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RESUMO 
 
 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada relevante problema de saúde pública 

dada a sua alta prevalência, pois se associa com significativa morbidade e alta 

mortalidade. É caracterizada pelo aumento da pressão arterial a níveis iguais ou 

superiores a 140 mm Hg de pressão sistólica e/ou 90 mm Hg de diastólica em pelo 

menos duas aferições subsequentes obtidas em dias diferentes, ou em condições de 

repouso e ambiente tranquilo. O objetivo deste estudo foi melhorar os 

conhecimentos dos usuários com hipertensão arterial sistêmica e suas complicações 

na comunidade de Nova Holanda em Divinópolis, Minas Gerais. Para subsidiar a 

elaboração do plano de intervenção foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos 

bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. O plano de intervenção foi 

elaborado por meio do método de Planejamento Estratégico Situacional, após 

processados os problemas identificados no diagnóstico situacional. Com esta 

intervenção espera-se obter uma melhor qualidade de vida da população da área de 

abrangência e assim evitar as complicações e um melhor tratamento para o controle 

da pressão arterial na Atenção Primaria à Saúde. 

 

 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 

Hipertensão.  



 

  

ABSTRACT 
 

Systemic arterial hypertension is considered a relevant public health problem given 
its high prevalence, since it is associated with significant morbidity and high mortality. 
It is characterized by increased blood pressure at levels equal to or greater than 140 
mm Hg of systolic pressure and / or 90 mm Hg of diastolic in at least two subsequent 
measurements obtained on different days, or in rest and quiet conditions. The 
objective of this study was to improve the knowledge of users with systemic arterial 
hypertension and its complications in the community of Nova Holanda in Divinópolis, 
Minas Gerais. To support the preparation of the intervention plan, a bibliographic 
research was carried out in the databases of the Virtual Health Library. The 
intervention plan was elaborated using the Strategic Situational Planning method, 
after the problems identified in the situational diagnosis were processed. With this 
intervention it is expected to obtain a better quality of life of the population of the area 
of comprehensiveness and thus to avoid the complications and a better treatment for 
the control of the blood pressure in Primary Attention to Health 
 

 Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Divinópolis é um município do estado de Minas Gerais,polo da região centro-

oeste do estado, caracteriza-se principalmente pela indústria confeccionista e 

metalurgia/siderurgia. Limita-se ao norte com Nova Serrana, ao noroeste com 

Perdigão, a oeste com Santo Antônio do Monte, a sudoeste com São Sebastião do 

Oeste, ao sul com Claudio e a leste com Carmo do Cajuru e São Gonçalo do Para, 

sendo cortada por dois rios: Rio Itapecerica e Rio Pará. O Rio Itapecerica é a 

principal fonte de captação de água do município. O território do município possui 

uma área de 716 km², equivalente a 0,12 % da área do Estado. Em extensão 

territorial, a área urbana possui 192 km² (DIVINÓPOLIS, 2014). 

A povoação que deu origem ao município surgiu há cerca de duzentos anos. 

Os primeiros colonizadores, ao fugir da perseguição política, esconderam-se no 

sertão de Itapecerica, liderados por Manoel Fernandes de Miranda, apelidado 

Candidés, porque a região era habitada pelos índios desta etnia (DIVINÓPOLIS, 

2014).  

Segundo Censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Divinópolis ocupava a 12ª posição do total de 853 

cidades, no ranking das cidades mais populosas do estado de Minas Gerais, com 

população total de 213.076 habitantes, com densidade demográfica de 300,82 

hab/km2,sendo 103.888 do sexo masculino e 109.188 do sexo feminino, com 

predomínio da população em zona urbana de 205.573 (96,48%) enquanto na zona 

rural viviam 7.503 habitantes (3,52%) (IBGE, 2010). 

Em 2014 a mortalidade infantil de 15,1 por mil nascidos vivos. A estrutura 

etária da população segundo o Censo de 2010 se apresentava da seguinte forma: 

pessoas com menos de 15 anos: 20,1%, pessoas de 15 a 59 anos: 68,5%, pessoas 

com 60 anos ou mais: 11,3% (IBGE, 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Divinópolis era de 0,764, 

considerado alto, sendo o 21º no ranking entre os municípios mineiros. (PNUD, 

2013). 
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As principais causas de mortalidade em Divinópolis no ano de 2016 foram: 

doenças do aparelho circulatório (26,4%), neoplasias (18,5%), causas externas 

(12,2%) e doenças do aparelho respiratório (11,2%) (DATASUS, 2018). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Abril/2018) 69,38% da população do 

município é coberta por serviços de atenção básica, sendo que a cobertura da 

Estratégia Saúde da Família alcança 46,99% da população (BRASIL, 2018). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade Nova Holanda, encontra-se no município Divinópolis, perto do 

centro da cidade, apresenta pavimentação das ruas de forma insatisfatória, pois 

existem muitas ruas de terra batida, ainda sem pavimentação onde o acesso de 

veículos torna-se impossível devido à presença de buracos, com agravamento 

principalmente na época de chuvas devido ao barro,e seca devido à grande 

quantidade de poeira.A grande maioria da população possui saneamento básico, 

porém algumas casas não apresentam tratamento de esgoto.  

A área tem energia elétrica, mas existem residências onde ainda não há 

abastecimento elétrico, possui coleta de lixo, mas apesar da alta cobertura para 

destino do lixo a população ainda possui outros destinos para o lixo como queima a 

céu aberto, córregos e caçambas; 99,18% da população possui acesso à água 

tratada. A maior parte das casas é do tipo alvenaria. Arborização satisfatória na 

grande maioria dos bairros da área de abrangência, presença de poluição sonora e 

do ar apenas nas avenidas com grande movimentação de meios de transportes. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema local de saúde possui um Conselho Municipal de Saúde constituído 

com 50% usuários; 25% trabalhadores de saúde; 25% prestadores de serviço. As 

reuniões são mensais e sempre na penúltima quarta-feira do mês.  O Fundo 

Municipal de Saúde tem seus recursos provenientes da União (41%), do Estado 

(14%) e do município (45%).  Sendo o orçamento destinado à saúde distribuídos da 

seguinte forma: 18% dos recursos são gastos com Atenção Primária; 64% gastos 

com a média e alta complexidade. 
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O Programa Saúde da Família foi implantado em 1996, a primeira equipe foi 

implantada na zona rural. Equipe atípica com médico, enfermeira, técnica de 

enfermagem, assistente social, psicóloga, dentista e auxiliar de consultório dentário, 

sem agente comunitário de saúde (ACS). Em 1998 foi ampliado para mais três 

equipes, sendo uma de zona rural e duas de zona urbana na periferia do município, 

compostas por equipe mínima (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, quatro 

ACS, dentista e Auxiliar de Saúde Bucal). Os profissionais médicos, enfermeiros e 

dentistas foram selecionados por concurso público, os demais foram contratados. 

Este processo de implantação foi realizado em parceria com a comunidade através 

de reuniões com os conselhos de saúde distrital, local e municipal com o objetivo de 

explicar a nova forma de atendimento centrada na prevenção de doenças, promoção 

da saúde sem prejuízo da resolução dos problemas já existentes. O sistema de 

saúde do município dispõe de 43 Unidades de Atenção Primária (UAPS), sendo 11 

Centros de Saúde Convencionais e 32 equipes de saúde da família. 

Para a atenção especializada o município conta com uma policlínica e para as 

urgências tem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) atendendo 24 horas por dia. 

Divinópolis integra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale de 

Itapecerica (CISVI) onde se realizam alguns meios de diagnóstico como os 

eletrocardiogramas, mamografias e ultrassons, tendo também o Laboratório Central 

CEMAS com uma grande variedade dos meios diagnósticos, existem convênios com 

diferentes instituições como, por exemplo, o Hospital São João de Deus onde se 

realizam estudos mais específicos. 

Os principais problemas encontrados na rede de serviços de saúde é a falta 

de contratos para especialidades, como Ortopedia, o que faz que os pacientes 

tenham que ir a outros municípios, e ainda a cobertura para os meios diagnósticos 

como a Tomografia Axial Computadorizada e a ressonância Magnética Nuclear. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Nova Holanda  

 

Este estudo foi realizado na Estratégia de Saúde da Família Nova Holanda 

que se localiza na Rua Frei Respício, número 271, Bairro Nova Holanda, no 

município de Divinópolis, Minas Gerais,a uma distância de aproximadamente 4 Km 

do centro da cidade, cuja área de abrangência são os bairros: Nova Holanda, Santa 

Tereza, Cidade Jardim, Mar e Terra e Nossa Senhora de Lourdes. Fundada no ano 
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de 2000 com o nome de ESF Santos Dumont abrangia 11 bairros. No ano de 2008 

essa área foi dividida em duas equipes: ESF Santos Dumont e ESF Nova Holanda, 

tendo a sede própria da equipe Nova Holanda no ano de 2010. Dividida em quatro 

microáreas com 2.158 moradores distribuídos em 698 famílias. A ESF está 

localizada em um imóvel residencial adaptado e inserida dentro da comunidade. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Nova Holanda, da Unidade Básica de Saúde 

Nova Holanda 

 

A ESF Nova Holanda atualmente possui uma equipe multiprofissional 

distribuída da seguinte forma: 

• Um médico generalista 

• Uma enfermeira  

• Dois técnicos de enfermagem 

• Quatro agentes comunitários de saúde 

• Um cirurgião-dentista  

• Um auxiliar de saúde bucal  

• Um auxiliar de serviços gerais 

• Um motorista (Serviço terceirizado) 

 

Todos os profissionais cumprem carga horária de 40 horas semanais com 

exceção do motorista que apenas presta serviço a unidade de forma terceirizada. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Nova Holanda 

 

A infraestrutura da unidade não cumpre com uma estrutura física adequada, a 

Unidade Básica de Saúde funciona em uma casa alugada, a qual não possui espaço 

adequado para o desenvolvimento de todas as atividades, dificultando a organização 

do trabalho. 

A UBS conta com a seguinte área física: sala de espera, recepção, sala de 

vacinas, sala de curativos, consultório de enfermagem com banheiro, consultório 

médico, banheiro para usuários, área de jardim de inverno, cozinha e quintal aos 

fundos.  
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A área de abrangência da ESF Nova Holanda é dividida em quatro 

microáreas distintas, cada uma,com acompanhamento de um ACS. 

 

1.7 O dia-a-dia da equipe Nova Holanda 

 

O dia a dia na equipe Nova Holanda, começa com a avaliação das urgências 

pela enfermeira de 7:00 horas até as 8:00 horas, sendo direcionadas para 

atendimento pelo médico aquelas que apresentem necessidade.Em seguida iniciam-

se as consultas dos pacientes agendados com intervalos de 15 em 15 minutos para 

cada paciente. Antes de entrar para a consulta o paciente é avaliado pela técnica de 

enfermagem com as medidas antropométricas,aferição da pressão arterial e 

medição da glicemia capilar (caso seja paciente diabético). 

A agenda de trabalho está planejada para avaliar os pacientes com um dia 

por semana para cada grupo de risco: hipertensos, diabéticos (consultas de 

Hiperdia), pré-natal, puericultura, puérperas, além dos pacientes agendados de 

rotina, casos de diagnósticos novos e outras doenças crônicas.  

Também são realizadas uma vez por semana visitas domiciliares agendando 

pacientes que realmente precisem e ainda grupos de hipertensos e diabéticos uma 

vez por mês, com renovação de receita, palestras educativas e controle de pressão 

arterial e glicemia capilar.  

 

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

(primeiro passo) 

 

Na Unidade de Saúde Nova Holanda, após fazer uma análise e discussão 

com a Equipe de Saúde e depois de realizar um levantamento sobre a situação de 

saúde da área de abrangência identificou-se uma série de problemas apresentados 

por ordem de prioridade. 

Principais problemas de saúde identificados pela ESF Nova Holanda: 

1 - Alta prevalência de Hipertensão Arterial; 

2 - Alta prevalência de Diabetes Mellitus; 

3 - Alta incidência de dislipidemias; 

4 - Maus hábitos dietéticos; 

5 – Altaincidência de IST (HPV e Sífilis); 
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6 - Alta incidência de transtornos mentais; 

7 - Alta incidência de doenças respiratórias. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Nova Holanda, 

Unidade Básica de Saúde Nova Holanda, município de Divinópolis, Estado de 

Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** 

Capacidade de 

enfrentamento*

** 

Seleção/ 

Priorização*

*** 

Alta prevalência de 

Hipertensão Arterial 

Alta 8 Parcial 1 

Alta prevalência de 

Diabetes Mellitus 

Alta 7 Parcial 1 

Alta incidência de 

dislipidemias 

Alta 5 Parcial 2 

Maus hábitos dietéticos Alta 3 Parcial 3 

Alta Incidência de IST-

HPV e Sífilis. 

Média 3 Parcial 3 

Alta incidência de 

transtornos mentais. 

Média 2 Parcial 3 

 Alta incidência de 

doenças respiratórias. 

Média 2 Parcial 3 

Fonte: Prontuarios, Hiperdia, consultas de estratificação de risco 
*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 também chamada de pressão alta é uma das principais 

doenças crônicas em nível mundial. Apresenta-se com incidência e prevalência 

consideráveis,com dificuldade em seu controle e tratamento, acrescentando um 

número considerável de complicações principalmente cardiovasculares, cerebrais 

que vem se apresentando como uma principal causa de óbitos no país desde 1960 

(COSTA; SILVA; CARVALHO, 2011). 

São muito importantes as medidas de promoção e prevenção de saúde que 

devem ser realizadas pelas equipes de saúde: médico, enfermeira e agentes 

comunitários, reforçando a Estratégia Saúde da Família, também através do 

Ministério da Saúde com a criação de programas para o controle da hipertensão 

arterial, como o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus (COSTA; SILVA; CARVALHO, 2011). 

Os fatores identificados que provocam Hipertensão Arterial podem ser 

modificáveis e não modificáveis, isto é, idade avançada, etnia, obesidade, consumo 

de álcool, sedentarismo, dislipidemias, diabetes mellitus, consumo excessivo de sal 

e consumo de tabaco. Um dos maiores desafios no combate da Hipertensão Arterial 

é a não adesão do tratamento (GIROTTO, 2013). 

Na atenção primária à saúde no Brasil são atendidas milhares de pessoas 

portadoras de Hipertensão Arterial. A não adesão ao tratamento é considerada um 

fenômeno complexo na população com Hipertensão Arterial nas unidades básicas 

de saúde, por diferentes fatores: escolaridade, ocupação, renda, classe econômica e 

baixo nível de conhecimento da enfermidade e suas complicações (SANTA-

HELENA; NEMES; ELUF NETO, 2010). 

Prover controle e tratamento da hipertensão arterial são algumas das 

intervenções mais importantes e mais custo efetivas dos profissionais de saúde, 

mudanças de estilo de vida associadas à farmacoterapia necessária evitam muitas 

complicações importantes, evitando mortes por esta doença (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A Hipertensão Arterial por sua elevada prevalência e incidência constitui um 

grave problema de saúde em nível mundial. A população brasileira mostra essa 

elevada prevalência, reduzindo assim a sua expectativa de vida, pelas diversas 

complicações dessa doença, gerando um elevado custo econômico e social. No 
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Brasil no ano de 2006 as doenças cardiovasculares foram responsáveis 29,3% da 

mortalidade na faixa etária de 35-64 anos (OSHIRO; CASTRO; CYMROT, 2010). 

Melhorar a adesão ao tratamento é um importante investimento no caso das 

doenças crônicas, precisamos de novas soluções para o problema de adesão.  

A presença de níveis mais elevados de pressão arterial e a presença de 

outros fatores de risco cardiovascular associados, como tabagismo, dislipidemias 

(anormalidades do colesterol e suas frações), diabetes mellitus e obesidade, 

aumentam muito o risco do desenvolvimento de “lesões em órgãos-alvo” 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Melhorar os conhecimentos dos usuários com hipertensão arterial sistêmica e 

suas complicações na comunidade de Nova Holanda. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar o nível de conhecimento da comunidade sobre Hipertensão Arterial. 

Verificar as deficiências relacionadas ao conhecimento das doenças 

cardiovascular. 

Realizar atividades como estratégias de intervenção e aumento de 

conhecimento. 

Monitorar o controle de problemas após as ações educativas realizadas. 

 
 
 
 
 



20 
 

  

4 METODOLOGIA 

 

Para a construção deste trabalho utilizou-se o método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) que apresenta como primeiro passo a definição do 

problema. Esta proposta de intervenção foi realizada entre usuários da Estratégia de 

Saúde da Família Nova Holanda em Divinópolis (MG). Este projeto é uma proposta a 

fim de possibilitar um aprendizado qualificado junto aos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), objetivando dar ênfase à importância da adesão ao 

tratamento e ao cuidado desta patologia. Parte-se do pressuposto de que a falta do 

conhecimento e orientações dificultam a adesão ao controle da doença aumentando 

o índice de internação por doenças relacionadas à HAS.  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para 

revisão bibliográfica.Para redação do texto foram aplicadas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo 

Iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  

Para a definição das palavras-chave e key words utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde, selecionando: atenção primária à saúde, estratégia saúde da 

família e hipertensão arterial sistêmica. (BRASIL, 2017). 

Como referências para elaboração do plano de intervenção foram utilizadas o 

módulo Iniciação à metodologia: textos científicos e o módulo de Planejamento e 

avaliação em ações de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas 

de saúde(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

A Atenção Primaria à Saúde é o ponto de partida no sistema de saúde, 

oferecendo o primeiro contato para todas as novas necessidades e problemas dos 

pacientes, fornecendo atenção a cada um deles, não direcionada exclusivamente no 

atendimento da doença.A APS se distingue dos outros níveis de atenção pela 

variedade de diagnósticos, pelo trabalho voltado para a prevenção das doenças e o 

acompanhamento continuado do paciente e sua família, assim como a interação 

social na comunidade (STARFIELD, 2002). 

A APS deve ser dirigida no atendimento da saúde das pessoas tomando em 

conta outros determinantes de saúde, como o meio social e físico, onde as pessoas 

atuam e se desenvolvem. As unidades de Atenção Primária são fundamentais no 

cumprimento dos objetivos, facilitando a familiarização dos profissionais com os 

pacientes, o trabalho em equipe ajuda aumentar a responsabilidade e as atividades 

em função da população e melhora da saúde.(STARFIELD, 2002). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica 

no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da 

Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde busca promover a qualidade de vida da população brasileira e 
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intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, 

má alimentação e o uso de tabaco (BRASIL, 2017). 

 

As equipes de saúde da família estabelecem vínculo com a 
população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade 
dos profissionais com os usuários e a comunidade, com o desafio de 
ampliar as fronteiras de atuação e resolubilidade da atenção. Além 
disso, tem como estratégia de trabalho: conhecer a realidade das 
famílias pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e 
diagnóstico de suas características sociais, demográficas e 
epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e 
situações de risco às quais a população que ela atende está exposta; 
e prestar assistência integral, organizando o fluxo de 
encaminhamento para os demais níveis de atendimento, quando se 
fizer necessário (FIOCRUZ, 2018). 
 

AESF é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, 

médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 

comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS), também há 

equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista generalista ou especialista 

em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal (BRASIL, 2017). 

 
 

5.3 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência no mundo moderno, 

é caracterizada pela pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base em 

várias medições. A hipertensão (hipertensão arterial sistêmica) é atualmente definida 

como sendo a pressão sistólica repetidamente maior que 140 mm hg ou a pressão 

diastólica de 90 mm Hg ou superior (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

A hipertensão arterial primária ou essencial abrange, na sua maioria, pessoas 

no estágio I e se apresenta de forma assintomática por muitos anos. Os sintomas e 

sinais relatados pelos pacientes hipertensos geralmente estão associados à 

hipertensão arterial de origem secundária ou são consequência da duração e do 

comprometimento dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rim, olhos e vasos arteriais). 

(OIGMAN, 2014). 
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Trata-se de uma doença crônica que pode ser classificada em primária ou 

secundária, dependendo da sua etiologia. No caso da HAS primária, que 

corresponde a 90% dos casos, não é possível estabelecer a sua causa. Já a HAS 

secundária, que corresponde de 5 a 10% dos casos, é potencialmente tratável. As 

principais causas da hipertensão arterial sistêmica secundária são: patologia renal; 

endócrina; vascular e síndrome da apneia obstrutiva do sono. (DINIS et al., 2017). 

Está determinada por elevados níveis de pressóricos nas artérias, o que faz 

com que o coração exerça maior esforço do que o necessário para fazer circular o 

sangue através dos vasos sanguíneos. A pressão sanguínea envolve duas medidas, 

sistólica e diastólica, referente ao período em que o músculo cardíaco está contraído 

(sistólica) ou relaxado (diastólica). A pressão normal em repouso situa-se entre os 

100 e 140 mmHg para a sistólica e entre 60 e 90 mmHg para a diastólica. Para que 

os valores sejam confiáveis, a medida deve fazer-se após um período de repouso de 

5 a 10 minutos num ambiente calmo (AZZI, 2017). 

A ocorrência de níveis mais elevados de pressão arterial e a presença de 

outros fatores de risco cardiovascular associados, como tabagismo, dislipidemias 

(anormalidades do colesterol e suas frações), diabetes mellitus e obesidade, 

aumentam muito o risco do desenvolvimento de “lesões em órgãos-alvo”. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

No coração uma das primeiras anormalidades decorrentes da hipertensão 

arterial é a hipertrofia do ventrículo esquerdo causado por uma sobrecarga crônica 

pelo aumento da pressão arterial, resultando um espessamento anormal do músculo 

cardíaco. O diagnóstico pode ser feito pelo eletrocardiograma, mas o mais preciso é 

o ecocardiograma que analisas estruturas do coração. A presença desta patologia 

confere um maior risco de complicações cardiovasculares, como o infarto do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias e a acidente vascular cerebral (MACIEL, 

2001). 

No cérebro o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral é uma disfunção 

neurológica mais duradoura, podendo deixar sequelas graves. Pode ser causado por 

uma obstrução ou sangramento de uma artéria cerebral (acidente vascular cerebral 

isquêmico e hemorrágico, respectivamente). A demência vascular é fruto do 

comprometimento de pequenos vasos no cérebro, resultando a perda progressiva 

das funções mentais, como a memória e a concentração (EVARISTO, 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1stole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_merc%C3%BArio


24 
 

  

A hipertensão arterial sistêmica leva a uma disfunção dos rins, com pequenas 

perdas de proteínas na urina, podendo surgir uma falência total dos rins 

(insuficiência renal crônica). (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A alta prevalência de diabetes mellitus associado à hipertensão arterial, 

à doença cardiovascular e ao envelhecimento populacional tem tornado mais 

frequente a ocorrência de doença renal crônica (SOCIEDADEBRASILEIRA 

DE DIABETES, 2014). 

A visão também comumente apresenta lesão secundária, os olhos 

representam órgãos-alvo e muitas vezes são diagnosticadas complicações 

produzidas pelo aumento da pressão arterial em pacientes com HAS 

descompensada como as oclusões vasculares retineanas, retinopatia hipertensiva, 

aparecimento de vasos sanguíneos anormais na retina e o desenvolvimento do 

glaucoma que prejudicam a qualidade de vida do paciente (CENTURION, 2009). 

As mudanças de estilos de vida, alta prevalência de hipertensão arterial e 

doenças cardiovasculares associadas à maior longevidade da população culminarão 

em um quadro no qual um vasto contingente populacional conviverá com os efeitos 

crônicos decorrentes dessa combinação. Como tipicamente o curso clínico da HAS é 

longo e assintomático, os pacientes convivem com períodos de manifestações 

clínicas estáveis e outros de exacerbação, mas que podem evoluir para variados 

graus de incapacidade e até mesmo a morte (SILVA, 2010). 

A HAS é o principal fator de risco para acidente vascular cerebral e doenças 

cardíacas e mata cerca de 7,5 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo. 

Tem havido um grande aumento nos últimos anos do número de pessoas com HAS 

em todo o mundo. O maior aumento tem sido em países de baixa e média renda. 

Mas países de alta renda (por exemplo, Austrália, Canadá, Alemanha, Suécia e 

Japão) fizeram reduções impressionantes de acordo com a análise mais abrangente 

das tendências mundiais. Pesquisas recentes sugerem que o risco de morte por 

doença cardíaca isquêmica e derrame dobra a cada 20 mmHg de aumento sistólico 

ou 10mmHg de aumento diastólico em idades intermediárias e mais avançadas(THE 

LANCET, 2016) 

“A maioria das mortes é sentida no mundo em desenvolvimento", explica o 

professor Majid Ezzati do Imperial College London, Londres,Reino Unido.(THE 

LANCET, 2016) 
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Tomada globalmente, a hipertensão arterial não é mais um problema do 
mundo ocidental ou de países ricos. É um problema dos países e das 
pessoas mais pobres do mundo. Nossos resultados mostram que reduções 
substanciais na pressão arterial e prevalência são possíveis, como visto 
em alta Eles também revelam que a meta da OMS de reduzir a prevalência 
de pressão alta em 25% até 2025 provavelmente não será alcançada sem 
políticas efetivas que permitam aos países e às pessoas mais pobres 
terem dietas mais saudáveis - particularmente reduzir a ingestão de sal e 
tornar as frutas e legumes acessíveis - bem como melhorar a detecção e o 
tratamento com medicamentos para redução da pressão arterial (THE 
LANCET, 2016). 

 
 

Uma doença da atualidade, a hipertensão arterial resulta das condições de 

vida alcançadas na modernidade. A maneira de ser do sujeito, bom como seus 

hábitos e expressões determina o que se caracteriza como estilo de vida, o qual é 

diretamente influenciado por fatores externos e internos ao sujeito.Pode-se 

considerar que fatores de riscos como tabagismo, etilismo, alimentação inadequada, 

sedentarismo e estresse, são formas adaptativas do sujeito diante das tensões do 

cotidiano (TEIXEIRA et al., 2006) 

O estilo de vida não pode ser ignorado nas intervenções de saúde. Desse 

modo, as doenças possuem associação com a emoção num processo complexo e 

relacionado com o meio. (TEIXEIRA et al., 2006) 

As dificuldades estão relacionadas às características da doença, como o 

caráter assintomático, a evolução lenta, a cronicidade, que fazem com que a 

hipertensão arterial não seja considerada doença ou algo que precise ser cuidado. 

Até que surjam as primeiras complicações provocadas pela doença os portadores 

não sentem necessidade de modificar os hábitos. Os estudos revelam que para a 

doença ser controlada é imprescindível a adesão ao tratamento, a qual é 

caracterizada pelo grau de cumprimento das medidas terapêuticas, podendo ser ou 

não medicamentosas. Comportamentos como tomar os medicamentos, fazer a dieta 

orientada, comparecer às consultas pré-agendadas e apresentarem mudanças no 

estilo de vida são indicativos de adesão ao tratamento (SILVA, MOURA, 2011). 

 

Ainda, em relação a essa adesão, existem fatores que exercem 
influências, podendo estar relacionados: à própria doença, com suas 
características de cronicidade e sintomatologia inespecífica; ao 
tratamento que envolve mudanças no estilo de vida além do uso 
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constante de medicamentos; às questões institucionais associadas à 
distribuição de medicamentos e à dificuldade de acesso às ações de 
controle e, por fim, aos portadores, ressaltando-se os aspectos 
biológicos, hereditários, socioeconômicos e psicossociais, 
relacionados à doença (HORWIZ; HORWIZ, 1993, apud SILVA, 
2010, p.21). 

 

Tendo em vista que é mais frequente a não adesão ao tratamento no nível da 

atenção primária é importante destacar a diferença entre pressão não controlada por 

não-adesão ao tratamento e resistência ao controle da pressão. No caso da 

resistência ao controle o próprio organismo do paciente será o determinante do 

insucesso na manutenção da pressão arterial controlada. Já no caso da pressão 

descontrolada por não adesão ao tratamento as causas estarão relacionadas à 

conduta do paciente, mas também do médico e até do próprio Estado (SILVA, 2010). 

Os fatores de risco como o tabagismo, a alimentação inadequada, o 

sedentarismo, a obesidade e o diabetes mellitus, exercem grande influência no 

controle da doença. Considera-se que cada indivíduo manifesta concepções sobre 

este processo, as quais apresentam estreita relação com suas crenças, valores e 

pensamentos(MESQUITA, 2016). 

 

O conhecimento das representações sociais da Hipertensão Arterial 
construída a partir de experiências de portadores da doença, de seu 
convívio familiar, de sua interação social e das barreiras vivenciadas 
frente ao tratamento, pode contribuir significativamente à 
compreensão da relação desses portadores consigo mesmos e com 
o mundo em que vivem (BARBOSA, 2000, apud SILVA, 2010, p.22-
23). 

 

Cada pessoa experiência a doença de uma forma singular, e as barreiras que 

se apresentam podem modificar a vida dessa pessoa de modo a produzir desfechos 

insatisfatórios, seja na própria doença, seja no tratamento. A relação entre doença e 

cura é afetada pelas representações sociais do doente, inclusive com implicações 

clínicas.Tais representações refletem as representações primordiais da maneira 

como cada pessoa percebe o mundo, e são relativas às experiências individuais de 

cada um (SILVA, 2010) 

O conhecimento, diagnóstico e controle da HAS ainda se encontram abaixo 

do desejado, visto que é um dos principais fatores de risco para morbidade e 

mortalidade cardiovascular. O grande desafio para os profissionais é a 
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implementação de estratégias que visem aumentar a prevenção, o diagnóstico, o 

tratamento e o controle. As mudanças no estilo de vida têm grande impacto para a 

redução da mortalidade cardiovascular. A atenção primária é o local adequado para 

o desenvolvimento de todas as ações de diagnóstico precoce, tratamento e de 

ações de prevenção e de promoção à saúde. Os profissionais de saúde devem ser 

capacitados para estarem aptos para o desenvolvimento das estratégias que visem 

aumentar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle da hipertensão 

arterial (MACHADO, KAYANUMA, 2010) 
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6 PLANODE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta prevalência de 

Hipertensão Arterial na comunidade de Nova Holanda”, 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, 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

O problema escolhido para ser abordado é a alta prevalência de pacientes 

hipertensos, havendo 315 hipertensos registrados pela equipe, sendo que 281 têm 

um bom controle e 34 não possuem bom controle.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado 
 

Fatores genéticos + envelhecimento populacional + fatores de risco (obesidade, 

sedentarismo, padrão alimentar) Hipertensão Arterial. 

 

1. Aumento de risco cardiovasculares. 

2. Retinopatia Hipertensiva. 

3. Nefropatia hipertensiva. 

4. Aumento de custos para o sistema de saúde. 

5. Aumento de internações. 

6. Acidentes vasculares encefálicos. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos 
 

1. Educação insuficiente sobre a Hipertensão Arterial. 

2. Abandono de tratamento 

3. Maus hábitos e estilos de vida. 

4. Processo de trabalho da ESF insuficiente para enfrentar o problema. 

 

 
 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.4 Desenho das operações 
 

O plano de ação é composto de operações desenhadas para enfrentar e 

impactar as causas mais importantes (ou os “nós críticos”) do problema selecionado. 

As operações são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a 

execução do plano. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Educação 

insuficiente sobre a Hipertensão Arterial.”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Nova Holanda, do município de Divinópolis, estado de 

Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Educação insuficiente sobre a Hipertensão Arterial. 

Operação (operações) Orientara população sobre a importância de aumentar 

o  conhecimento da Hipertensão Arterial. 

Projeto 
Educação e Saúde. 

Resultados esperados População com mais conhecimento da Hipertensão, 

elevar a adesão ao tratamento de usuários com 

Hipertensão Arterial cadastrado, assim como aumentar 

o número de pessoas ao programa Hiperdia.  

Produtos esperados 
Avaliação do nível de conhecimento da população 

sobre Hipertensão Arterial ao risco, capacitação dos 

ACS. 

Recursos necessários Estrutural:melhor organização da agente de trabalho. 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema abordado e 

sobre estratégias de comunicação e pedagógicas; 

Financeiro: Para aquisição de folhetos  

Político: articulação Inter setorial (parceria com o setor 

educação), mobilização social e ativistas políticos 

locais 

Recursos críticos Organizacional: Reorganização da agenda e 

convocação de hipertensos e familiares, Articulação 

entre os profissionais da equipe e hipertensos. 

Cognitivo: Como abordar ao usuário 

Controle dos recursos críticos 
Médico da ESF 

Ações estratégicas 
Não é necessária 

Prazo 
Início em três meses das atividades. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das ações 

Equipe Básica de Saúde, enfermeira da ESF. 

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
elaborando aulas  



30 
 

  

 

 
 
 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Abandono de tratamento”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Nova Holanda, do município de Divinópolis, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 2 Abandono de tratamento 

Operação 

(operações) 

Aumentar o nível de conhecimentos sobre a importância do tratamento 

na HTA para manter um melhor controle. 

Projeto Mais Educação 

Resultados 

esperados 

População mais informada sobre a importância da continuidade do 

tratamento na HTA. 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação da população sobre a importância da 

continuidade do tratamento na HTA; Campanha educativa na rádio 

local; Programa de Saúde Escolar; capacitação dos ACS. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: organização da agenda; 

Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagógicas; 

Financeiro: Para recursos de folhetos e meios audiovisuais    

Político: articulação intersetorial (parceria com o setor educação) e 

mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Organização da agenda de trabalho 

Cognitivo: Conhecimento de o uso de medicamento 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de Educação 

Ações 
estratégicas 

Mostrar a importância de o uso de medicação e porque não podem 
abandonar seu tratamento 

Prazo 
Início em quatro meses e término em seis meses; avaliações a cada 

semestre; início em dois meses e término em três meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe Básica de Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Maus 

hábitos e estilos de vida.”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Nova Holanda , do município de Divinópolis, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 3 Maus hábitos e estilos de vida. 

Operação 

(operações) 

Modificar hábitos e estilos de vida. 

Projeto Mais Saúde 

Resultados 

esperados 

Diminuir 20% do número de tabagistas e obesos a partir das dietas 

corretas, realização de exercícios físicos e diminuir o sedentarismo. 

Produtos 

esperados 

Programa de caminhadas; hábitos saudáveis de alimentação, apoio da 

televisão, realizar exercícios físicos, campanha educativa na rádio 

local; capacitação dos ACS. 

Recursos 

necessários 

Estrutural:Promover a pratica de exercícios físicos (caminhadas), e 

alimentação saudável. 

Cognitivo: informação de estratégias; 

Financeiro: Para recursos audiovisuais, folhetos educativos, etc. 

Político: Conseguir local, mobilização social, articulação inter setorial 

com a rede e ativistas políticos locais. 

Recursos críticos Organizacional: Entre os profissionais da equipe e os hipertensos 

Cognitivo: Elaboração de formas de abordar o usuário. 

Controle dos 
recursos críticos 

Prefeito Municipal, Secretário de Saúde, Secretário Municipal de 

Saúde, Equipe multidisciplinar. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar projeto de estruturação da rede. 

Prazo 
Quatro meses para apresentação do projeto e oito meses para 

aprovação e liberação dos recursos;quatro meses para compra dos 

equipamentos; início em quatro meses e finalização em oito  meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Secretaria de Saúde Municipal. 

Equipe Básica de Saúde 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema 

“Processo de trabalho da ESF insuficiente para enfrentar o problema”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nova Holanda, 

do município de Divinópolis, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Processo de trabalho da ESF insuficiente para enfrentar o problema. 

Operação 

(operações) 

Implantar a linha de cuidado segundo protocolo para atenção à 

pacientes Hipertensos e estratificação. 

Projeto Linha de Cuidado 

Resultados 

esperados 

Cobertura de 80% da população acima dos 15 anos. 

Produtos 

esperados 

Linha de cuidado para atenção à Hipertensos; protocolos implantados; 

recursos humanos capacitados; regulação implantada; gestão da linha 

de cuidado. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: adequação de fluxos. 

Cognitivo: Elaboração de projeto da linha de cuidado e de protocolos 

Financeiro: Para elaboração de protocolos e projeto de linhas de 

trabalho 

Político:Articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais; apoio da secretaria de saúde do município 

Recursos críticos Organizacional: articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais. 

Cognitivo:capacitar à equipe  

Controle dos 
recursos críticos 

Médico e Enfermeiro da equipe. 

Ações 
estratégicas 

Abordagem mediante as atividades de grupo, consultas e visitas 
domiciliares. 

Prazo 
Início em três meses e finalização em 12 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da equipe  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação após seis meses do início do projeto 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do projeto de intervenção, a identificação e priorização dos 

problemas e a construção do plano de ação são etapas fundamentais no processo 

de planejamento e demandam algum trabalho da equipe de saúde. Por outro lado, é 

uma forma de enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, menos 

improvisada e, por isso mesmo, com mais chances de sucesso. Mas o sucesso 

dessa empreitada pode ficar ameaçado se não dispusermos e não utilizarmos 

instrumentos e mecanismos de monitoramento e avaliação de todas essas etapas. É 

fundamental que a equipe esteja atenta, acompanhando cada passo e os resultados 

das ações implementadas, para fazer as correções de rumo, necessárias para 

garantir a qualidade do seu trabalho. Di 
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