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RESUMO 
 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica está hoje entre as doenças crônicas mais 
prevalentes no Brasil e é também considerada um importante problema de saúde 
pública e causador de grandes despesas para o país, devido ao elevado uso de 
medicamentos, intervenções e internações hospitalares. O controle da Hipertensão 
Arterial está relacionado diretamente ao grau de adesão do paciente, a condição que 
ele se encontra, a prática de hábitos saudáveis, o desempenho e acompanhamento 
pela equipe da Estratégia Saúde da Família. Este projeto tem como objetivo elaborar 
um projeto de intervenção na área da Estratégia Saúde da Família Cidade Industrial-
II no município de Sete Lagoas, Minas Gerais, para estimular e melhorar o controle e 
adesão ao tratamento dos pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde para levantar as evidências já existentes sobre o tema. Foi utilizado o método 
de planejamento estratégico situacional, para estabelecer os nós críticos, identificar 
recursos disponíveis, desenho das operações e elaborar um plano de intervenção no 
sentido de estimular e melhorar o controle e a adesão ao tratamento desses 
pacientes, reduzindo os riscos cardiovasculares e complicações. Espera-se que, 
com este projeto de intervenção, a equipe multiprofissional consiga através de 
práticas educativas e ações de prevenção e promoção em saúde, controlar e reduzir 
o alto índice de hipertensos da Estratégia Saúde da Família Cidade Industrial-II, bem 
como mudar os hábitos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Hipertensão. Adesão ao Tratamento.  
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

Systemic Arterial Hypertension is today among the most prevalent chronic diseases 
in Brazil and is also considered an important public health problem and cause great 
expenses for the country, due to the high use of medicines, interventions and 
hospitalizations. The control of hypertension is directly related to the patient's degree 
of adherence, the condition he is in, the practice of healthy habits, the performance 
and monitoring by the Family Health Strategy team. This project aims to develop an 
intervention project in the area of the Family Health Strategy Industrial City-II in the 
municipality of Sete Lagoas, Minas Gerais, to stimulate and improve the control and 
adherence to treatment of patients with systemic hypertension. A bibliographic 
search was performed in the Virtual Health Library databases to gather the existing 
evidence on the subject. The strategic situational planning method was used to 
establish critical nodes, identify available resources, design operations and develop 
an intervention plan to stimulate and improve control and adherence to treatment of 
these patients, reducing cardiovascular risks and complications. . It is hoped that with 
this intervention project, the multiprofessional team will be able, through educational 
practices and health prevention and promotion actions, to control and reduce the 
high rate of hypertension of the Cidade Cidade Industrial-II Family Health Strategy, 
as well as to change habits and improve the quality of life of patients. 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Hypertension. Treatment adherence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABS 

ACS 

Atenção Básica à Saúde 

Agente Comunitário de Saúde 

APS  

CAPS II 

CAPSi 

CCZ 

CDI-II 

CEM 

CEO 

CEREST 

CISMISEL  

CVV 

DAP 

DM 

DRC 

Atenção Primária à Saúde 

Centro de Atenção Psicossocial 

Centro de Atenção Psicossocial Da Infância  e Adolescência 

Centro de Controle De Zoonoses 

Cidade Industrial-II 

Centro De Especialidades Médicas 

Centro De Especialidades Odontológicas 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas 

Centro Viva Vida 

Doença Arterial Periférica 

Diabetes Mellitus 

Doença Renal Crônica 

ESF Estratégia Saúde da Família 

FR 

HAS 

IAM 

IBGE 

IC 

Fator de Risco 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

Infarto Agudo do Miocárdio 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Insuficiência Cardíaca 

SAMU 

SUS 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

Sistema Único de Saúde 

VISA Vigilância Sanitária 

 



 
 
 

LISTA DE QUADROS  
 
 

Quadro 1 – Agenda semanal de atividades no ESF CDI-
II..................................................................................................................................16 
 
 
Quadro 2 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da equipe de Saúde CDI-II, município de Sete Lagoas, estado de Minas 

Gerais.........................................................................................................................18 

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

Arterial Sistêmica (HAS) não controlada”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família CDI-II, do município Sete Lagoas, estado de Minas 

Gerais.........................................................................................................................26 

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

controlada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

CDI-II, do município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais.......................................27 

 
 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Não adesão 

ao tratamento”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

CDI-II, do município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais.......................................28 

 



SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

1.1 Aspectos gerais do município de Sete Lagoas .............................................. 12 

1.2 Aspectos da comunidade CDI-II ....................................................................... 12 

1.3 O sistema municipal de saúde de Sete Lagoas .............................................. 12 

1.4 A Unidade Básica de Saúde CDI-II ................................................................... 15 

1.5 A Equipe de Saúde da Família CDI-II da Unidade Básica de Saúde CDI-II ... 15 

1.6-O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe CDI-II ............................. 15 

1.7- O dia a dia da equipe CDI-II ............................................................................. 16 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade ....... 17 

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

intervenção .............................................................................................................. 17 

2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 19 

3 OBJETIVO ............................................................................................................. 20 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 21 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 22 

5.1 Estratégia Saúde da Família ............................................................................. 22 

5.2 Atenção Primaria a Saúde ................................................................................ 22 

5.3 Hipertensão ........................................................................................................ 23 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO .................................................................................. 25 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) ............................... 25 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) .................................... 25 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) ......................................................... 26 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) ........................................................... 26 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 29 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 30 

 

 

 

 
 



12 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município de Sete Lagoas 

Sete Lagoas é uma cidade com 237.286 habitantes (estimativa do IBGE para o ano 

de 2018), localizada na região metropolitana de Belo Horizonte aproximadamente 70 

quilômetros da Capital do Estado (BRASIL, 2017). 

O município de Sete Lagoas representa um dos principais polos de concentração 

industrial do Estado de Minas Gerais, registrando altas taxas de crescimento 

econômico.  

1.2 Aspectos da comunidade CDI-II 

CDI-II é um bairro do município de Sete Lagoas que tem uma comunidade de 

aproximadamente 3.120 habitantes. Hoje, a população empregada vive basicamente 

do trabalho nas empresas locais e trabalho informal. A estrutura de saneamento 

básico na comunidade deixa muito a desejar, principalmente no que se refere ao 

esgotamento sanitário. Algumas famílias recebem esses serviços outras não, 

conforme localização de cada família.  Além disso, parte da comunidade vive em 

moradias bastante precárias. Na comunidade tem uma escola militar que é 

referência no município, porém tem processo seletivo e vagas limitadas, possui 

também uma escola técnica, e várias empresas. Tem 941 famílias cadastradas, 

porém são acompanhadas 682, uma parte tem convênio de saúde e faz 

acompanhamento pelo convênio. A comunidade recebe assistência do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF) composto por assistente social, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e profissional de 

educação física.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde de Sete Lagoas 

 

O sistema de saúde do município Sete Lagoas é composto pelos três níveis de 

atenção à saúde como preconizado pelo SUS, sendo organizado da seguinte forma, 

conforme a seguir: 

• Atenção primaria: 
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Conta com 55 unidades da Atenção Primária (UAP), cinco Núcleos de Apoio à 

Família (NASF). Sendo que as Equipes de Saúde Bucal funcionam dentro de 

algumas Estratégias de Saúde da Família. 

• Atenção secundária: 

Conta com um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde realiza 

tratamento de média e alta complexidade, procedimentos como endodontia, 

cirurgias, periodontia, colocação de prótese, odontopediatria e atendimentos a 

pacientes com necessidades especiais. 

Um Centro De Especialidades Médicas (CEM), onde possui mais de 20 

especialidades, com 70% dos usuários atendidos pelo SUS, que também atendem 

mais de 35 municípios vizinhos.  

Possui também o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete 

Lagoas (CISMISEL). Oferece atendimento de média e alta complexidade, além de 

consultas especializadas, beneficiando Sete Lagoas e municípios vizinhos. 

Possui uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Juvenal Paiva, que 

oferecer uma estrutura simplificada com Raio X, Eletrocardiografia, Laboratório, 

Observação Adulta e Pediátrica e uma Sala de Estabilização. Está integrada a rede 

de Urgência/Emergência e encaminhamento da Atenção Básica. Oferece 

atendimentos clínicos, pediátricos, cirúrgicos, ortopédicos e odontológicos 24h. 

Formando um elo entre a Atenção Básica e a Rede Hospitalar. 

Um Posto de Atendimento (PA) Belo Vale onde realiza atendimento de urgência 

clínica e pediátrica com funcionamento 24h.  

Conta também com Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), para atendimento 

dos usuários portadores de sofrimento mental grave, que necessitam de cuidados 

intensivos em saúde mental. Presta atendimento individual e em grupos 

(psicoterapia, atendimento psiquiátrico, oficinas terapêuticas, atendimento às 

famílias e outros). 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool E Drogas (CAPSad) um serviço destinado a 

acolher os usuários com problemas com álcool e drogas, é referência no tratamento 

de pessoas que apresentam dependência química, no caso de álcool e drogas, cuja 

severidade e/ou persistência justifique sua permanência em tratamento que podem 

ser intensivo: acompanhamento diário com equipe multidisciplinar e grupos e 

oficinas terapêuticas; semi-intensivo: acompanhamento entre 2 ou 3 vezes por 
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semana e grupos e oficinas terapêuticas e não-intensivo: acompanhamento 

ambulatorial e oficinas e grupos terapêuticos.  

Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi), que oferece 

atendimento a crianças e adolescentes (faixa etária de 0 a 18 anos) com sofrimento 

mental severo e persistente, é referência ambulatorial em psiquiatria infantil para o 

município.  

Um Centro Viva Vida (CVV), que atende casos com suspeita de câncer de colo 

uterino e de mama, solicitação de exames como mamografia, utrassonografia, entre 

outros, casal infértil, atendimento ginecológico especializado. Para o homem 

também são realizados os serviços de suspeita de câncer de próstata e de pênis e 

tratamento das doenças sexualmente transmissíveis mais complicadas. 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) disponibiliza um serviço 

especializado na área de saúde do trabalhador com objetivo de prevenir acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho. 

• Atenção terciária:  

Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato que atende toda região de Sete 

Lagoas e município vizinhos, com atendimento totalmente gratuito, uma vez que a 

instituição é financiada e mantida pelo Estado. 

Hospital Nossa Senhora das Graças, entidade filantrópica, que possui mais de 20 

especialidades, da qual tem a maternidade com especialistas e também é referência 

de doenças cardiovasculares e oncológicas, aonde 70% dos usuários atendidos são 

do SUS, incluindo mais de 35 municípios, inclusive Sete Lagoas. 

• Apoio diagnóstico: 

Tem um laboratório de referência (Laboratório Pedro Lanza) onde é feita a maio 

parte dos exames da atenção primária. 

• Assistência farmacêutica: 

Farmácias Municipais: Cidade de Deus, Manoa, Orozimbo Macedo, Santo Antônio, 

Luxemburgo, Central. 

Farmácias Populares:  Popular I, Popular II. 

• Vigilância da saúde: 

Vigilância Sanitária – VISA, Centro de Controle de Zoonoses – CCZ. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde CDI-II 

 

A unidade CDI-II foi inaugurada em agosto de 2014, para atender a população do 

Bairro CDI-II, o espaço físico foi adaptado em uma casa, porém seu espaço é muito 

bem aproveitado. 

A estrutura é composta de: uma  área coberta que é usada como sala de espera, 

uma recepção com armários para almoxarifado, uma sala de curativo, 

procedimentos, pesagem, com armários para almoxarifado, um consultório médico, 

um consultório ginecológico, usado pela enfermeira para consultas e também para 

coleta de material do colo do útero (Papanicolau), dois banheiros,  (um para os 

funcionários e outro para os pacientes), uma sala para as ACS, e  atendimento do 

NASF, que também é usada para reuniões da equipe, uma área no fundo que é 

utilizada como cozinha, refeitório, e eventos feito pela equipe e NASF como por 

exemplo grupos operativos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família CDI-II da Unidade Básica de Saúde CDI-II 

 

A equipe CDI-II está dividida em seis microáreas: 

Microárea 1, que tem 190 famílias cadastradas totalizando 612 habitantes. 

Microárea 2, que tem 151 famílias cadastradas totalizando 500 habitantes.  

Microárea 3, que tem 150 famílias cadastradas totalizando 465 habitantes. 

Microárea 4, que tem 152 famílias cadastradas totalizando 501 habitantes. 

Microárea 5, que tem 135 famílias cadastradas totalizando 486 habitantes. 

Microárea 6, que tem 181 famílias cadastradas totalizando 588 habitantes. 

A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, 

seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma atendente de portaria, e também 

conta com apoio da equipe do NASF composta por uma nutricionista, uma 

psicóloga, uma assistente social, uma fisioterapeuta e uma profissional de educação 

física. 

1.6-O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe CDI-II 

 

A unidade funciona de segunda a sexta feira nos horários das 07:00 as 17:00 horas, 

todos os funcionários têm jornada de 40 horas semanais, sendo que dessas 40 
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horas o médico usa oito horas por semana para fins de estudo para  curso de 

especialização disponibilizado pelo Programa Mais Médicos. A unidade não fecha 

durante o almoço, são divididas duas turmas: uma entra as 07:00 horas com horário 

de almoço das 11:00 as 12:00 e saída as 16:00 horas, outra entra hás 08:00 horas 

com horário de almoço das 12:00 às 13:00 e saída às 17:00 horas. 

Os agendamentos são feitos diretamente com as ACS as quais são orientadas e 

monitoradas pela enfermeira e médico. 

O acolhimento de demanda espontânea é feito para todos os usuários que procuram 

o serviço, feito o acolhimento o usuário é atendido ou agendado para consulta com 

enfermeiro ou médico usando como base o protocolo de Manchester. 

 

1.7- O dia a dia da equipe CDI-II 

 

A o dia a dia da equipe está basicamente organizada conforme quadro abaixo: 

Quadro 1- Agenda semanal de atividades no ESF CDI-II 

Prof. Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Médico 

Manhã/ 

Tarde 

Atendimento 
Hiperdia/ 
Atendimento 
clínico 

Pré-Natal/ 
Atendimento 
clínico 

Dia de 
Estudo/Curso 

Renovação de 
receitas/ 
Retorno de 
exames 

Visitas 
domiciliares/ 
Puericultura 

Enfermeira 

Manhã/ 

Tarde 

Consultas de 
enfermagem/ 
Cadastro de 
gestantes e 
avaliação de 
exames 

Pré-Natal/ 
Consultas de 
enfermagem 

Exame 
preventivo/ 
Retorno de 
exames 
alterados 

Visitas 
domiciliares/ 
Puericultura 

Acolhimento, 
serviço 
administrativo, 
E-SUS/Serviços 
internos 

Tec.de 

Enfermagem 

Manhã/ 

Tarde 

Procedimentos 
de enfermagem, 
Visitas 
domiciliares/ 
Procedimentos 
de enfermagem 

Procedimentos de 
enfermagem 

Procedimentos 
de enfermagem 

Procedimentos 
de 
enfermagem, 
Visitas 
domiciliares/ 
Procedimentos 
de 
enfermagem 

Procedimentos 
de 
enfermagem, E-
SUS/ 
Procedimentos 
de enfermagem 

ACS 

Manhã/ 

Tarde 

Visitas 
domiciliares/ 
Visitas 
domiciliares, 
Serviços 
internos 

Visitas 
domiciliares/ 
Visitas 
domiciliares, 
Serviços internos 

Visitas 
domiciliares/ 
Visitas 
domiciliares, 
Serviços 
internos 

Visitas 
domiciliares/ 
Visitas 
domiciliares, 
Serviços 
internos 

Visitas 
domiciliares/ 
Visitas 
domiciliares, 
Serviços 
internos 

Obs.: A agenda sofre alterações de acordo com a demanda da semana. 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

As reuniões de equipe acontecem todo mês para discutir e melhorar o trabalho em 

equipe. 

Os grupos Operativos junto com NASF estão programados da seguinte forma: 
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- Semanais: “Práticas corporais” (toda quinta feira) 

-Mensais: Matriciamento, Grupo do adolescente, Grupo Reeducar (dias 

indeterminados) 

- Bimestral: Grupo Hiperdia (dia indeterminado) 

- Quadrimestral: Grupo das Gestantes (fevereiro, junho, outubro) 

- Anual: Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 
(primeiro passo) 

 

Fazendo um levantamento da área e um diagnóstico situacional com a participação 

da equipe encontramos vários problemas em nossa área de abrangência junto com 

os problemas do município dos quais destacamos alguns descritos na sequência. 

1- Alta demanda para atendimento médico. 

2- Não adesão ao tratamento. 

3- Diabetes não controlada. 

4- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada. 

5- Falta de referência e contrarreferência dos atendimentos em diversos níveis. 

6- Estrutura física com necessidades de reparos. 

7- Falta de alguns equipamentos. 

8- Falta de medicamentos básicos na farmácia do SUS. 

9- Necessidade de substituir os profissionais que entram de férias ou licença. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 
intervenção (segundo passo) 

 

• Alta demanda para atendimento médico 

• Não adesão ao tratamento 

• Falta de medicamentos básicos na farmácia do SUS 

• Diabetes não controlada 

• Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada 

Dentre vários problemas escolhemos cinco com mais importância e classificamos 

conforme o gral e a prioridade de resolução. Classificação dos Problemas: 
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Quadro 2- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da equipe de Saúde CDI-II, município de Sete Lagoas, estado de Minas 

Gerais 

Principais problemas Importância * Prioridade ** Capacidade 
de resolução 
*** 

Sequência de 
Prioridade 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) não controlada 

Alta 15 Parcial 1 

Não adesão ao tratamento 
 

Alta 10 Parcial 2 

Falta de medicamentos básicos 

na farmácia do SUS 

Alta 5 Parcial 3 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada é o maior problema 

enfrentado pela equipe no momento, da qual observamos no dia a dia, uma grande 

demanda médico devido ao mau controle desses pacientes. Muitos apresentam 

dificuldade de adesão ao tratamento por diferentes motivos, e convivem com a 

presença de fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver doenças 

cardiovasculares. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O tema “Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada” foi escolhido por ter 

um grande número (291) de portadores de HAS no território, e por ser uma doença 

silenciosa que pode ser controlada pela atenção primária e que se não controlada 

pode causa complicações sérias como AVE, internações hospitalar, e sequelas 

permanentes no paciente e de uma forma indireta mal estar em toda família.  

De 2.237 pessoas (população adulta do território), 291 tem hipertensão arterial 

perfazendo 13% da população adulta da área de abrangência. Outro ponto que 

chamou a atenção é que nos atendimento para renovação das receitas, e no 

atendimento de demanda ao fazer o exame físico, se observou que 

aproximadamente 50% dos pacientes que tem o diagnóstico de HAS, estão com 

Pressão arterial (PA) acima de 140/90, constatando que devemos dar uma atenção 

especial para esses pacientes. Conforme relatos da equipe e confirmações nas 

consultas puderam observar que a alimentações dos pacientes não são adequadas, 

seus estilos de vidas são sedentários e outros deixam de tomar a medicação por 

falta de medicamento na rede do SUS e de falta dinheiro para comprar e outros 

motivos. Notamos que esses fatores têm relação com a baixa renda, baixo grau de 

escolaridade e desconhecimento sobre as complicações da doença, e dessa forma 

ocorrendo assim baixa aderência no tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

3 OBJETIVO 

 
 

Propor um plano de intervenção para reduzir o percentual de hipertensos não 

controlados da área de abrangência da ESF CDI-II do município de Sete Lagoas-MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 
 

4 METODOLOGIA 

 

 

Foi realizado o diagnóstico situacional do território de abrangência do CDI-II por 

meio de estimativa rápida, quando foram identificados os principais problemas 

existentes no território da unidade. A partir do levantamento dos problemas foi 

realizada a priorização atendendo a capacidade de enfrentamento da equipe para os 

problemas identificados. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde para levantar as evidências existentes sobre o problema a ser trabalhado 

pela equipe. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes 

descritores:  

Estratégia Saúde da Família. 

Hipertensão.  

Adesão ao Tratamento.  

O plano de intervenção foi elaborando seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional conforme apresentado por Faria, Campos e Santos (2018) 

 

 

.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como conceito básico a universalização do 

atendimento. Isso significa que “a saúde é direito de todos” como afirma a 

Constituição Federal de 1988, onde o seu propósito é que toda a população tenha 

acesso ao atendimento público de saúde. Para programar de maneira organizada o 

acesso aos serviços de saúde, o SUS possui políticas e programas governamentais 

em todos os segmentos.  

 

No SUS todo cidadão tem direito ao atendimento gratuito seja em pronto-
socorro ou consultas especializadas, é possível fazer o pré-natal e o parto, 
exames laboratoriais, entre outros tipos de procedimentos. Além disso, o 
SUS também é responsável pela fiscalização e produção de medicamentos, 
e o combate a doenças epidemiológicas (BRASIL, 2010. p 28).  

 

 
Sendo assim, percebemos no contexto do serviço de saúde que, no decorrer dos 

anos o Programa de Saúde da Família (PSF), tem se desenvolvido e se constituído 

um importante recurso de assistência à saúde da população. Entretanto Santana et 

al. (2012, p 128), afirmam que “o PSF é uma estratégia de reorganização do modelo 

assistencial, constituindo simultaneamente sua base operacional e seu eixo de 

estruturação para um funcionamento eficaz, eficiente e equitativo”. 

Os mesmos autores enfatizam ainda que “os princípios que corroboram para 

organização do PSF, a saber, a heterogeneidade, a multidisciplinaridade, a 

territorialização, um sistema que se complementa e interliga-nos mais variados 

níveis, a integração e hierarquia” (SANTANA et al., 2012, p.139), em outras palavras 

o PSF para ser efetivo precisa estar integrado a todo sistema de saúde nos mais 

diversos níveis e dialogando com os mais diversos profissionais na busca de seus 

objetivos de transformação através da educação para melhoria do padrão 

assistencial a população usuária do sistema de saúde. 

 

5.2 Atenção Primaria à Saúde 

 

De acordo com Machado; Vieira (2009), a saúde da família é o ponto de partida 

dentro da atenção básica de saúde, sendo esta o eixo orientador do SUS, que 
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coordena, elabora, acompanha e gerencia projetos terapêuticos singulares. 

Destacam que 80% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica. 

Podemos assim afirmar que, a assistência básica é de suma importância para o 

SUS, porque, sendo as demandas resolvidas dentro das Unidades Básicas de 

Saúde, alivia-se de forma significativa a procura por unidades de urgência e 

emergência. 

As ações programadas desenvolvidas na unidade são: Hiperdia, puericultura, 

vacinação, pré-natal, preventivo e encaminhamentos, promovendo assim a 

prevenção e a promoção da saúde. Além de palestras educativas, orientação sobre 

o Programa Bolsa Família, combate ao tabagismo, saúde da mulher, saúde do 

idoso, saúde do adolescente, programa de planejamento familiar, entre outros. 

Os agentes comunitários de saúde desenvolvem alguns serviços junto a 

comunidade cadastrada com acompanhamento de acamados e com distribuição de 

medicamentos em parceria com médicos e equipes de enfermagem, visita 

domiciliares, acompanhamento de vacinação infantil, monitoramento da Bolsa 

Família. 

 

5.3 Hipertensão 

 

Doença crônica não transmissível de grande repercussão na população mundial, de 

evolução gradativa e silenciosa, que causa em médio e longo prazo lesão órgãos 

vitais como, o coração, cérebro e rins. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão e Diabetes cada dia aumenta a 

incidência de novos casos cada vez mais precoce em relação a faixa etária, uma vez 

que tais circunstâncias estejam diretamente relacionadas as condições genéticas e 

hábitos de vida como sedentarismo e ate mesmo diagnóstico tardio onde já 

constata-se comprometimento de órgãos importantes (BRASIL, 2001). 

O uso como rotina de anti-hipertensivo reduziria o alto custo com internações 

hospitalares e reabilitação e de sequelas resultantes do tratamento inadequado. O 

que compromete o quadro e que geralmente a manifestação clinica pela elevação da 

pressão causa cefaleia e o cliente trata a consequência e não a causa.  

Considerando que a hipertensão arterial é a doença cardiovascular mais comum no 

Brasil e no mundo e a maior causadora de complicações e mortes evitáveis, 
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conforme vários estudos e pesquisa publicado até hoje, entendemos que a 

prevenção e controle é a melhor forma de evitar complicações e morte pela doença. 

Radovanovic et al. (2014, p.548) destaca que as doenças cardiovasculares são a 

maior causa de mortes no mundo. “Elas foram responsáveis por mais de 17 milhões 

de óbitos em 2008, dos quais três milhões ocorreram antes dos 60 anos de idade, e 

grande parte poderia ter sido evitada”. Também destaca que a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) constitui importante fator de risco para complicações cardíacas e 

cerebrovasculares. Com as novas tendências de uma vida sedentária devido a 

evolução tecnológica, a prevalência de novos casos tende a subir, “Em 2000, a 

prevalência da HAS na população mundial era de 25% e a estimativa para o ano de 

2025 é de 29%”. Com essa tendência é necessário tomar medidas adequadas para 

o enfrentamento do problema. 

Nesse sentido a sociedade Brasileira de cardiologia (2016, p.5), em sua 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão, refere que a: 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas 
públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos 
meios de comunicação. O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, 
o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados, por meio da 
modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos. 

 
Portanto para ter um bom controle dessa doença é necessário fazer rastreamento e 

acompanhamento com equipe multiprofissional de forma contínua e efetiva. “A 

atuação da equipe multiprofissional promove melhor controle da HA, o que está 

diretamente relacionado à adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016, p. 33).  

Na abordagem diagnostica da HA deve ser orientado sobre as formas de 

tratamentos que inclui não só tratamento medicamentoso, mas toda uma mudança 

no estilo de vida de forma saudável e permanente evitando assim complicações 

futuras, “A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não 

medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, 

proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e renais”. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016, p. 25). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO   

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) Não Controlada”, 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) 

 

• Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada: Associada ao controle 

inadequado, consumo exagerado de sal e sedentarismo, normalmente utiliza 

a medicação somente quando a pressão está elevada. 

• Não adesão ao tratamento: Refere não só a falta de uso regular de 

medicamentos, mas também ao não cumprimento das medidas dietéticas 

(mudanças na alimentação), a dificuldade na mudança do estilo de vida 

(atividades físicas regulares), persistência no tabagismo, controle inadequado 

do consumo de álcool, ausência nas consultas de acompanhamento com a 

equipe multiprofissional. Todo esse conjunto de ações faz parte da adesão ao 

tratamento. Dessa forma notamos que a dificuldade na adesão ao tratamento 

ocorre principalmente na fase inicial quando os níveis tensionais tendem a 

reduzir e o paciente entende que o medicamento esta “fazendo mal”, ou que o 

tratamento não medicamentoso não precisa ser mantido. 

• Falta de medicamentos básicos na farmácia do SUS quanto à demanda de 

distribuição de medicamentos anti-hipertensivo e hipoglicemiantes é comum 

não encontrar os produtos levando o paciente a interromper o tratamento. Em 

contrapartida também comum encontrar nos momentos das visitas 

domiciliares vários lotes de medicação sem uso ou até mesmo com data de 

validade vencida. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 
A existência de um alto percentual de hipertensos não controlados no território de 

abrangência da ESF CDI-II, o risco que os pacientes se encontram de 

desenvolverem complicações por vezes incapacitantes e até fatais e o caráter 

modificável da doença, torna-se necessário à elaboração de um plano de 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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intervenção com vistas a reduzir o percentual de hipertensos não controlados nessa 

área.   

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

• Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada 

• Não adesão ao tratamento 

• Falta de medicamentos básicos na farmácia do SUS 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Fonte: Próprio Autor, 2019

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

Sistêmica (HAS) não controlada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família CDI-II, do município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não controlada 

Operação (operações)  Monitorar e fazer controle periódico da PA dos pacientes, consultas 
individuais e grupo hiperdia. 

Projeto  Controlar é prevenir 

Resultados esperados Controle da HAS nos pacientes atendidos pela  ESF CDI-II 

Produtos esperados   Grupo Hiperdia com reunião mensais, capacitação da equipe, consultas 
individuais. 

Recursos necessários Estrutural: Espaço para reunião do grupo hiperdia, profissionais para 
acompanhar o grupo. 

Cognitivo: Informação sobre o tema, produção material informativo. 

Financeiro: Recursos para material informativo.  

Político: Mobilização dos pacientes e da equipe. 

Recursos críticos 
Estrutural: Espaço para reunião. 
Cognitivo: Produção de material. 
Político: Mobilização dos pacientes. 
Financeiro: Recursos para material informativo. 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria de saúde (favorável), gerente da unidade (favorável), equipe 
(favorável). 

Ações estratégicas Treinamento da equipe. 

Prazo Seis meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico e enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Observação e avaliação contínua da equipe com as ações desenvolvidas, 
verificando a efetivação do tratamento, falhas de tratamento e correção. 
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Fonte: Próprio Autor. 2019 

 

 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Não adesão ao tratamento”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família CDI-II, do município Sete Lagoas, 

estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Não adesão ao tratamento 

Operação 

(operações)  

Conscientizar os pacientes e familiares das consequências da doença se não 

tratada corretamente. 

Projeto 
Hipertensão e diabetes devem ser tratadas. 

Resultados 

esperados 

Adesão ao tratamento. 

Produtos 

esperados 

Reunião mensais, capacitação da equipe, consultas individuais, 

acompanhamento e estratégias definidas. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Mobilização da equipe multiprofissional, ACS, Técnica de 

enfermagem, enfermeira, médico. 

Cognitivo: Informação sobre o tratamento, produção panfletos.  

Financeiro:  Prescrição de medicamento acessíveis. 

Político: Disponibilidade de medicamentos nas farmácias do SUS. 

Recursos críticos 
Estrutural: Mobilização da equipe. 

Cognitivo: Produção de panfletos. 

Político: Disponibilidade de medicamentos nas farmácias do SUS.   

Financeiro: Verba para compras de medicamentos 

Controle dos 

recursos críticos 

Governador (indiferente), Prefeito (favorável), Secretaria municipal de Saúde 

(favorável), coordenador da ABS (favorável). 

Ações 

estratégicas 

Apresentar às farmácias do SUS os medicamentos mais usados no controle 

da HAS. 

Prazo 
Seis meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico e enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Observação e avaliação contínua da equipe com os pacientes, verificando a 

efetivação e adesão do tratamento, falhas do tratamento e motivos para ser 

corrigidos. 
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Fonte: Próprio Autor, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Falta de medicamentos 

básicos na farmácia do SUS”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

CDI-II, do município Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Falta de medicamentos básicos na farmácia do SUS 

Operação (operações)  Identificar e estabelecer lista de medicamento mais usados, prescrever 

medicamento disponível pelo SUS. 

Projeto  Medicamento Popular 

Resultados 

esperados 

Medicamento disponível pelo SUS. 

Produtos esperados Atualização de lista de medicamentos disponíveis, Relação direta com as 

farmácias da rede SUS. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Farmácias em pontos estratégicos, medicamentos básicos. 

Cognitivo: Informações de medicamentos disponíveis para a população. 

Financeiro: Verba para compra de medicamentos básicos. 

Político: Administração de verbas destinada a compra de medicamentos. 

Recursos críticos Estrutural: Farmácias, medicamentos. 

Cognitivo: Informações de medicamentos disponíveis para a população. 

Político: Administração de verbas destinada a compra de medicamentos. 

Financeiro: Verba para compra de medicamentos básicos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Governador (favorável), Prefeito (favorável), Secretaria municipal de 
Saúde (favorável), coordenador da ABS (favorável). 

Ações estratégicas Cobrar formalmente das autoridades competentes. 

Prazo Seis meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

coordenador da ABS (favorável), Médico e enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Observação da disponibilidade de medicamentos na rede do SUS, e 
cobrar formalmente as autoridades competentes da falta dos 
medicamentos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Revisando a literatura para a construção deste trabalho posso concluir que HAS é 

uma das doenças mais comum de alta prevalência e grande risco de complicações, 

presente no Brasil e no mundo. 

Na área que abrange a ESF CDI-II no município de Sete Lagoas-MG não é 

diferente, notamos que essa doença está presente em maior porcentagem 

comparando com as demais. Observamos também que uma grande parte dos 

pacientes com HAS, não faziam os controles e não aderiam ao tratamento como um 

todo, devido a vários fatores, porém em uma grande parte notamos que era 

assintomáticos e não tinha conhecimentos e informações importante da evolução da 

doença e suas consequências à longo prazo. Nesse sentido este projeto tem como 

princípio abordar e acompanhar em grupos e individualmente para que esses 

problemas sejam sanados.  

No desenvolvimento deste projeto espera-se que tenha uma maior relação da 

equipe com os pacientes e que a cada ação desenvolvida tenha uma mudança 

positiva, fazendo com que os pacientes tenham mais informações sobre a doença e 

sobre a situação individual de cada um, possibilitando assim a frequentar mais os 

grupos desenvolvidos pelos profissionais de saúde e consequentemente uma maior 

adesão do tratamento. Ao mesmo tempo espera-se que a equipe ganhe 

conhecimento dos trabalhos desenvolvido e resultados obtidos para continuidade do 

projeto. 
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