH não significa que 

não existam outros meios de reduzir a incidência e doença cardiovascular e 
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osteoporose na mulher após a menopausa. Alguns estudos vêm apontando que um 

melhor padrão alimentar e mudanças no estilo de vida intervêm favoravelmente nos 

destinos da mulher. A atividade física regular e orientada pode se associar à 

reversão das alterações lipídicas desfavoráveis que marcam o início da menopausa.  

Além disso, o exercício promove mudanças hemodinâmicas benéficas que atenuam 

o início e progressão da doença coronariana, além de promover modificações nos 

fatores de risco cardiovascular, como diabetes, obesidade e hipertensão arterial 

(BARRETO; SANTELLO, 2012). 

Assim, as recomendações para a redução de risco cardiovascular em 

mulheres, de acordo com as diretrizes da American Heart Association são (BRITO; 

NOBRE; VIEIRA, 2011, p. 61): 

 

• Atividade física regular na maioria dos dias da semana. 

• Interrupção do hábito de fumar; 

• Manutenção ou redução do peso para alcançar índice de massa corporal 
(IMC) entre 18,5 e 24.9 Kg/m2; 

• Manutenção da dieta com baixo teor de gordura; 

• Tratamento da dislipidemia para a prevenção primária; 

• Tratamento da hipertensão arterial; 

• Tratamento adequado do diabetes; 

• Evitar o uso de contraceptivo oral em mulheres eu fumam. 

 
 

Para mulheres com ato risco de doença cardiovascular (possibilidade de 

evento coronariano > 20% de acordo com o escore de Framinghan, doença 

coronariana estabelecida, outras doenças vasculares, diabetes mellitus ou 

insuficiência renal crônica), são feitas as seguintes recomendações adicionais 

(SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016, p. 44): 

 

• Tratamento da dislipidemia para prevenção secundária com o objetivo de 
atingir os níveis de LDL-colesterol inferiores e 80 mg/dL; 

• Terapia com betabloqueadores em todas as mulheres que tenham tido infarto 
do miocárdio ou que tenham síndrome isquêmica aguda; 

• Administração de ácido acetilsalicílico em doses de 75 a 162 mg/dia; 

• Terapia da hipertensão arterial para alcançar níveis inferiores a 140/90 
mmHg, ou 130/80 mmHg diante das condições especiais, como diabetes e 
insuficiência renal crônica; 

• Suplementação de ácido fólico, se forem detectado níveis sanguíneos 
elevados de homocisteína. 
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A terapêutica de reposição hormonal não é recomendada para prevenção 

primária ou secundária de doença cardiovascular. A TRH não tem efeitos 

cardioprotetores e pode até mesmo aumentar o risco cardiovascular ou outras 

doenças, tais como câncer de mama, demência, tromboembolismo e colecistopatias 

(CUPPARI, 2015).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa adesão ao tratamento 

da hipertensão arterial nas mulheres com riscos cardiovasculares”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação 

(quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, as operações, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição dos problemas selecionados (Terceiro passo) 

 

O tema que escolhemos para ser abordado é a alta prevalência de mulheres 

hipertensas com riscos cardiovasculares com baixa adesão ao tratamento. A baixa 

adesão ao tratamento teve como razões: esquecimento de tomar o remédio; falta de 

tempo para a prática de atividades físicas; dificuldades para as mudanças nos 

hábitos alimentares; efeitos colaterais dos fármacos; medo da mistura de alguns 

fármacos (interação); não faz acompanhamento da hipertensão e/ou outras doenças 

de base.  

Na Unidade Básica de saúde Jóquei Clube II, possui um grande número de 

mulheres hipertensas e muitas não aderiram ao tratamento medicamentoso, não 

mudaram seus hábitos alimentares e estilo de vida, não aderiram à prática de 

atividade física e já possuem outras doenças como o diabetes, a obesidade, as 

dislipidemias, doença renal crônica e síndrome metabólica. Muitas delas são 

tabagistas e fazem uso de contraceptivo oral e outras fazem reposição hormonal 

após menopausa. 

As questões que levantamos mais relevantes para justificar esse desajuste 

estão justificadas no quadro abaixo: 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 2 - Descritores do problema encontrados na UBS Jóquei Clube II em 
relação às mulheres hipertensas com risco cardiovascular no ano de 2019 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
 

 

Analisando o quadro o maior problema encontrado são pacientes do sexo 

feminino hipertensas com risco cardiovascular, em segundo lugar pacientes 

hipertensas com riscos cardiovasculares que não aderiram à prática de atividade 

física, em terceiro lugar são pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 

não aderiram ao tratamento medicamentoso  em quarto lugar pacientes hipertensas 

com riscos cardiovasculares que estão com sobrepeso e/ou obesidade, estes 

problema tem uma interação muito grande em relação a hipertensão arterial que 

constituem fatores de risco na ocorrência da doença. Situações específicas 

favorecem o desenvolvimento da hipertensão arterial, entre elas: a obesidade, 

Descritores do Problema Porcentagem Fonte 

Pacientes do sexo feminino hipertensas com risco 
cardiovascular. 

38% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
não aderiram ao tratamento medicamentoso.  

22% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
não mudaram seus hábitos alimentares. 

14% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
não aderiram à prática de atividade física. 

27% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
estão com sobrepeso e/ou obesidade, 

19% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
possuem dislipidemias. 

9% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares com 
diabetes mellitus. 

11% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
possuem doença renal crônica.  

2% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
possuem síndrome metabólica. 

3% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
são tabagistas e fazem uso de contraceptivo oral.  

4% Registro da 
Equipe 

Pacientes hipertensas com riscos cardiovasculares que 
são tabagistas e fazem reposição hormonal após 
menopausa. 

7% Registro da 
Equipe 
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inatividade física, elevada ingestão de sal (sódio), baixa ingestão de potássio 

e consumo abusivo de bebidas alcoólicas (CUPPARI, 2015).  

A equipe em reunião discutiu a pertinência de unificar estes problemas 

em um único que resolveria a situação vivenciada então definiu como 

problema que engloba os quatro apontados acima para elaborar um plano de 

ações voltado para a conscientização da importância do tratamento 

medicamentoso e não medicamento. para se evitar complicações futuras. Eis 

o problema “alta prevalência de mulheres hipertensas com riscos 

cardiovasculares com baixa adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico.”. 

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (Quarto passo) 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Com relação à DAC, cerca de 25% 

das mortes por isquemia coronariana são explicáveis pelo aumento crônico da 

pressão arterial (HALPERN, 2014). 

Ao contrário do que o senso comum acredita, o aumento da pressão arterial 

com a idade não representa um comportamento biológico normal e prevenir seu 

aparecimento é o meio mais eficiente para combater as complicações associadas. 

Situações específicas favorecem o desenvolvimento da hipertensão arterial, 

entre elas: a obesidade, inatividade física, elevada ingestão de sal (sódio), baixa 

ingestão de potássio e consumo abusivo de bebidas alcoólicas (CUPPARI, 2015). 

Fato agravante que estes pacientes, na maioria das vezes não fazem suas 

consultas periódicas e não seguem rigorosamente as recomendações médicas 

como: mudanças no estilo de vida, adesão ao tratamento farmacológico, restrição de 

sal e açúcares em excesso, fazem uso de cigarros e alguns até consomem bebidas 

alcoólicas. 

Diferentes mecanismos de controle estão envolvidos não só na manutenção 

como na variação da pressão arterial, regulando o calibre e a reatividade vascular, a 

distribuição de fluído dentro e fora dos vasos e o débito cardíaco. Os complexos 

mecanismos pressores e depressores interagem e determinam o tônus vasomotor 

(CUPPARI, 2015).  
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Quando o equilíbrio se rompe com predominância dos fatores pressores, 

ocorre a hipertensão primária. Essa ruptura pode ser provocada e/ou acelerada 

pelos fatores ambientais, como excesso de sal na dieta, estímulos psicoemocionais, 

entre outros (NETO, 2012). 

O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares e renais por meio de medidas não-

medicamentosas isoladas ou associadas a fármacos anti-hipertensivos (RIBEIRO, 

COTTA E RIBEIRO, 2010). 

A adoção de um estilo de vida saudável é o principal fator na prevenção do 

aumento da pressão arterial na população e é indispensável no tratamento dos 

indivíduos hipertensos (CLAUDINO; ZANELLA, 2015). 

A orientação nutricional a pacientes hipertensos deve preconizar a não 

ingestão de produtos processados, como enlatados, embutidos, conservas, molhos e 

temperos prontos, caldos de carne, defumados, bebidas isotônicas, além da 

utilização de pouco sal no preparo dos alimentos e não utilização de saleiro à mesa 

(CLAUDINO; ZANELLA, 2015). 

Deve ser lembrado, que o consumo excessivo de álcool eleva a pressão, 

além de ser uma das causas da resistência terapêutica anti-hipertensiva. De maneira 

geral, indivíduos hipertensos não devem consumir bebidas alcoólicas (MARTINS, 

2012).  

Assim, é importante estar sempre atento para a quantidade de mulheres que 

sofrem de hipertensão e com riscos cardiovasculares, sendo necessário verificar os 

fatores de risco, assim como a adesão ao tratamento dessas mulheres. 

 

6.3 Seleção dos nós Críticos (quinto passo) 

 

Conforme Campos; Faria; Santos (2018) nós críticos são aquelas causas ou 

situações que são consideradas as mais importantes na origem do problema 

priorizado sua resolução consequentemente gera também impacto na resolução do 

problema. Problema priorizado “alta prevalência de mulheres hipertensas com riscos 

cardiovasculares com baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso” e seus nós críticos que estão dentro do espaço de governabilidade 

da equipe. 
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Os nós críticos encontrados foram: 

1. Nível de informação da população insuficiente quanto aos problemas 

causados pela hipertensão arterial;  

2. Baixa adesão às mudanças de estilo de vida e mudanças nos hábitos 

alimentares; 

3. Baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

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

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

gestão (7º a 10º passo) 

 

Após a definição do problema e o levantamento de suas causas, é necessário 

pensar em soluções e estratégias de enfrentamento. Neste passo, serão 

desenhadas as operações para cada um dos “nós críticos”, definindo o plano de 

ação do problema selecionado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). 

As operações são definidas pelos autores acima como sendo conjuntos de ações 

para serem desenvolvidas durante a operacionalização do plano. Para cada nó 

crítico tem um desenho de operações. As operações consomem recursos 

econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder. Elas são desenhadas para dar 

suporte ao enfretamento dos nós críticos, identificar os produtos e resultados para 

cada operação definida e identificar os recursos necessários para a concretização 

das operações.  

Nos quadros a seguir estão descritos: operações, projetos, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e os críticos, ações estratégicas, prazo, 

responsáveis pelo acompanhamento das ações e o processo de monitoramento e 

avaliação das ações. 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico: 
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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 “alta prevalência de mulheres 

hipertensas com riscos cardiovasculares com baixa adesão aos tratamentos 

farmacológico e não farmacológico”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da UBS Jóquei Clube II, do município de Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais, 2020 

Nó crítico 1 Nível de informação da população insuficiente quanto aos 
problemas causados pela hipertensão arterial nas mulheres e 
necessidade de tratamento. 

6º passo: operação 
(operações)  

-Oferecer palestras e cursos sobre hipertensão e tratamento com 
o intuito de modificar hábitos alimentares e estilos de vida;  
 
Promover informações quanto à hipertensão arterial e riscos -
cardiovasculares por meio de visitas domiciliares, consultas na 
unidade e grupos operativos; formar grupos operativos e envolver 
os familiares no trabalho de prevenção de complicações da 
hipertensão.  

6º passo: projeto  Saúde e Saber  

6º passo: resultados 
esperados 

População informada sobre as complicações da hipertensão  
arterial e da necessidade de tratamento; aumento na adesão aos 
tratamentos; Aumento na adesão à terapia nutricional; Adesão às 
mudanças comportamentais. 

6º passo: produtos esperados Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa 
alimentação e perigos das doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente a hipertensão arterial; Palestras sobre a 
hipertensão arterial e a cessação do tabaco; reuniões com grupos 
operativos de hipertensos e diabéticos; campanhas de prevenção 
da obesidade. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação para o público alvo; 
Financeiro: verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para mudanças na unidade de atendimento para oferecer cursos 
e palestras; verbas para reuniões com nutricionistas e lanche 
especial para conscientizar a população sobre a importância da 
boa alimentação.  
Político: conseguir espaço para as palestras; Mobilização para as 
campanhas contra a obesidade, diabetes e hipertensão; 
Conseguir aprovação do projeto para implantação das ações.  

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: adesão da equipe de saúde para o processo 
educativo em saúde para a população feminina. 
Político: conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Médico e enfermeira 
Será realizada avaliação de desempenho de toda a equipe 
envolvida nas ações. Esta avaliação será importante para o 
currículo de cada profissional. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para 
finalizar as estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados. 
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Fonte: Autoria Própria (2020). 
 

 

 

 

Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “alta prevalência de mulheres 

hipertensas com riscos cardiovasculares com baixa adesão aos tratamentos 

farmacológico e não farmacológico”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da UBS Jóquei Clube II, do município de Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais, 2020 

Nó crítico 2 Baixa adesão às mudanças de estilo de vida e mudanças nos 
hábitos alimentares. 

6º passo: operação 
(operações)  

Palestras sobre hábitos de vida saudável; Palestras sobre boa 
alimentação e prevenção de doenças; Reuniões com grupo 
operativo de hipertensos, diabéticos e de doentes cardíacos; 
Campanhas para adesão à prática de atividade física; 
Campanhas para exames preventivos para a saúde da mulher; 
Atividades com dia de promoção de saúde da mulher na unidade 
de saúde. 

6º passo: projeto Vida Saudável e Saúde  

6º passo: resultados 
esperados 

Adesão total às mudanças no estilo de vida e dos hábitos 
alimentares; adesão à pratica de atividade física; adesão às 
consultas para acompanhamento. 

6º passo: produtos esperados Reeducação alimentar; Atividades de educação em saúde para 
mudanças no estilo de vida; Adesão da equipe de saúde para a 
promoção da saúde da mulher. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação para o público alvo; 
Financeiro: verbas para cursos e atividades educativas; Verbas 
para reuniões com nutricionistas e lanche especial para 
conscientizar a população sobre a importância da boa 
alimentação.  
Político: conseguir espaço para as palestras; Mobilização para as 
campanhas contra a obesidade, diabetes e hipertensão; 
Conseguir aprovação do projeto para implantação das ações.  

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: adesão da equipe de saúde para o processo 
educativo em saúde para a população feminina. 
Político: conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Médico e enfermeira  
Campanhas para adesão ao tratamento. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para 
finalizar as estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; Avaliação dos recursos 
utilizados. 
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Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

 

 

 

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

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ alta prevalência de mulheres 

hipertensas com riscos cardiovasculares com baixa adesão aos tratamentos 

farmacológico e não farmacológico”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da UBS Jóquei Clube II, do município de Juiz de Fora, estado de Minas 

Gerais, 2020 

Nó crítico 3 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso 

6º passo: operação 
(operações)  

Palestras sobre a importância dos tratamentos medicamentoso e 
não medicamentosos; Visitas domiciliares para acompanhamento 
das pacientes em tratamento; Reuniões com grupos operativos 
para compartilhamento de ideias e resultados com o tratamento; 
Campanhas de incentivo ao tratamento das doenças crônicas não 
transmissíveis; Combate à obesidade por meio de incentivo às 
mudanças ao estilo de vida e adesão à terapia nutricional. 

6º passo: projeto Tratar e prevenir  

6º passo: resultados 
esperados 

Aumento da adesão aos tratamentos medicamentoso e não 
medicamentoso. 

6º passo: produtos esperados Adesão da equipe de saúde às campanhas e palestras para 
aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos 
medicamentoso e não medicamentoso. Campanhas em prol da 
saúde da mulher; Campanhas para prevenção da hipertensão e 
suas complicações. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação para o público alvo; 
Financeiro: verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para reuniões com nutricionistas e lanche especial para 
conscientizar a população sobre a importância da boa 
alimentação.  
Político: conseguir espaço para as palestras; Mobilização para as 
campanhas contra a obesidade, diabetes e hipertensão; 
Conseguir aprovação do projeto para implantação das ações.  

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: adesão da equipe de saúde para o processo educativo 
em saúde para a população feminina. 
Político: conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Médico e enfermeira. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 
Dois meses para o início das atividades e cinco meses para 
finalizar as estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização do diagnóstico situacional foi possível identificar que na 

comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde Jóquei Clube II de Juiz de Fora – 

Minas Gerais há alta prevalência de mulheres com hipertensão arterial com riscos 

cardiovasculares que não aderiam aos tratamentos, necessitando assim de um 

plano de intervenção que fosse capaz de modificar esta situação, evitando as 

complicações da hipertensão arterial. 

Verificou-se que a hipertensão arterial é um fator preocupante, pois esta 

patologia contribui para o estabelecimento de sequelas que significativamente 

reduzem a expectativa de vida da população em geral, sendo acometido o sistema 

cardiovascular e renal. Os prejuízos advindos com a doença fazem com que esta 

patologia seja reconhecida como um dos principais problemas de saúde pública da 

atualidade, fazendo com que inúmeros pacientes tornem-se dependentes de 

medicamentos para controle da HA e das complicações. 

Os tratamentos da HA muito colabora para o aumento da perspectiva de vida 

dos pacientes portadores da doença, no entanto é indicado apenas para hipertensos 

moderados ou graves, ou, para indivíduos com fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. 

O controle da hipertensão arterial por meio do tratamento seja ele 

medicamentoso ou não, contribui para se atingir o índice pressórico ideal. Porém, o 

acompanhamento da equipe de saúde é necessário para o incentivo às mudanças 

no estilo de vida e às mudanças nos hábitos alimentares, que em sua maioria, são 

os responsáveis pela obesidade e, consequentemente, aumento da pressão arterial.  

Com estudo concluiu-se que: 

➢ As mulheres hipertensas com risco para doenças cardiovasculares atendidas 

na UBS Jóquei Clube estão com obesidade I e II; 

➢ As mulheres possuem certo grau de dificuldade para mudanças nos hábitos 

alimentares e mudanças no estilo de vida; 

➢ A maioria não aderiu ao tratamento medicamentoso; 

➢ A maioria não aderiu às atividades físicas propostas pela equipe de saúde; 

➢ Este grupo necessita de um plano de intervenção imediato para mudança do 

quadro clínico em que se encontram. 
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          Estas pacientes, na verdade, precisam de acompanhamento constante e para 

isso, a equipe deve estar preparada para atendê-las e dar uma assistência 

adequada para que as mesmas se sintam seguras e consigam entender todo o 

processo de saúde e doença que as cercam. 
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