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RESUMO 
 
 
 

Pelo diagnóstico situacional de saúde foram selecionados os principais problemas 
que afetam nossa população e a alta incidência e prevalência das doenças crônicas 
não transmissíveis, como Hipertensão Arterial Sistêmica, na Atenção Primária à 
Saúde. A prioridade de realizar este trabalho se relaciona com o fato de que na área 
de abrangência do município se encontraram cadastrados e diagnosticados um 
elevado número de pacientes hipertensos (27,05%), com alto risco de terem 
complicações em seu quadro clínico, correspondendo a 79,95% dos idosos 
cadastrados. Este trabalho tem como objetivo propor um plano de intervenção para 
a implantação de um protocolo com vistas ao controle de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis no município e a redução da incidência da Hipertensão Arterial 
Sistêmica. Para fundamentação teórica do plano foi realizada uma revisão 
bibliográfica sobre o tema e para a elaboração do plano de intervenção foi utilizado 
o Método do Planejamento Estratégico Situacional. Segundo a análise da Equipe de 
Saúde da Família é possível realizar ações educativas que possam solucionar 
essas dificuldades nos pacientes alvos que apresentam risco de complicações em 
seu quadro clínico. Na descrição e explicação do problema escolhido como “nós 
críticos” foram prioritariamente, processo de trabalho da equipe, orientações 
inadequadas e dificuldade de entendimento das orientações e prescrições por parte 
dos pacientes.  Espera-se que com as ações propostas melhorar o 
acompanhamento da saúde dessses pacientes. 

Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de risco. Educação em Saúde. 



 

ABSTRACT 

 
 

Based on the situational health diagnosis, the main problems affecting our population 
were selected and the high incidence and prevalence of chronic non-communicable 
diseases, such as Systemic Arterial Hypertension, in Primary Health Care. The 
priority of carrying out this work is related to the fact that in a large area of the 
municipality was registered and diagnosed a high number of hypertensive patients 
(27.05%), with a high risk of complications in their clinical condition, corresponding to 
79.95% of the registered elderly. This paper aims to propose an intervention plan for 
the implementation of a protocol aimed at controlling Chronic Non-Communicable 
Diseases in the municipality and reducing the incidence of Systemic Arterial 
Hypertension. For the theoretical basis of the plan, a bibliographic review on the 
theme was carried out and for the elaboration of the intervention plan, the Situational 
Strategic Planning Method was used. According to the analysis of the Family Health 
Team, it is possible to carry out educational actions that can solve these difficulties in 
target patients who are at risk of complications in their clinical condition. In the 
description and explanation of the problem chosen as "critical nodes", the team's 
work process, inadequate guidelines and difficulty in understanding the guidelines 
and prescriptions by the patients were primarily. It is expected that, with the proposed 
actions, improve the health monitoring of these patients. 
 
Keywords: Hypertension. Risk factors. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do municipio 

O municipio de Monjolos está situado no estado de Minas Gerais na Bacia do Rio 

das Velhas e possui uma população de 2.202 habitantes segundo estatimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). Possui uma densidade 

demográfica de 3,63hab/Km². É uma cidade com clima tropical, predominantemente 

seco. Faz divisa territorial com os municípios de Diamantina, Santo Hipólito, 

Gouveia, Augusto de Lima e Presidente Juscelino (IBGE, 2020). 

Em relação ao território e ambiente, Monjolos presenta 2.6% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 51.4% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 4% com urbanização adequada, isto é, tem bueiro, calçada, 

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

 

1.2 O Sistema municipal de Saúde 

O sistema de saúde predominante no municipio é a Atenção Primária à Saúde. 

Possui, assim, uma única Unidade Básica de Saúde e uma equipe de Estratégia da 

Familia.  Os  procedimentos de média e alta comoplexidade são encaminhados para 

os outros municipios, via pactuação, principalmente para o município de Curvelo. 

 

1.3 Aspectos da comunidadde 

 

Salutar descrever que o municipio de Monjolos possui zonas rurais com extensão 

territorial e populacional bem próxima da população urbana. Ao todo temos 1050 

dominicilios, sendo 411 deles na zona rural e 639 na zona urbana. A população é 

majoritariamente feminina com trabalhos predominantemente na agropecuária e/ou 

tendo a Prefeitura como fonte de trabalho e renda. 

 

No município tem escolas, igrejas, via de recreação, pequenos bares e restaurantes. 

Destaca-se que as escolas acolhem alunos de outras regiões e o transporte é 

realizado pela prefeitura. 

 

O Quadro 1 permite visualizar detalhadamente a distribuição populacional, 
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observando-se uma comunidade predominantemente e adulta com idade 

compreendida entre 18 a 59 anos.Destaca-se, ainda, o número de pessoas idosas 

que é maior do que o número de adolescentes e com 66 idosos acima de 80 anos. 

 

Quadro 1 - Distribuição da população do município de Monjolos, Minas Gerais por 

idade, conforme dados existentes nos prontuários  da Unidade Básica de Saúde, 

2020.  

 

CRIANÇAS 
Idade         total 

ADOLESCENTES 
Idade        total 

ADULTOS 
Idade        total 

IDOSOS 

Idade        total 

< 2           66 12 a 15        114 18 a 25     250 60 a 70       208 

3 a 7       106 16 a 17        53 26 a 30     114 71 a 80       145 

8 a 11      81  31 a 45     449 81 a 90       57 

  46 a 59     391 91≥             9 

Total     253 Total           167 Total         1204 Total           419 

 
Fontes: ESF (2020) 

 

1.4 Unidade Básica de Saúde de Monjolos 

 

A UBS é situada na região central da cidade e cobre 100% da população do 

município com ações da atenção primária à saúde. Funciona em prédio próprio com 

uma boa infraesturtura qua muito auxilia no desenvolvimento das atividades da 

equipe. Conta com outros profissionais além dos especificos da equipe de saúde da 

familia que realizam o matriciamento, sendo eles: um pediatra e um ginecologista. 

Conta, também, como apoio dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família  (NASF) que são: nutricionista, profissional de educação física, 

fonoaudiologa e fisioterapeuta. 

 

Possui uma Farmácia Popular de Minas Gerais. Tratando-se de recursos humanos, 

a Unidade Básica de Saúde possui 33 profissionais, incluindo os profissionais da 

eSF e especialidades médicas e multiprofissionais que atendem no municipio. 

 

1.5  A Equipe de Saúde da Família de Monjolos 
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A Equipe de Saúde da Família de Monjolos é composta por: uma enfermeira, um 

médico do Programa Mais Médico, uma técnica de enfermagem, sete agentes 

comunitárias de saúde (ACS) e uma equipe de Saúde Bucal. A eSF cobre 100% da 

área com todas as familias cadastradas, atendidas e acompanhadas pela equipe. A 

área de abrangência da UBS é constituída por sete microáreas. Na zona rural, 

existem outras três UBS de apoio situadas  nos povoados de Rodeador, Quebra-Pé 

e Mangabeiras, sendo que a de Rodeador funciona diariamente e as outras duas 

recebem visitas da eSF quinzenalmente.  

 

No território há 711 famílias cadastradas, sendo que 94% apresentam boas 

condições de higiene domiciliar. Das famílias cadastradas, 83 possuem chefe 

analfabeto. Entre as pessoas cadastradas 2,45% possuem plano de saúde, e 98% 

procuram preferencialmente a UBS em caso de doença. 

 

O acesso dos usuários da zona rual à unidade ocorre em sua maioria, através de 

transporte coletivo urbano gratuito, oferecido pela prefeitura. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Monjolos 

 

A Unidade Básica de Saúde de Monjolos funciona todos os dias, sendo de segunda 

a sexta-feira das 07h às 17h, com esquema de plantão (da enfermagem e da 

medicina) após esse horario, e aos fins de semana por 24horas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de Saúde da Família de Monjolos 

 

O dia-a-dia da equipe inicia-se de segunda a sexta feira às 07 horas da manhã. A 

coordenadora da equipe é a enfermeira, que mantém uma organização 

programática das atividades da equipe, com visitas domiciliares toda semana aos 

pacientes acamados, puérperas e gestantes em repouso, visitas para avaliações de 

feridas e feridas crônicas. 

 

Os atendimentos da clinica médica de familia são agendados, e há atendimentos 

todos os dias. Os grupos operativos (gestante, planejamento familiar, hipertensos e 

diabéticos) são mensais e em parceria com o Núcleo de Apoio a Saúde da Familia 
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(NASF) e demais secretarias municipais com, por exemplo, a Secretaria de Ação 

Social. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Em um diagnóstico situacional realizado pela eSF foi possivel identificar que as 

patologias/comorbidades de saúde mais comuns nesse teritório são hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus, transtornos mentais, obesidade, alcoolismo e 

chagas. 

 

1.9  Priorização dos problemas – a seleção do problema para o Plano de 

Intervenção (segundo passo) 

 

Ao priorizarmos os principais problemas identificados no território, temos essa 

classificação de prioridade. 

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Estratégia Saúde da Família de Monjolos- 

Minas Gerais: 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Alta 12 Total 1 

Diabetes mellitus Alta 6 Total 1 

Transtornos Mentais Alta 6 Parcial 2 

Obesidade Alta 2 Parcial 2 

Alcoolismo Baixa 2 Parcial 3 

Chagas Baixa 2 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. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta prevalência e baixas taxas de 

controle. A HAS é considerada um os principais fatores de risco (FR) modificáveis e 

um dos mais importantes problemas de saúde pública. Estima-se que um a cada 

quatro basileiros adultos estejam afetados pela HAS, apesar de politicas públicas, 

estudos e intervenções de conscientização, as doenças cardiovasculares 

apresentam ainda evolução crescente e alarmante em todo território nacional 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

 

O município de Monjolos, apesar da pequena densidade populacional e do fácil 

acesso aos serviços de saúde na atenção básica e Farmácia Popular, apresenta 

índice elevado de doentes crônicos, aumentando o risco de eventos 

cardiovasculares e trazendo à tona a necessidade de intervenções educativas, a fim 

de reparar a resistência da população à adesão medicamentosa.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Propor um plano de intervenção para a implantação de um protocolo com vistas ao 

controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no município e a redução da 

incidência da Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Propor ações efetivas para melhorar o uso adequado dos medicamentos para o 

controle da hipertensão arterial sistêmica, conforme prescrição médica.  

 

Propor ações educativas para ampliar os conhecimentos da equipe e dos 

pacientes sobre suas doenças, a prevenção e controle das complicações.      
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4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizado o Diagnóstico Situacional, por meio do método da 

estimativa rápida, pelo qual foi possível conhecer a realidade atual da  população do 

município de Monjolos propiciando, por conseguinte, a identificação dos principais 

problemas existentes.  

Esse se baseou nas consultas e visitas domiciliares durante o acompanhamento e 

cuidado dos pacientes com DCNT realizado pela eSF. Durante os atendimentos foi 

recorrente a identificação de baixa adesão medicamentosa entre os pacientes com 

tais doenças encontrando-se um elevado número de pacientes com diagnóstico de 

HAS não controlada. 

 

Para dar início à proposta de intervenção, foram utilizados dados levantados através 

do Sistema de Informação e-SUS/AB, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dos grupos de Hiperdia realizados no município e da agenda de anotações 

de trabalho das agentes comunitárias de saúde e da equipe que oferecem 

informações de grande importância no conhecimento do estilo de vida de cada 

paciente. 

 

Foram também utilizados dados advindos das consultas agendadas e de demanda 

espontânea, uma vez que apresentaram altos índices de pacientes hipertensos sem 

controle da sua PA e abandono de tratamento, aém das anotações de pressão 

arterial nos cartões específicos de cada paciente que realizavam o 

acompanhamento adequado. 

 

Para a fundamentação teórica do plano de ação foi realizada uma pesquisa 

bibligráfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, por meio ds 

seguintes descritores: Hipertensão, Fatores de risco e Educação em Saúde. 

 

O Projeto de Intervenção foi construído seguindo os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional conforme orientaçõs de Faria, Campos e Santos (2018).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção primária à saúde  

 

A Portaria nº 2.436 de 2017 define atenção primária à saúde  como sendo  aquelas 

ações de natureza individual e coletiva ofertadas à população e voltadas à 

promoção da sáude, prevenção de agravos, diagnóstico,  tratamento e reabilitação 

com a finalidade de  reduzir agravos à saúde  e desenvolvidas por meio de práticas 

realizadas por uma equipe multiprofissional. 

 

Segre e Ferraz (1997, p. 541) destacam que: 

 

O relacionamento profissional de saúde-paciente é, sabidamente, uma 
parceria entre duas pessoas, das quais uma delas detém o conhecimento 
técnico-científico, que põe à disposição da outra, que o aceitará, ou não, 
contrariamente ao que pensam muitos médicos que percebem esse 
relacionamento como uma subjugação, suspendendo-o diante de 
dúvidas, críticas ou "desobediências" do paciente; também aqui, a 
escolha do termo foi proposital, visando à ênfase na forma de percepção 
desses profissionais. É nessas condições, de pleno exercício 
da autonomia de duas pessoas, que o tratamento só ter sucesso, a 
menos que uma delas - o "paciente" - renuncie à sua própria autonomia, 
optando pela sujeição a uma postura mais paternalista do profissional de 
saúde, o que é freqüente, dada a condição de "regressão" que o mal-
estar habitualmente produz no cliente. 

 

 
O Sistema Unico de Saúde (SUS) que fora criado em 1988 pela CF, apresenta-se 

como uma importante politica publica de garantia de direitos assistenciais de saude, 

de forma gratuita, integralizada, universalizada e com participação comunitária, 

inclusive, a posteriori, com criação de diversos serviços/programas e projetos de 

saúde, tornando esse sistema mais eficaz e resolutivo (BARBOSA, 2018).  

 

Barbosa (2018) apresenta a Atenção Primária à Saúde como um meio de 

organização voltado a atuar de forma regionalizada, continua e sistemática, a fim de 

resolver aas questões da população no que tange a ações de prevenção e 

promoção de saúde. Além disso, a APS destaca-se pelo impacto na melhoria nos 

nives de saúde da população, visto que o processo de saúde-doença é a resultante 

da combinação de diversos fatores, não apenas biológicos, com influencia de 

aspectos sociais, comportamentais também.  
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Para Fracolli e Zoboli (2004, p. 144) 

 

A estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF) está estruturada na 
lógica de atenção básica à saúde, gerando novas práticas setoriais e 
afirmando a indissociabilidade entre os trabalhos clínicos e a promoção 
da saúde. Para tanto, o PSF e os profissionais que nele atuam, 
necessitam desenvolver processos de trabalho que estabeleçam uma 
nova relação entre os profissionais de saúde e a comunidade e se 
traduzam, em termos de desenvolvimento de ações humanizadas, 
tecnicamente competentes, intersetorialmente articuladas e socialmente 
apropriadas. Apenas com ações desse tipo, o PSF conseguirá atingir os 
determinantes e condicionantes das condições de saúde-doença da 
população sob sua responsabilidade. 

 

Reconhece-se, portanto, que deve ser na atenção primária à saúde que a 

prevenção dos agravos à saúde das pessoas com DCNT precisa ser realizada para 

evitar as complicações que levarão a gastos altos para o sistema de saúde. 

 

5.2 Hipertensão  

 

Mendes (2011, p. 54) comenta que  

 
O controle da hipertensão arterial sistêmica na APS é definido como uma 
prioridade. Contudo, os portadores de hipertensão cadastrados no 
sistema hiperdia em relação à população de hipertensos estimada 
epidemiologicamente, é baixo. Não se faz um plano de cuidado para cada 
portador de hipertensão arterial sistêmica. Em geral, não há ações 
rotineiras de promoção da saúde e de enfrentamento de fatores de risco 
como a alimentação inadequada, o sobrepeso e a obesidade, a 
inatividade física, o consumo abusivo de álcool, o estresse social e o 
tabagismo, nas unidades de atenção primária à saúde. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis configuram atualmente um dos principais 

desafios de saúde para o desenvolvimento global nas próximas décadas. Por 

demandarem acompanhamento periódico e uso continuo de medicações, além de 

possibilitarem o surgimento de sequelas, ameaçam a qualidade de vida dos doentes 

e apresentam grande impacto econômico para os países. Diante deste cenário e da 

perspectiva do aumento no número de doentes crônicos, a Organização Mundial da 

Saúde propôs aos países membros, o compromisso para a redução das taxas de 

morbimortalidade por DCNT (BRASIL, 2006). 

 

A Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010) apud Meira (2015, p.11) diz que: 
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Pesquisas populacionais em municípios brasileiros nas últimas duas 
décadas identificaram uma prevalência de HAS acima de 30%. 
Considerando-se os níveis de PA ≥ 140/90 mmHg, trabalhos mostraram 
prevalências entre 22,3% e 43,9% (média de 32,5%), com mais de 50% 
entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. 

 

Meira (2015) nos relata que o Brasil a ser comparado com outros 35 paises, 

apresentou altas taxas, tanto de tratamento como de controle da HAS 

principalmente em municipios do interior do país, demonstrando, assim, que a 

cobertura da ESF, sociedade civil e governos, em ação conjunta, trabalham de 

forma a melhorar indices de prevalência de HAS no Brasil, mostrando que o 

sucesso no controle dessa e de demais patologias  depende de açoes conjuntas e 

qualidade no serviço e na cobertura das ESF no território.  

 

Dentre as principais DCNT está a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

caracterizada como condição clínica multifatorial e silenciosa de elevação 

sustentada nos níveis pressóricos sistólicos acima de 140mmHg e/ou diastólicos 

acima de 90mmHg em pacientes sem uso de medicação anti- hipertensiva, segundo 

as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (BRASIL, 2006). 

 

Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (BRASIL, 2018), entre os meses de 

fevereiro e dezembro de 2018 com 52.395 pessoas maiores de 18 anos, cerca de 

24,7% da população ouvida e que vivia nas capitais do país, sabiam que são 

hipertensas, e dessas, a maioria com idades igual ou superior a 65 anos, o que 

corresponde a 60,9% dos entrevistados e 49,5% estão entre a faixa etária de 55 a 

64 anos.  

 

A carga de doenças representada pela morbimortalidade devido à doença é alta e 

por isso a HAS é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo 

considerando a mais frequente das doenças cardiovasculares. 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) apud Suarez (2016, s.p) comenta que 

 

[...] é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo 
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responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular 
cerebral, por 25% das mortes por doença arterial coronariana e, em 
combinação com o diabete, 50% dos casos de insuficiência renal 
terminal.  

Aliada a diversos fatores, a baixa adesão terapêutica por parte do paciente ao 

tratamento proposto é a principal causa que determina  um controle insatisfatório da 

HAS aos níveis considerados normais pelas organizações e estudos relativos ao 

tema em todo o mundo, conforme é possivel verificar em protocolos e 

recomendações existentes na area da saúde.  

Na tentativa de reduzir os índices de DCNT e outras doenças, o sistema de saúde 

brasileiro, o SUS, propõe um ponto de vista global, voltado à assistência integral e 

humanizada do indivíduo, valorizando a promoção da saúde e da cidadania das 

pessoas e não somente para o controle das doenças. Contudo, existem ainda 

poucas informações de como essas ações e politicas públicas vem se efetivando na 

prática principalmente em municípios menores. É preciso ter em mente que os 

profissionais da rede básica desenvolvem um importante papel nas estratégias de 

controle das doenças, na definição do diagnóstico clínico e da conduta terapêutica e 

nos esforços requeridos para educar e informar os pacientes além de possibilitar 

através das relações de confiança e apoio, a adesão ao tratamento medicamentoso 

e persistência na mudança de estilo de vida como inserção de atividades fisicas 

diárias e contínuas, mudança do habito alimentar entre outros. 

 

Na VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010), obseva-se a adesão a práticas 

prevencionistas realizadas pelos profissionais de saude junto a população asisstida 

ainda se faz insuficiente. Há uma resistencia na adesão ao tratamento e mudança 

de hábitos.  

 

Portanto, o controle pressórico dos pacientes com HAS deve ser uma prioridade na 

Atenção Primária à Saúde, através de boa comunicação entre equipe e pacientes, o 

diagnóstico precoce, a educação em saúde e adesão ao tratamento medicamentoso 

e não medicamentoso. 

 

5.3 Educações em Saúde 

Há uma necessidade mundial em saúde para o controle das doenças crônicas não 

trasmissiveis (DCNT) e entre elas, em especial, a HAS dedivo aos desdobramentos 
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e consequencias de co-comorbidades que esta doença  acompanha.  

Neste sentido, trabalhos recentes como os de Santiago et al. (2019) e Ferreira 

(2019) relatam que a HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, 

apresentando-se como um dos principais fatores de risco (a vida) modificáveis, 

sendo ainda o mais importante problema de saúde pública no Brasil, destacando-se 

como uma das principais causas de morbimortalidade. Tendo em vista a situação 

apresentada, faz-se necessário e urgente o controle dessa doença crônica.  

Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS 

são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CRDIOLOGIA, 2006 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA., 2010, p.1) 

Considerando-se níveis de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 trabalhos mostraram 

prevalências altas que necessitam de controle, adesão, educação permaente aos 

profissionais de saude e educação comunitária.   

Andrade et al. (2015), em estudo realizado, afirmaram que a prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica autorreferida foi de 21,4%,  sendo superior no sexo 

feminino em relação ao masculino, e a menor prevalência observada encontra-se na 

faixa etária de 18 a 29 anos (2,8%), enquanto a maior foi encontrada entre 

indivíduos com idade ≥75 anos (55,0%). 

Diante dos dados apresentados é possível inferir a importância da atuação da 

Estratégia de Saúde da Família para o controle dessa doença, e um dos meios para 

a eficaz adesão e tratamento, bem como do controle, e a educação constante aos 

profissionais da equipe de saúde e da  população acometida.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

 
A fim de melhorar o controle da HAS através do reforço da importância da adesão 

terapêutica  dos pacientes adscritos a UBS e após analise de dados, foi elaborado 

um Plano de Ação, seguindo os passos propostos por Campos, Faria e Santos 

(2018) no método de Planejamento e avaliação das ações em Saúde, descritas a 

seguir. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Atraves do diagnóstico realizado, de reuniões, estudos realizados junto a eSF, 

identificou-se como problema majoritário e prioritário, a alta prevalência de 

hipertensão e baixa adesão dos pacientes ao tratamento, o que gera desfechos 

negativos  a saúde populacional como doenças cardiovasculares  

 

6.2 Explicação do problema(quarto passo) 

 

É sabido que a HAS é considerada o problema prioritário pela eSF de Monjolos 

devido a sua alta prevalência o que gera um grande número de consultas e co-

comorbidades. Além disso, fica evidenciada que a população não tem grande 

adesão ao tratamento, o que pode ser considerado como desconhecimento, tanto 

da equipe como pelas pessoas acometidas pela doença. 

 

Em diversas consultas e visitas domiciliares, os pacientes apresentaram dúvidas 

simples em relação à medicação, como horário de tomada, troca de medicação 

acidental, principalmente com ansiolíticos e antidepressivos e muitos relataram ter 

suspendido a medicação, devido os efeitos colaterais, muitas vezes causados por 

outros medicamentos, como metformina e atribuídos aos anti-hipertensivos. 

 

Outro viés comumente relatado pelos pacientes foi a escolha de aderir a chás 

caseiros ao invés das medicações prescritas, relatando que não gostavam de tomar 

remédios e que possuíam relatos de cura e controle da pressão por parte de 

vizinhos, familiares e amigos usando chás. 

 



24 
 

Por se tratar de um município com número elevado de idosos de baixa escolaridade, 

alguns pacientes relataram dificuldade de tomar a medicação quando estavam 

sozinhos em casa por não saberem ler o nome do remédio. Foi observado também 

que muitos pacientes faziam renovação compulsória das medicações, sem 

comparecer às consultas para acompanhamento e monitoramento do tratamento. 

 

6.3 Seleção dos nós criticos (quinto passo) 

 

Os nós críticos identificados para o problema priorizado foram: 

• Baixa adesão dos pacientes no tratamento medicamentoso da HAS 

• Baixo nível de informação sobre saúde e sobre a doença por parte da 

população; 

• Falta de educação permanente aos profissionais de saúde para lidar com o 

problema/doença.  

 

6.4 Desenho das operações sobre nó critico (sexto passo) 

 
Após identificação dos nós críticos foi necessária a elaboração de planos de 

intervenção específicos, a fim de reduzir tais problemas. 

 

Quadro 3– Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa 

Adesão dos pacientes no tratamento medicamentoso.”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família de Monjolos, Monjolos/MG:   

Nó crítico 1 Baixa adesão dos pacientes no tratamento 

medicamentoso da HAS 

Operação (operações)   Realizar atividades voltadas para a identificaão dos 

principais fatores causadores da baixa adesão ao 

tratamento medicamentoso 

Projeto  Sua adesão salva sua vida! 

Resultados esperados Maior controle dos nívies de PA nos pacientes 

assistidos pela eSF de Monjolos 

Produtos esperados  Melhora do nivel de adesão terapêutica 

Recursos necessários Estrutural: local para realização dos grupos operativos 

para os pacientes portadoers de HAS 

Cognitivo: conhecimento sobre a adordagem 

terapeutica  
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Fonte: autoria própria (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Financeiro: ampliação da cota de exames laboratoriais 

de diagnóstico e acompanhamento 

Político: envolvimento da administraão municipal geral 

e da Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos críticos Financeiro e Politico  

Controle dos recursos 
críticos 

Ator que controla: Financeiro – Secretária de Saúde/ 

Político – Médico e enfermeiro 

Motivação: Financeiro – Variável de acordo com cada 
paciente.  Político - Viável 

Ações estratégicas Financeiro: Os pacientes que possuírem condições 

financeiras para arcarem com os custos dos exames 

complementares, o farão. Os que não possuírem serão 

avaliados pela secretária/secretaria municipal de saúde 

para que a Prefeitura possa arcar com as despesas ou 

parte delas. 

Político: Realização de reunião com a Secretária 
Municipal de Saúde para a conscientização da 
importância do tratamento e da realização dos exames 
laboratriais.   

Prazo Outubro a Dezembro de 2020 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico e Enfermeiro da ESF 

Processo de 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Deve-se acompanhar a regularidade das consultas e 
exames complementares, a fim de provar-se a 
veracidade do controle das comorbidades crônicas 
citadas. 



26 
 

Fonte: autoria própria (2020) 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Baixo 

nível de informação sobre saúde e sobre a ptaologia por parte da população”, na 

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

Monjolos/MG:   

Nó crítico 2 
Baixo nível de informação sobre saúde e sobre a HAS por parte 
da população. 

Operação 
(operações)  

 Realizar atividades voltadas para mudar o baixo nivel de 
conhecimento e informações sobre a HAS na população 
assistida e abrangente da eSF.  

Projeto Conhecimento é Essencial!  

Resultados 
esperados 

Maior controle dos níveis de PA nos paciente assistidos pela 
eSF de Monjolos; 

Melhor adesão dos pacientes aos tratamentos propostos. 

Produtos 
esperados 

 Melhora do nivel de adesão terapêutica 

Grupos operativos em funcionamenteo regular 

Recursos 
necessários 

Estrutural: local para realização dos grupos operativos para os 
pacientes portadores de HAS 

Cognitivo: conhecimento sobre a adordagem terapêutica  

Financeiro: ampliação da cota de exames laboratoriais de 
diagnóstico e acompanhamento 

Político: envolvimento da administraão municipal geral e da 
Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos críticos Financeiro e Politico  

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla: Financeiro – Secretária de Saúde/ Político – 
Médico e enfermeiro 

Motivação: Financeiro – Variável de acordo com cada paciente. / 
Político - Viável 

Ações estratégicas Financeiro: disponibilidade de recursos para enfrentar tal 
realizade. 

Político: Realização de reunião com a Secretária Municipal de 
Saúde para a conscientização da importancia do tratamento e da 
realização dos exames laboratriais de controle; 

Confecção de cartilhas e videos educacionais.  

Prazo Outubro a Dezembro de 2020 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico  

e Enfermeiro da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Encontros periodicos seguidos de questionarios e rodas de 
conversa para avaliação. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “  Falta de 

educação permanente aos profissionais de saude para lidar com o 

problema/patologia ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família de Monjolos, Monjolos/MG 

Nó crítico 3 Falta de educação permanente para os profissionais de saúde 
para lidar com o problema/doença HAS  

Operação (operações)   Realizar atividades voltadas para a melhoria da qualidade do 
conhecimento a respeito da HAS para as equipes de saúde de 
Monjolos. 

Projeto Seu conhecimento é transformador!  

Resultados 
esperados 

Profissionais com maior conhecimento e segurança ao abordar 
e atender pacientes com DCNT como as HAS; 

Melhor orientação aos pacientes de HAS; 

Melhor adesão dos pacientes aos tratamentos propostos  

Produtos esperados  Profissionais mais seguros quanto a orientação e 
acompanhamento de pacientes com HAS; 

Melhora do nivel de adesão terapêutica 

Recursos 
necessários 

Estrutural: local para realização dos grupos operativos para os 
pacientes portadoers de HAS 

Cognitivo: conhecimento sobre a adordagem terapêutica  

Financeiro: realização de palestras, estudos e trocas de 
conhecimentos com profissionais especializados 
(cardiologistas, professores universitários, dentre outros);  

Político: envolvimento da administraão municipal geral e da 
Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos críticos Financeiro e Politico  

Controle dos 
recursos críticos 

Ator que controla: Financeiro – Secretária de Saúde/ Político 
– Médico e enfermeiro. 

Motivação: Político - Viável 

Ações estratégicas Financeiro: disponibilidade de recursos para enfrentar tal 
realidade ( compra de medicamentos e aumento da cota 
deexames laboratoriais e outros). 

Político: Realização de reunião com a Secretária Municipal de 
Saúde para a conscientização da importancia da ecudação 
permanente dos profissionais de saude para a melhora das 
incidencias e prevalencias, bem como do tratamento ofertado; 

Palestras; 

Discussão de casos; 

Confecção de cartilhas e videos educacionais; 

Prazo Outubro a Dezembro de 2020 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 

Médico e Enfermeiro da ESF; 

Secretaria Municipal de Saúde 



28 
 

Fonte: autoria própria (2020) 

 

A partir dos vieses encontrados, foi elaborado um Plano de Ação com foco na 

resolutividade dos problemas, divididos em três momentos a saber: 

 

O primeiro será a identificação dos pacientes hipertensos por meio da avaliação 

médica, com o preenchimento da Planilha Individual de Acompanhamento (PIA) 

sugerida por Meira (2015), que está no Anexo A. 

 

O segundo a implantaçao do Plano de Ação com participação ativa dos profissionais 

da farmácia e visando convocar todos os pacientes hipertensos de volta para o 

convívio na UBS, por meio da renovação das prescrições apenas com consulta 

prèvia, ou seja, o paciente que não comparece para o controle e opta pela 

renovação compulsória das receitas, é notificado na farmácia à comparecer na UBS 

para consulta agendada com o médico da eSF, que solicitará um cartão de 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e consequente ajuste da 

medicação para otimização do tratamento. Durante toda consulta de 

acompanhamento o paciente será  informado sobre os outros momentos do plano 

descritos a seguir. e também sobre mudanças no estilo de vida e oferecimento para 

a integração do grupo de atividade física realizado pelo NASF, que ocorrem duas 

vezes na semana. 

 

O terceiro momento do plano de ação configura-se no aumento do número de 

grupos integrativos e informativos, semelhantes ao Hiperdia, e a realização dos 

mesmos em comunidades de difícil acesso a fim de levar conhecimento a maior 

parte da população. Os grupos são sempre compostos pela equipe da ESF e por 

profissionais no NASF, comoprofissional de educação física que fala sobre a 

importância da prática de atividades físicas e dá uma aula demonstrativa ao final do 

grupo, Nutricionista que leva informações nutricionais e receitas hipossódicas, além 

de ensinar a população a preparar o “sal de ervas”, em substituição ao sal comum. 

O médico da estratégia fala de maneira condizente com a população sobre os riscos 

das ações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Encontros periodicos seguidos de questionarios e rodas de 
conversa para avaliação. 
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da má adesão a terapêutica medicamentosa e explica o problema de substituir a 

medicação ou ignorá-la. 

 

O quarto e ultimo momento do plano de ação visa atender a demanda específica 

dos pacientes que apresentam dificuldades na tomada de medicação. As ACS 

identificam a população alvo e juntamente com a equipe montam quadros auto 

explicativos em etil, vinil e acetato EVA e cartolina, que além de serem de fácil 

leitura, separam as medicações a serem tomadas por horário, facilitando a tomada 

medicalização/posologia corretas. 

 
Figura 1 – Sugestão de Quadro de Horários para os pacientes 
 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A HAS é uma doença que apresenta alta prevalência e baixo controle efetivo na 

Atenção Básica de Saúde conforme se observou no diagnóstico situacional da 

população alvo da equipe de ESF do município de Monjolos. Grande parte dos 

pacientes não compreende a hipertensão como doença e sim como um fator isolado 

que uma vez controlado, dispensa o uso da medicação continua. 

 

O município conta com uma equipe de saúde completa e agora capacitada para 

garantir que dúvidas simples da população sejam sanadas e que a dissipação do 

conhecimento entre todos os indivíduos melhore os resultados de controle dos 

pacientes hipertensos. 

 

Este projeto de intervenção foi criado com o objetivo de melhorar o cuidado e o 

vínculo com esses pacientes e, como consequência, reduzir os custos gerados 

pelas complicações da doença, assim como  garantir a qualidade de vida dos 

nossos pacientes aumentando a expectativa de vida dos mesmos. Por se tratar de 

intervenções simples e de baixo custo, possui aplicabilidade prática desde que o 

paciente esteja aberto a conhecer sobre a doença, o tratamento e a ausência de 

sintomas como bom controle e não como cura. Cabe à equipe multidisciplinar 

orientar o paciente adequadamente e conduzir o tratamento de forma a certificar-se 

de que o mesmo esteja seguindo adequadamente as orientações. 

 

Podemos afirmar que foi um trabalho enriquecedor e prazeroso, uma vez que 

identificar o problema e propor ações cabíveis de controle traz satisfação aos 

profissionais envolvidos, além de melhorar significativamente a qualidade de vida da 

população, reduzindo a morbimortalidade e ainda contribuindo para a saúde 

financeira do município. 
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ANEXO A – Planilha individual de acompanhamento dos hipertensos 
 

Nome: 

Data de Nascimento: Profissão: 

Conjuge: 

 

Diagnóstico: 

Ano de diagnóstico: 

 

Medicamentos em uso: 

 

 

 

Indicadores 

Data         

Pressão Arterial         

Peso         

Circunferência 

Abdominal 

        

Glicemia capilar         

Glicemia em jejum         

HbA1C         

Colesterol total         

HDL         

LDL         

Triglicérides         

Microalbuminúria         

Ácido Úrico         

Creatinina         

Potássio         

Fundo de Olho         

ECG         

R-x Tórax         

 

Tabagismo Sim ( ) Não ( ) Obs: 

Sedentarismo Sim ( ) Não ( ) Obs: 

Obesidade Sim ( ) Não ( ) Obs: 
Fonte: Meira (2015). 


