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                                                     RESUMO 
 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Rita 3 vinculada à Unidade Básica de 
Saúde Santa Rita  localizada na zona urbana do município Governador Valadares, 
Minas Gerais, assiste  uma população estimada de 3.725 habitantes reunidos em 
1.142 famílias. Entre as famílias cadastradas na área de abrangência a população 
de maiores de 40 anos é de 1262 pessoas, e destes 442 tem hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), 198 tem Diabetes Mellitus (DM), 141 são portadores de algum tipo 
de dislipidemia o que retrata um importante quadro de problemas de saúde para a 
comunidade.   Este projeto objetiva elaborar uma proposta de intervenção educativa 
e dinâmica para minimizar os altos índices de Hipertensão Arterial Sistêmica não 
controlada na população da comunidade assistida pela equipe de saúde Santa Rita 
3 do município de Governador Valadares, Minas Gerais. Para alcance deste objetivo 
foi realizado um levantamento dos pacientes com HAS na população assistida, 
também foi realizada revisão da literatura sucedida pela formulação do plano de 
ação, discussões com os pacientes nos grupos de Hiperdia e com equipe de saúde. 
Na elaboração do plano de ação foi adotada a seguinte dinâmica: descrição da 
etapa a ser desenvolvida, seguindo o referencial teórico discutido na disciplina 
Planejamento e avaliação das ações em saúde, do curso de Especialização de 
Atenção Básica de Saúde da Família, da Universidade Federal de Minas Gerais e 
especificidades da proposta de intervenção relacionada à etapa descrita. O plano de 
ação é uma ferramenta educativa que visa facilitar a intervenção do problema 
identificado. Neste sentido, espera-se que este projeto de intervenção possa reduzir 
os números de complicações advindas da HAS não controlada.  
 
 
Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família.  Hipertensão. Doenças 
Cardiovasculares. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The ESF Santa Rita 3 located in the urban area of the municipality in Governador 
Valadares, Minas Gerais, with an estimated population of 3.725 and 1.142 families, 
the area of coverage has a population of 1262 patients over 40 years of which 442 
are hypertensive patients, 198 has a history of Diabetes Mellitus, 141 are carriers of 
some kind of Dyslipidemias which means an important health problem for the 
community. This project aims to elaborate a proposal of educational and dynamic 
intervention to minimize the high rates of uncontrolled systemic arterial hypertension 
in the community population assisted by the Santa Rita 3 health team in the city of 
Governador Valadares, Minas Gerais. In order to reach this goal, a survey of the 
patients with hypertension in the assisted population was carried out. A review of the 
literature was also carried out by the formulation of the action plan, discussions with 
the patients in the Hiperdia groups and with the health team. In the preparation of the 
action plan, the following dynamics were adopted: a description of the stage to be 
developed, following the theoretical framework discussed in the discipline Planning 
and evaluation of health actions, of the Specialization Course in Basic Health Care of 
the Family, Federal University of Minas Gerais and specificities of the intervention 
proposal related to the described stage. The action plan is an educational tool that 
aims to facilitate the intervention of the identified problem. In this sense, it is expected 
that this intervention project may reduce the number of complications from 
uncontrolled hypertension. 
 
 
 
Key words: Family health strategy. Hypertension. Cardiovascular Diseases.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município  

 

     A cidade de Governador Valadares encontra-se localizada no interior de Minas 

Gerais a 320 quilômetros a nordeste de Belo Horizonte, capital do estado. De acordo 

com IBGE (2016), este município tinha naquele ano uma população de 279.995 

habitantes em uma área total de 2357,07 km², sendo a concentração habitacional 

estimada de 111,83 hab./km². É o nono município mais populoso do estado de 

Minas Gerais e o 90º do Brasil (IBGE, 2016).  

     O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é considerado médio 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), seu valor é de 

0,772, acompanhando a média nacional. A população é predominantemente urbana, 

tendo apenas 3,94% de pessoas vivendo no campo. O índice de alfabetização de 

adultos é de 89,53% e a taxa bruta de frequência escolar na cidade é de 81,19%. A 

incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 24,64% e a incidência da pobreza 

subjetiva é de 19,64%.  Os últimos dados publicados sobre renda per capita da 

população era de R$678,74 em 2010, a extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00 reais) era de 3,43% 

(IBGE, 2016). 

 1.2 O Sistema municipal de saúde 

     O Município de Governador Valadares conta com uma rede de atenção à saúde 

composta por nove centros de referência e o Hospital Municipal.  Vinculados ao 

Departamento de Atenção à Saúde existem: a policlínica, centro de especialidades 

odontológicas, centro de referência em oftalmologia social, centro de referência em 

doenças endêmicas e programas especiais, centro de convivência em saúde mental, 

centro viva a vida, centro de apoio ao deficiente físico, centro de referência em 

atenção especial à saúde e centro de atenção psicossocial álcool de drogas. E 

vinculados ao departamento de vigilância em saúde: centro de referência em saúde 

do trabalhador gerencia epidemiológica, centro de controle de zoonoses, núcleo de 

prevenção de violência e promoção da cultura, e gerência de vigilância sanitária.  
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     O município possui 151 estabelecimentos de saúde no total, sendo 78 deles 

privados e 73 municipais sendo que entre eles estão hospitais, pronto-

socorro,  postos de saúde, Unidades Básicas de Saúde/UBS e serviços 

odontológicos. A cidade possui 180 leitos para internação em estabelecimentos de 

saúde. Entre os hospitais dois são especializados em obstetrícia (ambos privados) e 

sete são hospitais gerais, sendo um público, dois filantrópicos e quatro privados.  

  

 1.3 A Unidade Básica de Saúde, a Equipe de Saúde da Família, seu território e 

sua população adscrito. 

 

     O bairro Santa Rita fica na periferia do município de Governador Valadares, onde 

atua a equipe de ESF Santa Rita três (3), da qual faço parte e é composta por 

médico, enfermeira, técnico de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e 

um auxiliar de serviços gerais. Segundo os últimos dados disponíveis do sistema de 

informação em Atenção Básica (SIAB) de 2016, estavam cadastrados 3.725 

moradores atendidos por essa equipe, dos quais 1.746 eram do sexo masculino e 

1.979 do sexo feminino, residentes em seis micros áreas, totalizando 1.142 famílias 

cadastradas. Dentre os cadastrados existiam 25 pessoas com deficiência física, 198 

com Diabetes Mellitus, 442 com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ainda 13 

pessoas com Epilepsia. Entre as crianças, segundo últimos dados publicados, 

94,63% estavam na faixa etária de 07 a 14 anos e frequentavam a escola; 96,96% 

dos maiores de 15 anos eram alfabetizados, 3,06% possuíam plano de saúde e 

15,97% das famílias recebiam bolsa família. Salienta-se ainda que 100% das casas 

possuem energia elétrica e água tratada (SIAB, 2016). 

 

     A Unidade de Saúde de Santa Rita 3 encontra-se na Rua Virgolândia nº 196 

bairro Santa Rita, local de fácil acesso para a comunidade, funcionando de segunda 

a sexta-feira, de 07:00 às 17.00h. Trata-se de um local adaptado numa vivenda que 

conta com dois salões de consulta médica uma sala para enfermeira, local de fazer 

curativos, uma recepção adequada à demanda e sala de espera. Neste momento 

não temos salão de reunião. Em 2017 segundo dados internos da UBS foram 

realizadas 1.196 consultas médicas gerais, 893 puericultura, 66 pré-natais, 620 

atendimentos individuais da enfermeira, 168 curativos, 3.603 visitas domiciliares, 
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sendo 18 médicas, 70 do enfermeiro, 48 de outros profissionais de nível superior, 

133 de profissional de nível médio e o restante de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS).  

 

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

     Após diagnóstico situacional da comunidade e avaliação de todos os problemas 

que assolam a população assistida pela Estratégia da Saúde da Família Santa Rita 

3, destacam os principais: 

1-Elevados índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada. 

2-Pacientes com Diabetes mellitus não controlada 

3-Baixa adesão de mulheres ao exame preventivo de Papanicolau 

4- Uso indiscriminado de medicamentos psicotrópicos  

1.5 Priorizações dos problemas  
 
Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adstrita à equipe de Saúde Santa Rita 3, Unidade Básica de Saúde 
Santa Rita, município de Governador Valadares/ Minas Gerais. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

  Elevado 
número de 
pacientes com 
Hipertensão 
Arterial 
Sistêmica não 
controlada. 

Alta 8 Parcial 1 

Pacientes com 
diabetes 
mellitus não 
controlada 

Alta 6 Parcial 2 

Baixa adesão 
ao exame 
preventivo de 
Papanicolau 

Alta 6 Parcial 3 

Uso 
indiscriminado 
de 
medicamentos 
psicotrópicos  

Alta 5 Parcial 4 

Fonte: Autoria própria 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

     Este trabalho se justifica pelos altos índices de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) não controlados entre a população da comunidade assistida pela ESF Santa 

Rita 3. A falta de controle destas doenças aumenta consideravelmente os riscos de 

sofrer complicações cardiovasculares e renais as quais constituem as primeiras 

causas de morte no mundo, incluindo Brasil. 

     A equipe discutiu e participou da análise dos problemas levantados e considerou 

que os problemas priorizados têm grande importância e um bom nível de 

enfrentamento, além de que, no nível local, temos recursos humanos e materiais 

para fazer um Projeto de Intervenção, portanto, tornando a proposta viável. 

     Devido à cronicidade, a HAS exige um acompanhamento e controle ao longo da 

vida da pessoa com essa doença. Um fato preocupante é que muitos pacientes só 

descobrem que estão doentes em um estágio mais avançado, quando aparecem as 

complicações como: infarto agudo miocárdio, outras formas de cardiopatia 

isquêmica, acidente vascular cerebral e doenças renais dentre outras (ARAÚJO; 

GARCIA, 2006). 

     Fazer diagnóstico precoce com um tratamento adequado e contínuo é 

fundamental para o controle da HAS e conseguir desta forma uma redução de 

complicações coronárias e em outros sistemas e órgãos. No Brasil, existe um 

número importante de pacientes com Hipertensão Arterial sendo que em 2015 havia 

32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo 

direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (SCALA; 

MAGALHÃES; MACHADO, 2015).   

     Em muitos dos casos de pacientes com HAS existe o agravante do 

desconhecimento da doença, da não aderência ao tratamento ou do fato de não 

realizarem o controle adequado, até mesmo por falta de condições financeiras, 

desinformação e dificuldades assistenciais. Neste sentido, é fundamental que 

assistência na Atenção Básica de Saúde busque trabalhar com a intervenção 

preventiva e terapêutica para controle das doenças crônicas não transmissíveis, em 

especial, a Hipertensão Arterial Sistêmica, a fim de evitar a instalação de 
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complicações advindas da fata de controle adequado (SCALA; MAGALHÃES; 

MACHADO, 2015; International Diabetes Federation, 2014). 
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3 OBJETIVO 
 
  

      Elaborar uma Proposta de intervenção educativa e dinâmica para minimizar os 

altos índices de Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada na população da 

comunidade assistida pela equipe de saúde Santa Rita 3 do município de 

Governador Valadares, Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 
 

     Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado o método simplificado de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), conforme os textos da unidade 2 da 

disciplina de Planejamento e Avaliação em Saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). Também foi realizada uma reunião com equipe da ESF Santa Rita 3 para 

discussão sobre os principais problemas de saúde vivenciados pela comunidade 

assistida por essa equipe de saúde e uma revisão de literatura com os  seguintes 

descritores: Estratégia de Saúde da Família,  Hipertensão Arterial Sistêmica e 

Doenças cardiovasculares.  As bases literárias de dados consultadas para embasar 

o trabalho foram: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), base de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e sites da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

do Ministério da Saúde (MS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

(IBGE), além de livros clássicos sobre o tema . 

     Após a eleição do problema prioritário de saúde para receber intervenção 

buscou-se dados informativos de saúde da população assistida no banco de dados 

do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), no programa Hiper-Dia, além 

de consulta a dados internos e das agendas de trabalhos da Equipe de Saúde da 

Família. Para construção do plano de intervenção foram identificados os recursos 

críticos que estavam associados ao desenvolvimento e instalação do problema 

prioritário, os atores envolvidos e as estratégias para efetivação do plano. Após todo 

preparo e coleta prévia de dados o projeto foi elaborado conforme o Planejamento 

Estratégico Situacional 

 

     Para implementar a proposta de intervenção efetivamente foram  utilizados os 10 

passos que compõem o plano de ação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Primeiro 

passo: Definição dos problemas; Segundo passo: Priorização dos problemas 

(avaliação do problema, sua urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe); 

Terceiro passo: Descrição do problema selecionado; Quarto passo: Explicação do 

problema; Quinto passo: Seleção dos “ nós críticos” (causas mais importantes a 

serem enfrentadas);Sexto passo: Desenho das operações; Sétimo passo: 

identificação dos nós críticos; Oitavo passo: analise de viabilidade do plano; Nono 

passo: elaboração do plano operativo e finalmente Décimo passo: desenhar o 
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modelo de gestão do plano de ação; discutir e definir o processo de 

acompanhamento do plano e seus respectivos instrumentos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Dados epidemiológicos da Hipertensão Arterial Sistêmica  

 

     Segundo os últimos dados publicados pela 7ª diretriz brasileira de hipertensão 

(2016), no Brasil 32,5% da população adulta (36 milhões) possuíam diagnóstico de 

HAS, sendo que mais de 60% eram idosos. Levando em conta que nem todos os 

pacientes possuem o adequado acompanhamento e controle da HAS é possível 

imaginar que as complicações advindas dessa condição de saúde (HAS) não 

controlada, contribuem de forma direta ou indireta para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV) (MALACHIAS et al., 2016).  

 

     No estudo chamado Elsa Brasil, (maior coorte sul americana na atualidade), 

composto por aproximadamente 15.000 adultos trabalhadores públicos, foi 

identificado prevalência de HAS em 35,8% da população estudada, com predomínio 

entre homens (40,1%) (CHOR, 2015). Outro estudo epidemiológico feito pelo sistema 

de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico 

(VIGITEL), realizado considerando os anos de 2006 e 2016 mostrou uma 

prevalência crescente de HAS autorreferida entre indivíduos com 18 anos ou mais, 

residentes nas capitais, passando de 22,5% para 25%, respectivamente, sendo mais 

prevalentes nas mulheres (VIGITEL, 2016).  

 

5.2 Conceitos e Valores de Referência da Pressão Arterial 

 

     A HAS é definida como uma condição clínica multifatorial que se caracteriza  por 

aumento sustentado dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Em grande parte 

das vezes, a HAS se associa a vários fatores como distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo sendo agravada por outros 

fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose 

e diabetes mellitus (DM) (MALACHIAS et al.,  2016). 

     Para classificar a HAS é importante considerar de forma rigorosa todos os 

critérios para diagnóstico da doença descritos pela 7ª diretriz brasileira de 

hipertensão arterial.  A pressão arterial (PA) em mmHg conforme a medição casual 
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ou no consultório a partir de 18 anos de idade: é considerada normal quando a 

pressão arterial sistólica (PAS) ≤ 120 e a pressão diastólica (PAD) ≤ 80. Pré-

hipertensão é definida por valores da PAS entre 121-139 e a PAD entre 81-89. A 

HAS propriamente dita divide-se em três estágios: Hipertensão estágio 1: PAS entre 

140 – 159 e PAD entre 90 – 99; Hipertensão estágio 2: PAS entre 160 – 179 e PAD 

entre 100 – 109 e Hipertensão estágio 3: PAS ≥ 180 e PAD ≥ 110.  Sendo que 

quando a PAS e a PAD se encontram em categorias diferentes, a maior deve ser 

utilizada para classificação da PA (MALACHIAS et al.,  2016). 

 
     Quando não tratada, a HAS pode trazer complicações importantes e, em 

especial, contribui de forma impactante para o aumento da incidência e prevalência 

das doenças cardiovasculares. Uma revisão robusta trabalhou com dados sobre 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo; a relação da adesão com desfechos clínicos 

em pacientes hipertensos; e, finalmente, o impacto econômico da adesão e 

sugestões para o aprimoramento dela identificou que os custos com internações por 

causas cardiovasculares podem geram verdadeiros rombos nos cofres públicos, sem 

contar que muitas pessoas hospitalizadas pela fata de controle da HAS seriam 

afastadas antes da aposentadoria por tempo de serviço. Isto e um exemplo palpável 

da importância que tem na atualidade o estudo e controle da Hipertensão Arterial em 

nossas comunidades (CORRÊA  et al.,  2016) 
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6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO  
 

     Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Elevados índices de pacientes 

com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada” para o qual se registra uma 

descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia 

do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrições do problema selecionado 
 

     A HAS é um sério problema de saúde pública e a falta de controle desta condição 

de saúde pode trazer impactos negativos não só para a qualidade de vida das 

pessoas acometidas, como também para a sociedade uma vez que limita a 

produção laboral dos indivíduos adultos e causa impactos financeiros nos cofres 

públicos consequentes a internações necessárias para controle das complicações. 

     A HAS divide-se em três estágios: Hipertensão estágio 1: PAS entre 140 – 159 e 

PAD entre 90 – 99; Hipertensão estágio 2: PAS entre 160 – 179 e PAD entre 100 – 

109 e Hipertensão estágio 3: PAS ≥ 180 e PAD ≥ 110.  Sendo que quando a PAS e 

a PAD se encontram em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 

classificação da PA (MALACHIAS et al.,  2016). 

     De acordo com Campos, Faria e Santos (2010), quando se pretende trabalhar um 

problema, a identificação das causas é de fundamental importância para o 

enfrentamento da situação a ser trabalhada, pois é exatamente nas causas que se 

darão as ações de combate ao problema. O controle da HAS está intimamente 

relacionado com a adesão medicamentosa e a mudanças de estilo de vida, tais 

como abandono do hábito de fumar, do alcoolismo, do sedentarismo e da 

alimentação inadequada.  

 

     Muitas vezes os pacientes com hipertensão são idosos e não possuem 

alfabetização, o que dificulta o uso das medicações corretamente e nos horários 

certos, pois têm dificuldade para reconhecer os medicamentos e distingui-los, 

gerando um uso crônico errado de tais medicações, além do desconhecimento da 

doença e sua gravidade.  
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6.2 Explicações do problema selecionado 

     Na população assistida pela Estratégia Saúde da Família Santa Rita 3 observou-

se um alto índice de complicações relacionado com a Hipertensão Arterial Sistêmica 

não controlada tais como: Insuficiência Cardíaca Congestiva, história de Infarto 

Agudo do Miocárdio e a Hipertrofia Ventricular Esquerda. Dos 442 pacientes com 

Hipertensão Arterial Sistêmica 167 possui pelo menos uma dessas complicações o 

que representa um 39,8% do total pacientes. Entende-se que estas complicações 

estão relacionadas com hábitos e estilos de vida inadequados como uso de bebidas 

alcoólicas, tabagismo, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de café, 

alimentação pouco saudável e não cumprimento do tratamento médico. Essas 

complicações colocam a Hipertensão Arterial Sistêmica na origem das doenças 

cardiovasculares e, portanto, a caracteriza como uma das causas de maior redução 

da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos acometidos por esta moléstia.  

 

6.3 Seleções dos nós críticos 

Os principais nós críticos selecionados foram: 

 

 Hábitos inadequados de vida (Alcoolismo, Tabagismo, sedentarismo e 

alimentação inadequada). 

 Baixa adesão à proposta medicamentosa proposta. 
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6.4 Desenhos das operações 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema, “Elevados 
índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada” na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita 3 , do 
município  Governador Valadares  Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Hábitos inadequados de vida (Alcoolismo, Tabagismo, sedentarismo e 
alimentação inadequada). 

Operações  
Vida em movimento, com alimentação saudável, sem álcool e sem 
cigarro. 

Projeto 
 Vida saudável  

Resultados 

esperados 

Usuários com hipertensão conscientes da necessidade de mudança de 
hábitos de vida 

Produtos 

esperados 

-Redução no consumo de álcool em 50% e cigarro em 50% entre os 
hipertensos; 
-Programa de caminhada diária implantado como atividade regular da 
UBS 
-Grupos operativos com pacientes hipertensos implantados e com 
frequência significativa dos envolvidos 
- Oficinas de receitas saudáveis como atividade regular da UBS 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Espaço físico para realização de grupos operativos e 
oficinas de culinárias 
Cognitivo: Profissionais capacitados para organizar e acompanhar as 
caminhadas; profissionais preparados para conduzir os grupos 
operativos e as oficinas de receitas saudáveis.  
Financeiro: recurso para compra de materiais para trabalhar nos 
grupos operativos e oficinas 
Político: Mobilização social para participação da comunidade das 
atividades propostas pela ESF/UBS. 

Recursos críticos 
Estrutural: Organização da UBS para efetivação dos grupos 
operativos e oficinas 
Cognitivo: Capacitação dos profissionais envolvidos com o projeto 
Político: Adesão do gestor local para facilitar o desenvolvimento e 
divulgação do projeto 
Financeiro: Recursos para compra de materiais para trabalhar nos 
grupos operativos e oficinas 

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: ESF Santa Rita 3- motivação favorável 
Cognitivo: Médico, enfermeiro, educador físico parceiro: Motivação 
favorável. 
Político: Secretário de Saúde e Prefeito: Motivação Favorável 
Financeiro: Secretário de Saúde e Prefeito:  Motivação Favorável 

Ações 

estratégicas 

- Apresentar o projeto para os órgãos públicos envolvidos: secretaria 
de saúde e de Esportes. 
- Estabelecer parcerias com instituições de esporte 
- Organizar as agendas dos profissionais da ESF para facilitar a 
capacitação e efetivação dos grupos operativos e das oficinas 

Prazo Três meses á partir da apresentação para os órgãos públicos 
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Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Profissionais da ESF Santa Rita 3 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Reuniões com equipe para apresentar o mapeamento dos níveis 

pressóricos dos pacientes envolvidos e discussão de estratégias de 

melhorias e controle por meio de consulta médica de 

acompanhamento. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2 ” relacionado ao problema, “Elevados 
índices de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica não controlada” na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santa Rita 3 , do 
município  Governador Valadares  Minas Gerais. 
Nó critico 2 Baixa adesão à proposta medicamentosa proposta. 

Operação Aumentar o nível de conhecimento dos usuários com HAS sobre 
riscos de complicações advindas da não adesão aos medicamentos 
prescritos 

Projeto Pressão Ótima 

Resultados 
esperados  

-Usuários conscientes da necessidade de adesão rigorosa à proposta 
medicamentosa prescrita. 
-Distribuição normalizada de medicamentos anti-hipertensivos de uso 
regular 
  

Produtos 
esperados 

-Campanhas regulares na rádio local sobre vida saudável. 
-Grupos operativos regulares para trabalharem o tema “adesão 
medicamentosa”. 
- Farmácia de distribuição de medicamentos funcionando 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Locais físicos para trabalhar com os grupos operativos, 
reorganização da UBS para prática de grupos operativos.  
Cognitivo: Profissionais com conhecimento sobre o tema adesão 
medicamentosa e habilitados para utilizarem estratégias de 
comunicação efetivas. 
Financeiro: Recursos para manutenção de estoques de 
medicamentos anti-hipertensivos adequados á demanda da 
população assistida.  
Político: Apoio efetivo da  secretaria e prefeitura municipal.   

Recursos críticos Estrutural: Disponibilização de locais com condições para 
desenvolver as atividades propostas pelo projeto. 
Cognitivo: Profissionais capazes de preparar a ESF e de 
apresentarem estratégias efetiva de comunicação.  
Político: Adesão do Gestor municipal 
Financeiro: Manutenção dos estoques de medicamentos anti-
hipertensivos. . 

Controle dos 
recursos críticos 

Estrutural: ESF Santa Rita 3- motivação favorável 
Cognitivo: profissionais parceiros: Motivação favorável. 
Político: Secretário de Saúde e Prefeito: Motivação Favorável 
Financeiro: Secretário de Saúde e Prefeito:  Motivação Favorável 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o Projeto para a Secretaria de Saúde e a Coordenação 
da Atenção Básica para avaliar os resultados positivos das novas 
diretrizes de atendimento integral aos pacientes hipertensos da 
população. 

  Prazo Os três meses subsequentes. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

 
Medico e Enfermeiro da ESF Santa Rita 3 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das  

 -Reuniões entre a equipe de ESF e gestores municipais para 
apresentação das situações de distribuição de medicamentos anti-
hipertensivos. 
- Levantamento e registro mensal de adesão medicamentosa 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

     A Atenção primária à Saúde, por meio das Estratégias da Saúde da Família, 

possui um papel importante no controle das doenças crônicas não transmissíveis. 

No caso especial da Hipertensão Arterial Sistêmica, o controle e a prevenção de 

suas complicações tornam-se um desafio para as equipes de saúde, levando em 

consideração que há necessidade real de mudança de hábitos e estilos de vida para 

o usuário com hipertensão.  

 

     A dinâmica proposta pela Estratégia de Saúde da Família, voltada para 

conscientização dos usuários e prevenção das complicações, constitui o meio mais 

eficiente de combater o descontrole desta doença evitando-se as dificuldades e o 

elevado custo social de seu tratamento e assistência nas complicações.  
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