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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada com uma condição crônica 
em que a pressão sanguínea nas artérias se encontra constantemente elevada. É 
caracterizado por elevação sustentada dos níveis pressóricos maior ou igual a 140 e/ 
ou 90mmHg. Dessa forma, a pressão alta faz com que o coração tenha que exercer 
um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente 
no corpo. É um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular 
cerebral, infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal e cardíaca. Há fatores que 
influenciam nos níveis de pressão arterial, como obesidade, dislipidemia, intolerância 
à glicose e diabetes melito. Por tratar-se de uma patologia oligossintomática e às 
vezes assintomática, acaba sendo de difícil diagnóstico, que muitas vezes ocorre de 
forma tardia. Indivíduos com hipertensão grave ou prolongada não tratada podem 
apresentar sintomas como cefaleia, dispneia, vômitos e agitação. O objetivo do 
trabalho foi o de apresentar um projeto de intervenção visando à melhoria dos níveis 
pressóricos dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica atendidos na Unidade 
Básica de Saúde André Fernandes de Souza, Cônego Marinho, Minas Gerais. Este 
projeto se baseou no planejamento Estratégico Situacional e em pesquisa 
bibliográfica realizadas  na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na base de dados da 
SciELO com os descritores:  Estratégia Saúde da Família, Hipertensão e Educação 
A ideia é promover uma intervenção ao tratamento não medicamentoso, além de 
identificar as dificuldades da população quanto ao seguimento do tratamento com 
uso da medicação. A intenção com esse projeto, é observar uma melhora nos níveis 
pressóricos e na qualidade de vida dos pacientes.  

 

Palavras-chave: Hipertensão. Estratégia Saúde da Família. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Systemic arterial hypertension (SAH) is characterized by a chronic condition in which 
blood pressure in the arteries is constantly elevated. It is characterized by sustained 
elevation of blood pressure levels greater than or equal to 140 and / or 90mmHg. 
Thus, high blood pressure causes the heart to exert more than normal effort to 
properly distribute blood in the body. It is a major risk factor for stroke, acute 
myocardial infarction, and renal and heart failure. There are factors that influence 
blood pressure levels such as obesity, dyslipidemia, glucose intolerance and 
diabetes mellitus. Because it is an oligosymptomatic and sometimes asymptomatic 
pathology, it is difficult to diagnose, which often occurs late. Individuals with untreated 
severe or prolonged hypertension may experience symptoms such as headache, 
dyspnea, vomiting, and agitation. The objective of this work was to present an 
intervention project aimed at improving blood pressure levels of patients with 
systemic arterial hypertension seen at the Basic Health Unit André Fernandes de 
Souza, Cônego Marinho, Minas Gerais. This project was based on Situational 
Strategic Planning and bibliographic research conducted in the Virtual Health Library 
(VHL), in the SciELO database with the descriptors: Family Health Strategy, 
Hypertension and Education The idea is to promote an intervention to non-drug 
treatment, besides identifying the difficulties of the population regarding the follow-up 
of the treatment with the use of the medication. The intention with this project is to 
observe an improvement in blood pressure and quality of life of patients. 
 

Key words: Hypertension. Family Health Strategy. Educacion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Cônego Marinho está localizada no norte de Minas Gerais, distante 634 quilômetros 

da capital e conta com 7.101 habitantes, segundo o censo de 2010 (IBGE, 2017).  

Possui os distritos de Olhos D´água e Cruz dos Araújos e várias comunidades 

próximas.  

 

Consta –se de relatos anteriores que Cônego Marinho, até o ano de 1912, não tinha 

desenvolvimento algum. Era um povoado que até mesmo para sepultar qualquer 

pessoa, por que aqui não existia cemitério. A partir da construção do cemitério e sua 

inauguração, a comunidade, que ainda não havia escolhido o nome do seu 

padroeiro, resolveu venerar e festejar a Santa Cruz no dia 02 de maio, cuja tradição 

que, mesmo por tantos esquecidos, ainda permanece festejada na cidade 

(CÔNEGO MARINHO, 2018). 

 

Várias décadas se passaram e Cônego Marinho ainda pertencia à cidade de 

Januária até que surgiu a grande necessidade de torná-la independente e ela 

conquistou sua emancipação política em 21 de dezembro de 1995 (CÔNEGO 

MARINHO, 2018). 

  

Cônego Marinho não apresenta atividade comercial abrangente, exceto o artesanato 

de utensílios de barro (olaria) e produção de cachaça quase que totalmente no 

próprio município. Faz parte do circuito turístico do Velho Chico, criado através de 

parceria com o governo estadual e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) visando ao desenvolvimento da atividade turística 

no município.  

 

Na área de saúde, trata-se de uma microrregião de Januária, sendo referência ao 

recebimento de casos de urgência e de emergência, visto que o município não 

dispõe de hospital, sendo a atenção básica o seu pilar da saúde, dispondo de uma 

equipe urbana e três equipes da zona rural. 

 



 
 

1.2 Aspectos da comunidade São José de Macaúbas 

A comunidade São José de Macaúbas tem cerca de 300 pessoas, sendo a unidade 

básica de saúde instalada há cerca de 10 anos. A comunidade vive 

economicamente do plantio de mandioca, milho e feijão, principalmente. É grande o 

número de desempregados e a taxa de analfabetismo acima de 40 anos é elevada. 

As moradias são precárias e enquanto rede de coleta de lixo e de esgoto faltam 

dados para uma análise em questão. Há um comércio local, uma escola, uma igreja 

e um cemitério. 

 

1.3  O sistema municipal de saúde 

 

A atenção básica constitui o primeiro nível de atenção à saúde e engloba um 

conjunto de ações individuais e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação. A única atenção especializada no município 

consiste ao atendimento endocrinológico, com ações referenciadas a outras 

especialidades a partir do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Viva Vida de 

Januária, alto médio São Francisco, para a clínica Bom Jesus e clínica Bem-Estar na 

cidade de Montes Claros e outros municípios vizinhos através da Programação 

Pactuada Integrada (PPI).  

 

Cônego Marinho não dispõe de hospital e o serviço de urgência e emergência é 

referenciado a Januária. É contemplado com a Farmácia de Minas, sendo um 

programa que visa garantir o acesso a medicamentos para Atenção Primária por 

meio da estruturação da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Os medicamentos são adquiridos através da farmácia básica 

e o município complementa através de recurso próprio, de acordo com a demanda. 

 

Quanto à vigilância em saúde, no aspecto epidemiológico, as maiores causas de 

óbito são por causas mal definidas, em segundo lugar doenças do aparelho 

circulatório e em terceiro lugar mortes por diabetes mellitus. Quanto às doenças, em 

que se refere a equipe André Fernandes de Souza, observa-se no momento, um 

caso confirmado de hanseníase e tuberculose,17 diabéticos,110 hipertensos,35 

fumantes e 41 pessoas que fazem uso do álcool.  

 



 
 

Em que se refere a vigilância ambiental, nota-se que 114 pessoas moram em chão 

batido, o abastecimento de água por rede encanada é oferecido a 120 pessoas 

enquanto por poço/nascente é ofertado a 146 pessoas. O destino do lixo é 

queimado/enterrado envolvendo 201 pessoas e em céu aberto por 73 indivíduos. 

 

O sistema de saúde local é formado por duas unidades de Atenção Primária a 

Saúde (UAPS), dois UAPS apoio, um posto de saúde, uma farmácia pública, uma 

farmácia privada e um posto de medicamento privado. As UAPS funcionam de 

segunda a sexta feira das 08:00 as 17:00 horas. Além dos atendimentos médicos e 

de enfermagem são realizadas as seguintes atividades: exames de prevenção do 

câncer do colo uterino, palestras, puericultura, planejamento familiar e vacinação. 

 

1.4 Unidade básica de saúde André Fernandes de Souza 

 

A UBS André Fernandes de Souza abrange a equipe amarela do município, como 

dito anteriormente, instalada há cerca de 10 anos, sendo bem estruturada, com a 

exceção a ausência de estrutura para o atendimento odontológico. Não disponibiliza 

sala de reuniões, sendo ocorrido no espaço destinado a recepção. Os números de 

cadeiras são suficientes e disponibiliza televisão e espaço reservado para 

atendimento inicial a situações que envolvam urgência e emergência. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Amarela, da Unidade Básica de Saúde 

André Fernandes de Souza 

 

A equipe Amarela é composta por: quatro Agentes Comunitários de Saúde, uma 

auxiliar em Saúde Bucal, um Cirurgião Dentista Clinico, uma Enfermeiro, um Médico, 

uma Técnica de Enfermagem e uma Técnica em Saúde Bucal. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe André Fernandes de 

Souza 

 

O horário de funcionamento é de 08:00 as 17 horas, sem intervalo. Cabe ressaltar 

que também funciona como o primeiro atendimento em serviço de urgência e 



 
 

emergência, com referência ao encaminhamento para internação o município de 

Januária. 

 

1.7 O dia a dia da equipe André Fernandes de Souza 

No período matutino realiza-se atendimento para pacientes em condições agudas ou 

estados cronicamente agudizados. Á tarde, são atendidos grupos específicos 

(gestantes, hipertensos, diabéticos, etc.), palestras, visitas domiciliares, renovação 

de receitas, além de funcionar em todo o período de funcionamento serviço de 

urgência e emergência. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Com o tempo de atividade na unidade André Fernandes de Souza- Cônego Marinho, 

percebe-se que existem pontos onde devem ser melhorados tanto estruturalmente, 

como em relação a abordagem dos problemas de saúde mais prevalentes na 

população. Entre os vários problemas identificados no diagnóstico situacional e na 

estimativa rápida segundo Faria, Campos e Santos (2018), a equipe destacou: 

 

Principais problemas a saúde identificados: 

a) Uso de drogas ilícitas 

b) Alcoolismo 

c) Obesidade 

d) Alto nível de desemprego ou trabalho informal 

e) Má higiene da população  

f) Baixo nível econômico da população 

g) Má aderência dos hipertensos e diabéticos a tratamentos propostos 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), faz-se necessária a priorização de 

problemas que de acordo com a equipe são estratégicos para a elaboração do plano 

operativo. 



 
 

 

 

 

 

 

Quadro 1-Problemas prioritários na área de abrangência do município: 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção**** 

Hipertensão 

arterial 
Alta 

8 
Parcial 1 

Diabetes Mellitus Alta 7 Parcial 2 

Cardiopatias Alta 5 Parcial 3 

Doenças 

respiratórias, 

gastroenterites, 

câncer, 

desordens 

psicológicas 

Alta 

5 

Parcial 4 

Falta de adesão 

ao tratamento 
Alta 

5 
Parcial 5 

Fonte: Diagnóstico situacional (2018). 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Hipertensão arterial sistêmica é condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos >140mmHg sistólica e/ou 90mmHg 

diastólica. Frequentemente se associa distúrbios metabólicos, alterações funcionais 

e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros Fatores de 

Risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e Diabetes 

Melito (DM) (MALACHIAS et al., 2016). 

 

Além do número considerável de portadores de hipertensão arterial (110 

cadastrados no SISAB), há inúmeros relatos, por partes dos agentes comunitários e 

da própria comunidade, acerca da má adesão ao tratamento medicamentoso e maus 

hábitos de saúde, como por exemplo, o aspecto alimentar e o sedentarismo, o que 

justifica a realização do projeto (SISAB, 2018). 

 

É importante o controle dos níveis pressóricos, visto que a hipertensão arterial está 

relacionada a eventos como morte súbita, infarto agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, doença arterial periférica e doença crônica fatal e não fatal (MALACHIAS 

et al., 2016). 

 

No Brasil, a hipertensão arterial contribui direta ou indiretamente para 50 % das 

mortes por doença cardiovascular (MALACHIAS et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3 OBJETIVO 

 

Apresentar um projeto de intervenção visando a uma melhoria dos níveis pressóricos 

dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica atendidos na UBS André 

Fernandes de Souza, em Cônego Marinho, Minas Gerais. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Conhecer a população de hipertensos da equipe de ESF André Fernandes de 

Souza; 

2) Aumentar o conhecimento da população sobre a Hipertensão Arterial 

Sistêmica, através de palestras e grupos interativos; 

3) Capacitar os agentes de saúde para orientações e ajuda adequada aos 

hipertensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme o texto da seção 2 do módulo 

de Planejamento avaliação e programação das ações de saúde (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

 

Para fundamentar o plano de intervenção realizou-se uma revisão narrativa da 

literatura sobre o tema, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na base de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os descritores:  Estratégia Saúde 

da Família, Hipertensão e Educação.   

 

Também foram pesquisados os Cadernos do Ministério da Saúde que tratam do 

tema Hipertensão e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (2011), as doenças crônicas lideram as 

causas de morte no mundo e 80% ocorrem em nações de baixa e média renda, 

onde a maior parte dos cidadãos residem. Essas condições crônicas apresentam 

múltiplas variáveis e muitas dessas conjunturas são causadas por inúmeros fatores 

com padrões variáveis. 

A hipertensão arterial, apesar de favorecer ao aumento de doenças 

cardiovasculares, insuficiência renal, morte prematura e incapacidade, ainda é 

deficiente a adesão à terapia anti-hipertensiva e ao uso preciso das medicações. 

Afeta populações de baixa e média renda onde os sistemas de saúde são 

enfraquecidos e/ou rudimentares (COSTA et al., 2017). 

Maldonado et al. (2019) informam que os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento da HAS são: obesidade, diabetes mellitus tipo II (DM), tabagismo, 

sobrepeso, sedentarismo, baixa escolaridade, estresse e antecedentes familiares. 

As combinações desses fatores determinam ou acentuam a enfermidade. 

A partir desses FR e com o fato de ter realizado consultas médicas ou recebido 

orientações de saúde no último ano, Piccini et al. (2012) evidenciam uma cultura 

hospitalocêntrica, onde boa parte das pessoas só vai ao médico quando está 

enfermo e, portanto, não pratica ações de prevenção e nem recebe orientações de 

como precaver ou evitar adversidades da HAS. Esses dados deixam claro a 

importância das ações educativas no controle das doenças crônicas e o papel da 

atenção primária nessa situação. 

Silva et al. (2016) informam que outros fatores de risco como o etilismo e o uso de 

contraceptivos orais são muitas vezes omitidos tanto pelos profissionais da saúde 

como pelos próprios pacientes. Os contraceptivos orais que devido as alterações 

hormonais no organismo das mulheres, que fazem este tipo de intervenção, podem 



 
 

levar a um aumento no número de hipertensas de duas a três vezes em relação às 

que não utilizam esses fármacos. 

Conforme a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica, “pacientes 

hipertensos que não aderiram ao tratamento com betabloqueadores foram 4,5 vezes 

mais propensos a ter complicações da doença coronária”. Segundo a OMS a baixa 

adesão ao tratamento é a principal causa da falta de controle da pressão arterial na 

maioria dos hipertensos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010 apud  

FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015, p.76). 

O não seguimento adequado ou descaso dessas prescrições acarreta diminuição da 

eficácia da terapia farmacológica, desenvolvimento de tolerância, aumento dos 

custos do tratamento, perda da qualidade de vida e da produtividade para o país, 

além da ampliação do número de internações. Vale ressaltar ainda que para o 

sucesso nas intervenções da atenção primária, as pessoas também devem receber 

as informações referentes aos tratamentos não medicamentos disponíveis para a 

HAS (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015; MENDONÇA; LIMA; OLIVEIRA, 2012) 

Uma boa alimentação, pobre em sódio e rica em vitaminas e minerais, diminuição do 

excesso de peso, redução do estresse, prática de exercícios físicos regulares, 

abandono ao tabagismo e etilismo, além da educação em saúde são medidas úteis 

não farmacológicas que minimiza ou afasta o impacto desses fatores. Assim, torna-

se relevante que o todos os profissionais da equipe de saúde realizem medidas de 

acompanhamento e monitoramento da saúde desses pacientes, almejando contribuir 

na identificação de dificuldades acerca da adesão, bem como no fornecimento de 

orientações (TAVARES et al., 2016; SILVA et al., 2016; RIBEIRO et al., 2012). 

A falta de esclarecimento sobre a doença, a passividade do indivíduo em relação 

aos profissionais de saúde e à escolha do esquema terapêutico, os déficits 

cognitivos e as representações negativas relacionadas à doença e ao tratamento, 

são fatores que dificultam a adesão. Ressalta-se, portanto, a relevância do 

acompanhamento dos indivíduos de forma individual ou por meio dos grupos 

oferecidos nos serviços de saúde, como o HiperDia para aumentar essa adesão a 

medicamentação, favorecendo assim uma maior assimilação sobre a enfermidade e 

aceitação ao tratamento farmacológico. A família também deve ser envolvida nesse 



 
 

processo, auxiliando o paciente, se necessário, e estimulando-o a utilizar de modo 

correto os fármacos prescritos para a HAS, além de oferecer suporte emocional para 

as adequações nos hábitos de vida (TAVARES et al., 2016). 

Na população urbana do município de Vitória, ES, a partir de uma avaliação acerca 

do consumo de sal e a relação sódio/potássio foi notado que pacientes hipertensos 

apresentaram maior excreção urinária de Na+ e relação Na/K, quando comparados 

com indivíduos normotensos. A excreção urinária de Na + foi mais elevada em 

homens e não observou mudança entre os grupos étnicos (MOLINA et al., 2003). 

No município de Ribeirão Preto, SP, em um projeto realizado com 32 pacientes 

hipertensos foi relatado que quase a metade dos pacientes (41%) não souberam 

definir o que é hipertensão arterial .18% mencionaram como principal manifestação 

dor de cabeça e na nuca, sendo as possíveis sequelas derrame e o infarto (39%) 

(PÉRES; MAGNA; VIANA, 2003).  

Sendo assim a ESF tem um papel fundamental no acompanhamento e manejo das 

doenças crônicas e degenerativas que é o suporte aos usuários no gerenciamento 

desse adoecimento, através de atividades multidisciplinares como, por exemplo, as 

consultas clínicas e de enfermagem, a aferição da pressão arterial pelo técnico de 

enfermagem e as ações educativas de orientação focadas na mudança de estilo de 

vida e importância na continuidade das terapêuticas propostas. Além disso é 

importante a visita domiciliar regular pelo agente comunitário da saúde, o que 

permite uma maior proximidade com as famílias. Todas essas atividades visam a 

estabelecer a troca de conhecimentos e a transformação da realidade 

(FERNANDES; BACKES, 2010; MENDES, 2012).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado: Hipertensão arterial, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

  

O tema escolhido pela equipe foi Hipertensão arterial pela alta prevalência na nossa 

área de abrangência, o que corresponde a uma taxa de 24%,ou seja um pouco 

menor em relação a taxa do Brasil e também pela má adesão ao tratamento pelos 

pacientes, pela ausência de informação da doença, dificuldade de compreensão da 

receita e orientações médicas( BRASIL, 2013), falta de medicamentos na farmácia 

do ESF, dificuldade de seguir dieta adequada e fazer uso correto da medicação, o 

que contribui para complicações da doença. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A HAS é uma doença comum, com alta prevalência em nossa área de abrangência, 

principalmente em idosos. Ocorre quando os vasos sanguíneos se tornam estreitos 

ou rígidos, forçando o coração a bombear o sangue com mais força através do 

corpo. O sedentarismo, o estresse, a obesidade, alcoolismo, tabagismo e 

quantidades excessivas de sódio na dieta desempenham um papel no 

desenvolvimento da hipertensão arterial em pessoas que têm uma tendência 

hereditária para desenvolvê-la. É responsável pelo desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (como cardiopatia isquêmica, acidente vascular encefálico e 

insuficiência cardíaca) e nefropatias crônicas. O conhecimento da doença, seus 

fatores de risco, alimentação adequada, manutenção e tratamento são importantes 

para um controle e redução das complicações agudas e crônicas. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), faz-se necessária a priorização de 

problemas que de acordo com a equipe são estratégicos para a elaboração do plano 



 
 

operativo. Denominados como “nós críticos”, foram identificados como estratégicos 

no enfrentamento da HAS, os seguintes problemas: 

 

1) Baixa escolaridade da população (não entendimento da orientação/prescrição); 

2) Hábitos de vida não saudáveis (alimentação inadequada e ausência de atividade 

física); 

3) Falta de medicamentos na unidade de saúde; 

4) Ausência ou pouca de informação sobre a doença. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

No plano de intervenção, as seguintes ações foram construídas para o alcance do 

objetivo proposto:   

1.Aumentar o conhecimento da população sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica, 

através de palestras, grupos interativos, que serão realizados quinzenalmente pela 

médica da equipe e os Agentes Comunitários da Saúde (ACS). Os grupos terão 

duração de duas horas e contarão com apoio de folders explicativos além de 

discussão sobre obesidade, tabagismo e alimentação saudável. Os convites serão 

entregues nos domicílios durante as visitas domiciliares dos ACS. Após cada grupo 

será oferecido um lanche e aferido a pressão arterial de todos os participantes pela 

técnica de enfermagem da equipe. Cada grupo será de responsabilidade um ACS, 

sendo que será confeccionada uma escala de grupos e datas.  

2.Melhorar o estilo de vida da população, através de orientação sobre dieta 

adequada e atividade física regular, através de um grupo matinal de caminhadas 

que será realizado pelos agentes comunitários duas vezes por semana no início da 

manhã. Antes da caminhada será feito um momento de relaxamento e alongamento. 

Nas primeiras reuniões a enfermeira, médica e dentista da equipe deverão participar 

motivando os pacientes a fazerem parte do grupo. 

3.Melhorar a oferta de medicamentos para os pacientes, com entregas regulares da 

medição. Esse item será melhor discutido com a secretaria de saúde, que já iniciou 

uma parceria com as farmácias da região para também distribuírem medicações aos 



 
 

pacientes. Durante as consultas a médica também vai orientar sobre como usufruir 

dos serviços da farmácia popular e do trabalhador que estão presentes no bairro.  

4.Capacitar os agentes de saúde para orientações e ajuda adequada aos 

hipertensos através de uma capacitação feita pela médica e enfermeira da equipe 

que abordará o tema hipertensão e mudanças nos hábitos de vida. A reunião terá 

duração de 1 hora e será realizada utilizando folders explicativos como material de 

apoio. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” Baixa escolaridade da população da 

Equipe de Saúde da Família André Fernandes de Souza, do município Cônego 

Marinho, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Baixa escolaridade da população 

Operação 

(operações)  

Modificar hábitos de vida através da transmissão de informações 

através de palestras, grupos interativos, que serão realizados 

quinzenalmente pelo médico da equipe e os ACS. 

Proporcionar qualidade de vida às pessoas. 

Projeto  Comunicação clara 

Resultados 

esperados 

Aumentar nível de conhecimento da população 

Produtos 

esperados 

Grupos educativos de controle de peso, educação em saúde nos 

domicílios e durante as consultas. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: palestras sobre HAS ao nível de compreensão dos usuários  

Financeiro: lanche, folders  

Político: mais medicações nas farmácias públicas 

Recursos críticos Cognitivo: temas para as palestras 

Político:  mais medicações nas farmácias públicas 

Financeiro: folders 

Controle dos 

recursos críticos 

Gerente da Unidade 

Planilha de orçamento 

Ações 

estratégicas 

Entrega de folder explicativos durante visitas domiciliares. 

Abordagem do tema durante consultas. 

Grupos educativos sobre hábitos de vida saudáveis 

Prazo 2 meses para o início das atividades. 

As atividades terão duração de 4 meses. 



 
 

Fonte: próprio autor. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

ACS 

Médico 

Enfermeira 

Técnica de enfermagem. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Durante as reuniões de equipe serão realizados consolidados das 

ações e levantados pontos positivos e negativos que precisam ser 

melhorados. 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” Hábitos de vida não saudáveis da 

população da Equipe de Saúde da Família André Fernandes de Souza, do município 

Cônego Marinho, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Hábitos de vida não saudáveis (alimentação inadequada e ausência de 

atividade física); 

Operação 

(operações)  

Melhorar o estilo de vida da população, através de orientação sobre 

dieta adequada e atividade física regular, através de um grupo matinal 

de caminhadas 

Projeto  Viver Melhor: mudando os hábitos e sua vida 

Resultados 

esperados 

Melhora dos níveis pressóricos 

Pacientes hipertensos com melhores hábitos de vida 

Produtos 

esperados 

Grupos educativos de controle de peso, educação em saúde nos 

domicílios e durante as consultas. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: palestras sobre hábitos de vida saudáveis 

Financeiro: lanche, folders  

Político: mais medicações nas farmácias públicas 

Recursos críticos Cognitivo: temas para as palestras 

Político:  mais medicações nas farmácias públicas 

Financeiro: folders 

Controle dos 

recursos críticos 

Planilha de orçamento 

Ações 

estratégicas 

Entrega de folder explicativos durante visitas domiciliares. 

Abordagem do tema durante consultas. 

Grupos educativos sobre hábitos de vida saudáveis 



 
 

Prazo 2 meses para o início das atividades. 

As atividades terão duração de 4 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico 

Enfermeira 

Técnica de enfermagem. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Durante as reuniões de equipe serão realizados consolidados das 

ações e levantados pontos positivos e negativos que precisam ser 

melhorados. 

Fonte: próprio autor.                                                                                   

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3”   Falta de medicamentos na unidade de 

saúde da Família André Fernandes de Souza, do município Cônego Marinho, estado 

de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Falta de medicamentos na unidade de saúde 

Operação 

(operações)  

Melhorar a oferta de medicamentos para os pacientes, com entregas 

regulares da medição 

Orientar sobre como usufruir dos serviços da farmácia popular e do 

trabalhador 

 

Projeto  Medicação em mãos  

Resultados 

esperados 

Maior controle da renovação das receitas 

Produtos 

esperados 

Construção de uma planilha para supervisionar os medicamentos que 

estiverem em falta 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: palestras 

Financeiro: lanche, folders  

Político: mais medicações nas farmácias públicas 

Recursos críticos Estrutural: local para as palestras 

Cognitivo: temas para as palestras 

Político:  mais medicações nas farmácias públicas 

Financeiro: folders 

Controle dos 

recursos críticos 

Planilha de orçamento 

Ações Entrega de folder explicativos durante visitas domiciliares. 



 
 

estratégicas Abordagem do tema durante consultas. 

Grupos educativos sobre hábitos de vida saudáveis 

Prazo 2 meses para o início das atividades. 

As atividades terão duração de 4 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

ACS 

Médico 

Enfermeira 

Técnica de enfermagem. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Durante as reuniões de equipe serão realizados consolidados das 

ações e levantados pontos positivos e negativos que precisam ser 

melhorados. 

Fonte: próprio autor. 

Quadro 5– Operações sobre o “nó crítico 4” Ausência ou pouca de informação sobre 

a doença na Equipe de Saúde da Família André Fernandes de Souza, do município 

Cônego Marinho, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Ausência ou pouca de informação sobre a doença. 

Operação 

(operações)  

Realização de palestras e grupos operativos  que serão realizados 

quinzenalmente pelo médico da equipe e os ACS. 

Projeto  Conhecendo mais a HAS 

Resultados 

esperados 

Maior procura aos serviços de saúde e redução quanto as 

consequências da hipertensão arterial 

Produtos 

esperados 

Grupos educativos de controle de peso, educação em saúde nos 

domicílios e durante as consultas. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: palestras 

Financeiro: lanche, folders  

Político: mais medicações nas farmácias públicas 

Recursos críticos Estrutural: local para as palestras 

Cognitivo: temas para as palestras 

Político:  mais medicações nas farmácias públicas 

Financeiro: folders 

Controle dos 

recursos críticos 

Gerente da Unidade 

Ações Entrega de folder explicativos durante visitas domiciliares. 



 
 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estratégicas Abordagem do tema durante consultas. 

Grupos educativos sobre hábitos de vida saudáveis 

Prazo 2 meses para o início das atividades. 

As atividades terão duração de 4 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico 

 

Enfermeira 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Durante as reuniões de equipe serão realizados consolidados das 

ações e levantados pontos positivos e negativos que precisam ser 

melhorados. 



 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico situacional feito na área de abrangência da equipe de saúde da 

família lotada na UBS André Fernandes de Souza mostrou alta incidência de 

pacientes hipertensos. A equipe de saúde, em reunião, discutiu esse problema e 

elencou os nós críticos que o acirravam.  

Assim, baseados nos passos do Planejamento Estratégico Situacional foram 

construídos, para cada nó crítico, as operações e projetos, resultados e produtos 

esperados com vistas ao controle da HAS e adesão ao tratamento medicamentosos 

e não medicamentoso. Também foram definidos os responsáveis pelos projetos e 

recursos necessários.   

A experiência construída neste trabalho torna-se um importante espaço de reflexão 

para outras ESF do município e do sistema de saúde brasileiro, aproximando de 

uma realidade diferente, onde a assistência oferecida a população possa ser 

elaborada com base na educação em saúde com ações promotoras de saúde e não 

somente no tratamento e reabilitação dos agravos. A participação e o diálogo são 

imprescindíveis para o cuidado em saúde.  
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