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RESUMO  
 
 

A magnitude do problema da Hipertensão Arterial está relacionada à 
predisposição para diversas doenças do aparelho circulatório, as quais são a 
principal causa de morte e incapacidade de adultos no Brasil. Esse trabalho de 
conclusão do Curso de Especialização Gestão do cuidado em Saúde da 
Família tem como objetivo apresentar uma proposta de plano de intervenção 
com vistas a reduzir o número de hipertensos na área de abrangência do PSF 
Jose Gomes Lisboa no município de Berilo/Minas Gerais.  O estudo foi 
realizado em três etapas: elaboração do diagnóstico situacional de saúde do 
município de Berilo, com a definição do principal problema de saúde na área de 
abrangência do PSF Jose Gomes Lisboa; pesquisa bibliográfica em bases de 
dados como a biblioteca Virtual da Saúde e elaboração de uma proposta de um 
plano de intervenção. Enfim este plano de intervenção visa buscar a melhoria 
na estrutura do serviço para o atendimento das pessoas com hipertensão 
arterial, contribuindo para o autocuidado a partir do acompanhamento na 
unidade de saúde com ações intersetoriais e  multidisciplinar. 
 
 

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



 

  

ABSTRACT 
 
 

The magnitude of the problem of arterial hypertension is related to 
predisposition to various diseases of the circulatory system, which are the main 
cause of adult death and disability in Brazil. This work to conclude the 
Specialization Course on Family Health Care Management aims to present a 
proposal for an intervention plan aimed at reducing the number of hypertensive 
individuals in the area covered by the PSF Jose Gomes Lisboa in the 
municipality of Berilo / Minas Gerais. The study was carried out in three stages: 
(1) elaboration of the situational health diagnosis of the city of Berilo, with the 
definition of the main health problem in the scope of the PSF Jose Gomes 
Lisboa (2) bibliographic research in databases such as Virtual Health Library (3) 
Preparation of a proposal for an Intervention plan. Finally, this intervention plan 
seeks to improve the structure of the service for the care of people with arterial 
hypertension, contributing to self-care through follow-up at the health unit with 
intersectoral and multidisciplinary actions. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Berilo está localizado na região do médio Jequitinhonha, na 

região nordeste do Estado de Minas Gerais. Sua sede dista de 630 km da 

capital mineira, Belo Horizonte e 330 km da cidade de Diamantina; limita-se 

com os municípios de Francisco Badaró, Chapada do Norte, Grão Mogol, José 

Gonçalves de Minas e Virgem da Lapa (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BERILO, 2017).  

O município é constituído de um distrito, quarenta e duas comunidades, 

contando com duas estradas estaduais que permitem o acesso às cidades 

vizinhas e demais regiões. Uma delas, a de maior importância, é a MG – 367 

(Curvelo – Salto da Divisa) e a outra é a MG – 21. Completando a rede 

rodoviária tem-se aproximadamente 400 km de estradas Municipais ligando a 

sede às cidades limítrofes, aos povoados e ao Distrito de Lelivéldia 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017).  

A origem do município se deu a partir do povoado de Água Suja, o qual foi 

formado pela  imigração de bandeirantes na região, por volta do ano de 1.727, 

em virtude da exploração de ouro às margens do Ribeirão Águas Sujas. Em 

1877 houve alteração no nome para Água Limpa e em 1923 passou a chamar-

se Berilo, sendo que em 1962 foi elevada a categoria de município, 

desmembrando de Minas Novas, com sua instalação se dando em 01 de março 

de 1963 (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017).  

A extensão territorial do município de Berilo é de 587 Km². Sua população total 

é de 12.300 habitantes; desta, 68,39% residem na zona rural e o restante na 

zona urbana. A população atual concentra - se numa faixa etária com idade de 

20 a 29 anos. Observa-se que a população idosa vem aumentando 

significativamente em torno de 2% a cada censo (PREFEITURA MUNICIPAL  

DE BERILO, 2017). 

 

Tabela 01:  
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População residente por faixa etária e sexo, estimada para o ano de 2011 
do município de Berilo, Minas Gerais 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4  423 377 800 

05 a 09 520 518 1038 

10 a 14  701 710 1411 

15 a 19  757 692 1449 

20 a 29  1227 976 2203 

30 a 39  853 795 1648 

40 a 49  736 686 1422 

50 a59  521 524 1045 

60 a 69  306 368 674 

70 a 79  176 255 431 

80+  63 116 179 

Total  6283 6017 12300 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas,2011 

 

As principais atividades econômicas do município são: Agricultura - 

destacando-se a produção de milho, feijão, mandioca, café, cana de açúcar e 

abacaxi. Sendo esta última a que se destaca pelo maior desenvolvimento. 

Artesanato:  algodão e barro, os quais se desenvolvem na comunidade de 

Roça Grande, onde as artesãs tecem peças de algodão que são vendidas na 

região e em Belo Horizonte. Pecuária: com a criação de bovinos, suínos, 

galináceos, equinos, muares e apicultura (que está em desenvolvimento). A 

pecuária praticada é bovina e suína, também de origem familiar, com pequenos 

produtores (PREFEITURA MINICIPAL DE BERILO, 2017). 

A economia do município é pequena, sendo que a maioria da sua população 

sobrevive de agricultura familiar. Apesar de o município ter a Usina Hidrelétrica 

JK, uma das mais altas do mundo, o que movimentou recursos para o 

município na época de sua construção, a economia não continuou a ser 

influenciada com recursos do empreendimento. O município tem como fonte de 

recursos o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); participação no 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS); Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) e taxas municipais (expediente, localização e funcionamento, 

conservação de calçamentos e meio-fio, apreensão e abate de animais, 

remoção de entulho, etc.) (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017). 
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1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade possui além da unidade de saúde, 02 escolas estaduais e  02 

igrejas católicas e 02 templos evangélicos. Na comunidade de Alto Bravo 

contamos com a Escola Estadual que atende 349 alunos do ensino 

fundamental e médio, além de turmas de Magistério e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A Escola conta com um novo refeitório, banheiros adaptados 

para deficientes físicos, um almoxarifado, despensa para armazenagem da 

merenda escolar e laboratório de informática, além de uma quadra 

poliesportiva com os padrões atuais de qualidade, e oferece qualidade de 

ensino compatível com a média nacional (PREFEITURA MUNICIPAL  DE 

BERILO, 2017). 

 
Serviços existentes 

 CEMIG  

 COPASA 

 Operadoras VIVO, OI,  

 01 Agência dos Correios. 

 Banco do Brasil.  

 Escolas: 04 escolas estaduais, 02 escolas particulares. 

 Entidades Religiosas: 06 Igrejas católicas, 08 templos evangélicos, 01 

loja maçônica, 01 Centro Espírita.  

 

O lixo é recolhido, diariamente, pela prefeitura, com destino final no aterro 

sanitário controlado localizado em um terreno de propriedade da prefeitura há 3 

km de distância da sede, sem seleção. Na zona rural, diariamente, o resíduo 

inorgânico é queimado e o orgânico é reaproveitado na criação de animais, 

principalmente suínos (PREFEITURA MUNICIPAL  DE BERILO, 2017).  

Em relação ao tratamento de esgoto, tanto a sede quanto o distrito possui setor 

destinado ao tratamento de resíduo proveniente da rede de esgoto, porém, 

somente na sede esta unidade encontra-se em funcionamento. Lá é feito o 

tratamento biológico sendo lançada no Rio Araçuaí com a redução de 80% das 
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impurezas. Vale à pena ressaltar que esse tratamento não ocorre de forma 

efetiva em dias chuvosos uma vez que as caixas de contenção excedem seu 

volume devido à água proveniente de enxurradas. Estas caixas são abertas 

lançando o conteúdo diretamente no rio. Sendo, portanto, um dos grandes 

problemas ambientais do município (PREFEITURA MUNICIPAL  DE BERILO, 

2017). 

 
Tabela 2:  
 

Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos e microárea da ESF, 

2014 no município de Berilo, Minas Gerais. 

Microarea 1 2 3 4 5 6 

Sistema público - - - - - - 

Fossa 110 71 134 124 35 90 

Céu aberto - - - - - - 

Total  110 71 134 124 35 90 

FONTE: SIAB, 2018. 
 

Em relação ao abastecimento de água e saneamento básico, o município conta 

com a Companhia de Saneamento (COPANOR) que é responsável pelo 

fornecimento de água tratada na sede e no distrito de Lelivéldia. Já na zona 

rural a água é proveniente de poços artesianos, cisternas ou nascentes locais 

(PREFEITURA MUNICIPAL  DE BERILO, 2017). 

 
Tabela 3:  
 

DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O ABASTECIMENTO DE AGUA E 

MICROAREA DA ESF, 2014. 

Microarea 1 2 3 4 5 6 

Sistema público       

Outro  110 71 134 124 35 90 

Total  110 71 134 124 35 90 

Fonte: SIAB, 2018. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A Assistência em Saúde no município de Berilo, assim como no Brasil, é 

essencialmente curativa, o que só traz prejuízos tanto financeiros quanto 

sanitários. Os programas de saúde que visam prevenção em saúde 

(Vacinação, Pré-natal, Hanseníase, Saúde Mental, etc...), são  gerenciados de 

maneira mais organizada, o que evita a internação hospitalar numa fase mais 

grave.    

Berilo passa por uma reestruturação visando uma Atenção à Saúde Primária, 

sem, no entanto, descuidar de todos os elos que compõem a rede de saúde. 

Queremos retomar o crescimento de atenção em saúde deixado de lado 

durante anos, com investimento na rede como um todo. A tarefa é imensa, 

mas, o credenciamento do NASF I é fundamental nesse desafio, pois o NASF I 

é que fará a o resgate de autoestima da população, colocando essa gama de 

pessoas atendidas como protagonistas do seu restabelecimento com a 

formação de grupos. 

A descentralização é uma estratégia para reduzir a sobrecarrega o Hospital e 

Policlínica, também poderá aumentar a frequência e a adesão da população 

aos Programas de Saúde. 

A rede básica do município é composta por 05 equipes de PSF sendo que 02 

estão na zona rural e 03 na zona urbana, o que está dentro da lógica de 

descentralização e universalização do atendimento SUS.  

O Sistema Municipal de saúde de Berilo é qualificado em gestão plena de 

atenção básica ampliada apresentando Diamantina como Gerencia Regional 

de Saúde (GRS); Araçuaí como Microrregião e Teófilo Otoni como 

Macrorregião distanciando da sede 270, 70 e 300 km respectivamente. Os 

atendimentos de alta complexidade e consultas especializadas ficam em nossa 

Capital Mineira à 630 km do Município de Berilo (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BERILO, 2017). 

Cerca de 90% da população do município de Berilo é completamente 

dependente do Sistema Único de saúde (SUS). A secretaria municipal de 

saúde se subdivide nos seguintes setores: administração, assistência 
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farmacêutica, assistência hospitalar, vigilância em saúde, estratégia saúde da 

família, saúde bucal. Para prestar o atendimento o município possui 5 

Unidades Básicas de Saúde da Família (USF), sendo um deles localizado no 

bairro Alto Bravo na zona rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017). 

 

Quadro 01 : Fluxo da Rede de Atenção à saúde em Berilo  

 

Fonte: Unidade de Saúde, 2018. 

 

O município conta, ainda, com os seguintes serviços de saúde: 

 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) foi implantado em outubro de 

2013. A equipe multidisciplinar é composta por: Nutricionista, Psicóloga, 02 

fisioterapeutas, farmacêutico e, fonoaudióloga. Esta equipe presta assistência e 

apoio às USFs. 

 

SAÚDE BUCAL: São 05 equipes de Saúde Bucal, os consultórios 

odontológicos estão localizados na zona urbana e rural nas Unidades Básicas 

de Saúde e Postos de Saúde, a saber: UBS Irmã Agatha Knopf (02), UBS São 

Norberto (01), UBS José Gomes Lisboa (01), UBS Irmã Roberta Jesus do 

Redentor (01) e Palmital/Posto de Saúde (01). As ações de Saúde Bucal 
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preventiva são realizadas nas escolas e Unidades de Saúde através de 

palestras educativas e da escovação supervisionada (PREFEITURA 

MUNICIPALD E BERILO, 2017). 

 

Redes de Média e Alta Complexidade: Araçuaí, Diamantina e Belo Horizonte. 

Recursos Humanos em Saúde: consta no quadro contratual de funcionários da 

Secretaria Municipal de Saúde 256 funcionários com a carga horária de 

trabalho de 40 horas semanais das 07:00 da manhã às 16:00 horas, com 

intervalo de 1 horas de almoço. 

 

O Hospital de Berilo - Fundação Municipal de Saúde de Berilo – Hospital 

Municipal Nossa Senhora dos Pobres - é de pequeno porte e com Gestão 

Municipal em 15/02/2015. Porém é referência para a população de Berilo e dos 

municípios circunvizinhos como Chapada do Norte, Francisco Badaró, José 

Gonçalves de Minas e Jenipapo de Minas, possui 44 leitos atendendo 100 % 

SUS.  

No hospital podemos contar com atendimento de laboratório de Análise Clínica, 

Fisioterapia, Raio X e Ultrassom. Atualmente regularizando a Agência 

Transfusional para voltar a funcionar. Possui atendimento em clinica geral, 

pediatria, obstetrícia. Realiza cirurgia geral de pequeno porte e ginecológicas 

eletivas (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017). 

 

O Consórcio Intermunicipal do Médio Jequitinhonha (CISMEJE) oferece 

especialidades como Cardiologista, Neurologista, Oftalmologista, 

otorrinolaringologista, tecnólogo em Radiologia, Fonoaudiólogo, médico em 

radiologia e diagnóstico por imagem, Urologista, Nefrologista, Psiquiatria, 

Ortopedista e Dermatologista; o município tem convênio com CISMEJE. O 

município possui um CAPS que atende a microrregião, com aproximadamente 

1080 usuários prestando atendimento também em conjunto com as ESFs. 

 

O Programa de Saúde da Família do município de Berilo tem 05 equipes de 

saúde da família. Cada equipe é composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 
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técnico de enfermagem, 06 agentes comunitários de saúde. Duas equipes 

possuem equipe de saúde bucal (ESB), uma é modalidade II e a outra é 

modalidade I. Estas equipes têm facilidade em viabilizar o acesso, a 

continuidade do cuidado e o vínculo com as famílias residentes em suas áreas 

de abrangência (PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO, 2017).  

 Nas UBS, os agendamentos para consultas especializadas ocorrem através de 

cotas pré-estabelecidas por cada equipe ou por procura direta dos usuários. O 

agendamento ocorre por critério de classificação de risco e priorização de 

atendimento. Existe ficha de referência e contra referência, utilizada pelos 

profissionais. Temos também o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISMEJE), 

localizado no município de Araçuaí, que oferece serviços médicos 

especializados e os procedimentos pactuados na Programação Pactuada 

Integrada (PPI) que são realizados em outros municípios como Itaobim, 

Diamantina, Teófilo Otoni e Belo Horizonte.  As emergências atualmente são 

encaminhadas em primeiro lugar para o Hospital São Vicente de Paulo e 

quando necessário são encaminhados para os municípios de referência como 

Teófilo Otoni e Belo Horizonte. 

 

Apoio diagnóstico e terapêutico: A Secretaria Municipal de Saúde conta com 

um laboratório de patologia clínica próprio do município e um laboratório de 

patologia clínica contratado. Os exames são coletados no próprio laboratório 

Municipal localizado na Policlínica Municipal de Berilo. 

 

Urgência e Emergência: O município conta com um Hospital Filantrópico. No 

Hospital é realizada a classificação de risco dos pacientes. Existe protocolo 

clínico para o atendimento dos casos de urgência e emergência. 

O município dispõe de um sistema de atendimento móvel de urgência- SAMU e 

conta com duas ambulâncias próprias. 

 

Conselho Municipal de Saúde: foi criado dentro das bases legais pela 

Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei de Criação do Conselho 

Municipal de Saúde nº 484, em 04/08/1993, sendo reinstituído através da Lei 
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de Reinstituição do Conselho Municipal de Saúde nº 906 em 27/03/2013. O 

Conselho aprovou o último Plano Municipal de Saúde em 19/12/2017, com 

período de vigência: Janeiro de 2018 a Dezembro de 2021. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde José Gomes Lisboa  

 

A unidade básica de saúde José Gomes Lisboa localiza-se no bairro de Alto 

Bravo, município de Berilo, em Minas Gerais. A unidade de saúde possui 

atualmente 6 microáreas de 50km de extensão, com população aproximada 

1655 habitantes, com 564 famílias, destas 378 são maiores de 60 anos 

cadastrados, entre os indivíduos nesta idade 164 são hipertensos. 

A estrutura é adaptada obedecendo às normas da ANVISA, tem recepção, sala 

de curativo 1 banheiro, 1 DML (depósito de material de limpeza), consultório e 

almoxarifado. 

A organização do processo de trabalho da equipe acontece por meio de 

reunião semanal, a qual se elabora uma agenda para as atividades diárias 

realizar na próxima semana. Contemplando a atenção à demanda espontânea 

(condição aguda) e a atenção programada (condição crônica), tentando 

alcançar o objetivo de cada vez sejam mais as consultas programadas. 

Programa-se a agenda para atender a demanda espontânea como a  Dengue e 

Gripe;  intercalando com a atenção programada (doenças como Diabetes 

Mellitus, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, etc., e 

condições ligadas à maternidade e ao período Peri natal como: 

acompanhamento das gestantes, as puerperais e aos recém-nascidos); 

condições ligadas à manutenção da saúde por ciclos de vida (puericultura, 

hebicultura e sericultura; distúrbios mentais, deficiências físicas e doenças 

bucais). 

Organizamos e agendamos, intercaladamente durante a jornada laboral, a 

renovações de receitas, programação das visitas domiciliares um dia por 

semana, geralmente no horário da tarde conforme solicitação das ACS ou de 

familiares do doente. Fazemos  ainda agendamento dos preventivos  uma tarde 

por semana como: exame de colo do útero e exame de mama com as 
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mulheres inseridas no programa de prevenção de câncer cérvico uterino e 

câncer de mama. Além de fazer palestras uma vez por mês junto aos grupos 

operativos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família José Gomes Lisboa, da Unidade Básica 

de Saúde José Gomes Lisboa. 

 

A equipe de Alto Bravo é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 

Uma enfermeira, uma técnica da enfermagem, um médico, seis agentes 

comunitários de saúde.   

O PSF Jose Gomes Lisboa tem estrutura própria, fica a 38 km do município de 

Berilo, na zona rural. Atende um total de 1655 habitantes, divididas em 6 micro 

áreas. É de fácil acesso para a maioria da população. O horário de 

funcionamento é de 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas. As consultas 

geralmente são 24 por dia para o médico, divididas entre livre demanda e pré-

agendamentos, todos passando por uma triagem prévia.  

 Com um total de 564 famílias: a micro área 1 tem 110 famílias, a micro área 2  

tem 71, a micro área 3 tem 134, a micro área 4 tem 124, a micro área 5 tem 35 

e a micro 6 tem 90 famílias. 

Apesar de muitos problemas com infraestrutura, de gestão e de perda de 

dados estatísticos importantes, o município de Berilo está passando, 

aparentemente, por um processo de mudança, no qual os serviços de  saúde 

estão sendo visto como essencial para efetivação dos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Observa-se uma melhoria evidente, mas muito 

tem que ser feito, ainda, para que isso se torne perene e não mude de tempos 

em tempos, de acordo com a mudança dos prefeitos. 

 

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

(primeiro passo)  

 

O processo de diagnóstico situacional prevê, como um dos passos do 

planejamento, a análise situacional, na qual são avaliadas as principais 
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características epidemiológicas da população referenciada ao PSF Jose 

Gomes Lisboa. Os principais problemas de saúde que incidem na população 

nesta área de abrangência foram identificados e elencados. A partir dos 

critérios de importância, urgência, capacidade de enfrentamento pela equipe, 

os principais problemas identificados foram priorizados:  

 Alto índice de hipertensos 

 Alto índice de dislipidemia 

 Alto consumo de psicofármacos 

 Baixa cultura sanitária da população 

 Baixo nível de escolaridade 

 Falta de transporte 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

O problema prioritário foi definido como objeto de intervenção pela equipe do 

PSF Jose Gomes Lisboa. A classificação dos principais problemas encontrados 

levou em consideração a visão da equipe, sendo que o escolhido foi o alto 

índice de hipertensos, que  é um grave problema para a saúde da comunidade 

e que pode gerar ainda inúmeros agravos.  

Trata-se de um problema que a equipe possui capacidade de enfrentamento 

visando diminuir o número de pessoas hipertensas na área do abrangência. O 

quadro a seguir descreve a prioridade de problemas identificados pela equipe 

de Saúde José Gomes Lisboa. 

 

Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde José Gomes 

Lisboa, Unidade Básica de Saúde José Gomes Lisboa, município de 

Berilo, estado de Minas Gerais. 
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Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice de 

hipertensos 

Alta 7 Total 1 

Alto índice de 

dislipidemia 

Alta 6 Total 2 

Alto consumo 

de 

psicofármacos 

Alta 4 Parcial 4 

Baixa cultura 

sanitária da 

população 

Alta 5 Parcial 3 

Baixo nível de 

escolaridade 

Alta 4 Fora 5 

Falta de 

transporte 

Alta 4 Fora 6 

Fonte: Próprio Autor, 2018. 
 
*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 
 
 

Atuando como médico do Programa Médico sem Fronteiras, na ESF José 

Gomes Lisboa no município de Berilo/Minas Gerais, convivo diariamente com 

vários pacientes idosos e hipertensos, com maus hábitos de saúde e baixa 

adesão ao tratamento medicamentoso prescrito bem como baixa aderência às 

orientações relacionadas à mudança de hábitos alimentares e atividade física 

como forma de minimizar as consequências negativas do organismo, causadas 

pela hipertensão, quando não cuidada. 

Percebo uma necessidade de melhorar monitorar melhor os pacientes e 

fornecer melhores formas e mais eficazes de educação em saúde, onde 

possam conscientizar-se sobre os problemas da hipertensão e 

responsabilizarem-se pelo seu tratamento medicamentoso e mudanças de 

estilo de vida.  

A hipertensão é um problema complexo, crônico, muitas vezes silencioso e 

multifatorial. Necessita, portanto de um trabalho complexo que envolva toda a 

equipe de saúde e também o paciente de forma ativa e contínua. Este projeto 

justifica-se ela necessidade urgente de uma intervenção educativa junto aos 

hipertensos da USF José Gomes Lisboa no município de Berilo - Minas Gerais, 

bem como um planejamento das ações visando reorganizar o processo de 

trabalho para melhorar a efetividade garantir os cuidados ao paciente 

hipertenso, melhorar a estrutura do serviço para o atendimento desses 

pacientes, garantir seu acompanhamento em rede e a integralidade, equidade 

e universalidade dos tratamentos oferecidos pelo SUS. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar uma proposta de intervenção com vistas a reduzir o número de 

hipertensos na área de abrangência do PSF Jose Gomes Lisboa no município 

de Berilo. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

 Planejar uma intervenção educativa junto aos hipertensos da USF José 

Gomes Lisboa no município de Berilo - Minas Gerais, visando desenvolver 

a capacidade de auto responsabilização pelo seu tratamento 

medicamentoso e mudança de estilo de vida. 

 Elaborar ações visando reorganizar o processo de trabalho da equipe da 

USF José Gomes Lisboa no município de Berilo - Minas Gerais, para 

melhorar a efetividade e garantir os cuidados ao paciente hipertenso. 

 Melhorar a estrutura do serviço para o atendimento desses pacientes, 

garantindo seu acompanhamento em rede e a integralidade, equidade e 

universalidade dos tratamentos oferecidos pelo SUS. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

O projeto de intervenção foi elaborado seguindo os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), conforme descrito pro Campos; Faria; Santos 

(2010). O Planejamento Estratégico Situacional é um instrumento de gestão 

que garante a participação democrática de toda a equipe de saúde sendo 

desenvolvido no local de trabalho e partindo dos problemas vivenciados no 

cotidiano de cada equipe, com o objetivo de desenvolver atividades resolutivas 

planejadas pelo grupo de trabalho. Configura-se como uma metodologia 

participativa, onde vários atores realizam o levantamento dos problemas 

considerando a realidade local, delineando um quadro multidimensional da 

situação e traçando estratégias para sua resolução. Trata-se de um processo 

dinâmico a ser usado na rotina da UBS com eficiência e participação de 

diversos atores importantes no processo, incluindo usuários do serviço, 

contribuindo para a sedimentação da nova rotina no serviço, e novos 

planejamentos necessários (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Para subsidiar a elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. A 

busca se deu por meio dos seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família. 

Atenção Primária à Saúde. Hipertensão.  
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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 auto responsabilidade e autodeterminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

A organização da atenção básica à saúde prevê uma atuação no contexto 

determinado de um território definido, onde o indivíduo vive, em um território 

determinado, considerando os múltiplos aspectos que constroem a saúde. 

Pressupõe-se um trabalho de prevenção e promoção de saúde, aberto á novas 

alternativas de intervenção, em novos formatos de produção das ações de 

saúde, configurando-se como uma importante tecnologia em saúde. Ao 

estabelecer-se uma interação próxima com os mais variados equipamentos 

sociais existentes nesse território, torna-se possível o  reconhecimento e o 

estabelecimento de relações com a população da área e articulações que 

proporcionem resultados efetivos no cuidado e na atenção integral à saúde 

(CARNEIRO JÚNIOR ET AL, 2006). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994 e em 1997 sendo 

posteriormente reorientado para Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

enquanto eixo estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando 

que o indivíduo vive, adoece e promove sua saúde inicialmente em seu 

ambiente de vida, a ESF é considerada prioritariamente, a porta de entrada e 

local privilegiado para a prestação de ações e serviços de saúde (BRASIL, 

2007). 

Organizada em torno da atuação de equipes multiprofissionais, as quais atuam 

e se responsabilizam pelos cuidados em saúde o junto às populações em 
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territórios delimitados com características culturais, socioeconômicas, 

ambientais, que geram identidades e necessidades que configuram demandas 

próprias. O pressuposto é que cada equipe de saúde, atuando em cada 

território busque estabelecer relações entre o modo de vida e os  processos de 

saúde e doença, e a partir da construção desse conhecimento identifiquem 

problemas, prioridades e mobilizem recursos potenciais para atender às 

necessidades de saúde da população referenciada (ELIA e NASCIMENTO, 

2011). 

A organização da atenção básica em saúde permite a incorporação e 

realização de  ações mais flexíveis, adaptadas e personalizadas de acordo com 

as demandas especificas dos grupos sociais do território de atuação da equipe. 

São ações de saúde visando oferecer cuidados individuais e coletivos, com o 

objetivo de enfrentamento dos desafios que se apresentam. A equipe de saúde 

da ESF é responsável por levar serviços multidisciplinares às comunidades, por 

exemplo. consultas, exames, vacinas, radiografias dentre outros de acordo com 

a demanda (CARNEIRO JÚNIOR ET AL, 2006). 

 

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 (BRASIL, 2007).  

Um dos pilares da ESF é a educação permanente em saúde (EPS) 

considerada como importante estratégia transformadora das práticas 

assistenciais em saúde no Brasil. É defendida como uma das estratégias de 

reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS), visando contribuir para a 

formação e o desenvolvimento de profissionais de saúde capazes de atuar de 

forma reflexiva e participativa buscando conhecimentos para solução de 

problemas concretos de sua atuação. A transformação do modelo assistencial 

busca ações de prevenção de agravos à saúde e qualidade de vida, o que 
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requer o desenvolvimento de práticas educativas com o engajamento da 

equipe e do usuário.  

A EPS pressupõe o envolvimento de diversos atores corresponsáveis pela 

resolução e problemas concretos, capazes de se auto avaliarem, de 

investigarem, de trabalhar em equipe. Afinal, é no cotidiano que o trabalhador 

identifica os pontos de melhoria e de transformação do seu saber e do seu 

fazer (CAMPOS,  FARIA e SANTOS, 2010). 

 

 
5.3 Hipertensão 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma elevação dos níveis pressóricos  

e é um dos problemas de saúde pública de maior prevalência na população e 

representa o maior e mais perigoso fator de risco para a progressão e/ou 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A possibilidade de levar a óbito 

é de aproximadamente 40% dos indivíduos acometidos, com altos índices de 

morbimortalidade, aumentos na incidência de infarto agudo do miocárdio (IAM), 

acidentes vasculares encefálicos (AVE), repercussões sobre a função renal, 

em geral muito complicadas, insuficiência cardíaca e morte súbita  (SILVA, 

COSTA, FERMINO, 2008). 

A hipertensão arterial é considerada a maior causa da maioria das doenças 

cardiovasculares, as quais configuram-se como um importante componente 

para a elevação de morbidades e mortalidade. Os fatores de risco 

determinantes de problemas cardiovasculares são variados e  podem ser 

agrupados em quatro grandes grupos: 1) constitucionais ou inerentes ao 

indivíduo e que não são passíveis de modificação; 2) comportamentais ou 

relacionados a comportamentos e hábitos de vida, sendo passíveis de 

modificação; 3) relacionados a patologias ou distúrbios metabólicos, gerados 

por uma combinação de fatores genéticos e ambientais que, uma vez 

eliminados, reduzidos ou controlados, apresentam significativo impacto na 

ocorrência de morbimortalidade; 4) ligados a aspectos econômicos e culturais, 

que demandam profundas modificações nas estruturas e relações sociais 

(VIEIRA e CASTIEL, 2003). 
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É caracterizada por 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).  

O controle das doenças crônico não transmissíveis, como as moléstias 

cardiovasculares, cânceres, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, as quais 

apresentam alta incidência na população mundial requer modificações no modo 

de vida e, algumas vezes, o uso de terapia medicamentosa ao longo de toda a 

vida da pessoa acometida. Essas são doenças para as quais ainda não existe 

cura, mas são passíveis de controle. Especificamente na hipertensão arterial 

sistêmica há elevação dos valores de pressão arterial e, consequente aumento 

do risco de lesão em órgãos como rins, olhos, cérebro e coração (SILVA, 

COSTA, FERMINO, 2008).  

Na cartilha disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (2018), 

são apresentados dez Mandamentos contra a pressão alta, que deveriam ser 

adotadas para a prevenção da doença: 

1- Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. 

2- Pratique atividades físicas todos os dias. 

3- Mantenha o peso ideal, evite a obesidade. 

4- Adote alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e mais frutas, 

verduras e legumes. 

5- Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba. 

6- Abandone o cigarro. 

7- Nunca pare o tratamento, é para a vida toda. 

8- Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde. 

9- Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer. 

10- Ame e seja amado. 

 

Propor uma intervenção junto à pacientes hipertenso compreende ter que 

considerar seu caráter educativo e a busca pela mudança de hábitos em longo 

prazo, inserindo na rotina de vida diária ações e atitudes de promoção de 
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saúde e prevenção dos agravos causados pela doença. Um aspecto 

fundamental é considerar a intervenção medicamentosa e não medicamentosa 

como complementares e com a mesma importância no controle da doença. 

Logo o controle dos índices pressóricos depende de ações de dentro para fora 

(não medicamentosas) e de fora para dentro ( medicamentosas) que só vão 

gerar sucesso para o paciente se o mesmo aderir ao que for proposto e 

assumir o seu protagonismo em seu processo de saúde e cuidado.  
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 A proposta de intervenção apresentada neste trabalho, não  foi uma ação 

isolada, e sim fruto de discussões e percepções da equipe de saúde de forma 

participativa e efetiva durante todas as ações propostas. Afinal, há vários 

atores, em diversos níveis de atuação, que serão responsáveis pela 

implantação e execução deste plano de intervenção. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
A grande incidência de pacientes com hipertensão arterial na Unidade de 

Saúde da Família “Jose Gomes Lisboa”, associada à baixa adesão à terapia 

medicamentosa e hábitos nocivos à saúde como alimentação inadequada e 

inatividade física, foi o principal problema de saúde elencado pela equipe.  

Há uma série de  indicadores que demonstram e descrevem a magnitude  e a 

frequência do problema da hipertensão  como prioritário em nosso território de 

abrangência. Na nossa área de abrangência a HAS é uma doença de alta 

prevalência, atingindo 41,31% da população, do total de 973 pessoas, são 402 

casos de hipertensão, sendo a maioria  obesa, sedentária, com péssimos 

hábitos alimentares no que diz respeito aos fatores de risco de agravos à 

saúde por hipertensão. Esses dados descrevem a magnitude deste problema 

que responde pela maioria dos casos de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório. Os dados foram obtidos pela equipe no Sistema de Informações da 

Atenção Básica (SIAB) e nos registros nos prontuários da equipe e nos 

relatórios de dispensação de medicamentos por usuários. 

 

Tabela 9: Indicadores da frequência dos casos de hipertensão na unidade de 

saúde da família “Jose Gomes Lisboa”, município de Berilo, Minas Gerais, 

2018.  

Indicadores Valores 

Total de população 973 

Total de Hipertensos em geral 402 

Total de população maior de 20 anos 709 
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Total de consultas promedio anual 704 

Total de consultas promedio por HTA anual 178 

Total de pacientes Idosos 333 

 Fonte: SIAB, 2018. Elaborado pelo Autor.  

 

O controle, avaliação, e seguimento adequado das terapêuticas são 

fundamentais para o controle da hipertensão arterial, com repercussão positiva 

na saúde individual, na comunidade e na sociedade em geral. Sendo assim, a 

atenção primaria de saúde precisa incorporar ações imediatas objetivando 

mudanças nos pacientes.  

 
6.2  Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A hipertensão arterial é uma doença sistêmica que acomete todo o sistema 

circulatório e causa agravos lenta e silenciosamente que culminam em graves 

problemas de saúde de alta morbidade e mortalidade como acidentes 

vasculares cerebrais, insuficiência renal e infartos agudos do miocárdio.   

As principais causas são os maus hábitos alimentares com muita ingestão de 

sódio e gordura, o sedentarismo, alto índice de ingestão de bebidas alcoólicas 

que geram péssimos estilos de vida e potencializam os agravos á saúde. Há 

ainda as dificuldades de seguimento das orientações fornecidas pela equipe de 

saúde e da adesão à prescrição médica de medicamentos de controle dos 

níveis pressóricos que deverão ser utilizados por longo prazo e muitas vezes 

por toda a vida. 

A dificuldade de controle dos níveis pressóricos por inadequação da adesão ao 

tratamento bem como pela dificuldade na realização de exames laboratoriais; o 

risco cardiovascular aumentado que gera um aumento de internações; os altos 

índices de invalidez e óbitos em doenças decorrentes dos agravos causados 

pela HAS gerando aumento da demanda e gastos para o sistema de saúde e 

previdenciário são problemas de grande magnitude cuja causa é a hipertensão 

arterial. Esses fatos justificam a grandeza e a importância de planos de ação 

no âmbito da atenção primária em saúde, intervindo nas causas, onde nasce o 

problema. 
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
A equipe de saúde da Unidade de Saúde da Família “José Gomes Lisboa” 

identificou os seguintes nós críticos:  

 Baixo nível de conhecimento de nossa população sobre a HAS. 

 Dificuldades na realização de exames laboratoriais para o 

monitoramento de doenças crônicas por falta de recursos no hospital 

municipal. 

 Uso de poli farmácia nos pacientes com Hipertensão Arterial. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo)  
 
 
Quadro 3 – Operações sobre os “nós críticos” relacionados ao problema 
“grande incidência de pacientes com hipertensão arterial”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  “José Gomes Lisboa”, do 
município de Berilo, estado de Minas Gerais. 
  

Nó Crítico Operação/ 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos Recursos 
Necessários 

Baixo nível de 
conhecimento 
de nossa 
população 
sobre a HAS.  

 
  
 
 

Conhecer 
melhor 
  

Aumentar o 
nível de 
conhecimento 
da o pulação 
em geral 
acerca dos 
riscos e 
agravos 
causados pela 
HAS. 
Diminuição da 
incidência de 
hipertensos no 
município e 
manter 
controle dos 
pacientes 
diagnosticados 
 

Campanha 
educativa na 
radio local 
Projeto 
Cuidar para 
viver 
Caminhadas 
de grupos de 
hipertensos 
Recursos 
humanos 
capacitados. 

Organizacional  
(para organizar as 
caminhadas) 
Cognitivo (informação 
sobre o tema e 
elaboração do projeto) 
Político 
(conseguir o espaço 
local para realização 
de eventos, aprovação 
do projeto) 
Financeiro 
(para recursos 
audiovisuais, folhetos 
educativos, etc.) 

Dificuldades 
na realização 
de exames 
laboratoriais 
para o 
monitoramento 
de doenças 
crônicas por 

Garantir 
cuidados 
 
Melhorar a 
estrutura do 
serviço para o 
atendimento 
dos pacientes, 

Atenção 
multidisciplinar 
e multisetorial 
Eficiência no 
acompanhame
nto 
Garantia de 
medicamentos 

Recursos 
humanos 
capacitados  
Agendament
o de consulta 
segundo 
necessidade 
do paciente 

Político 
(decisão de recursos 
para estruturar o 
serviço) 
Financeiro  
(Compra de 
medicamentos, 
aumento da oferta das 
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falta de 
recursos no 
hospital 
municipal 
 

garantir seu 
acompanha- 
mento em rede 
e a 
integralidade, 
equidade e 
universalidade 
dos 
tratamentos 
oferecidos 
pelo SUS 

e 
encaminhame
nto para 
atenção 
secundaria 
 
 

Contratação 
de compra 
de 
medicamento
s e consultas 
especializada
s 

consultas)  
Cognitivo  
(Elaboração e 
adequação do plano de 
acompanhamento a 
paciente)  
Organizacional  
(criação de fluxograma 
municipal para esta 
demanda) 

Uso de 
polifarmácia 
nos pacientes 
com 
Hipertensão 
Arterial  

Reorganizar o 
processo de 
trabalho para 
melhorar a 
efetividade 

Cobertura do 
100% dos 
pacientes 
hipertensos  

Linha de 
cuidados 
para HTA 
implantada 
Recursos 
humanos 
capacitados 
 

Cognitivo  
(elaboração de o 
projeto de abordagem 
a os pacientes) 
Político  
(articulação entre os 
setores de saúde e 
adesão dos 
profissionais) 
Organizacional 
(criação de fluxograma 
municipal para esta 
demanda) 

Fonte: Próprio Autor, 2018
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
A construção deste projeto  demonstrou que existem muitos fatores associados 

à prevalência de doença crônica dentre elas a hipertensão arterial, sendo esta 

uma doença provocada ou incrementada por variados fatores de risco que 

estão em torno do indivíduo, como hábitos de alimentação, atividade física, 

dentre outros. 

O nível de conhecimento do indivíduo sobre a doença é um fator muito 

importante para garantir o seu controle e garantir a promoção de qualidade de 

vida. 

Há uma epidemia resultante dos hábitos de vida da população mundial 

chamada hipertensão arterial sistêmica – HAS, a qual exige cuidados e 

atenção máxima das equipes de saúde da família que atuam no nível de 

atenção primária em saúde, com vistas à mudança de hábitos e estilos de vida, 

adesão ao tratamento buscando prevenir complicações e  garantir a qualidade 

de vida. 

Atuar junto ao paciente hipertenso é um desafio para a equipe de saúde que 

exige de cada um uma disposição para um cuidado próximo e efetivo. É 

fundamental estabelecer um elo de proximidade com o paciente criando uma 

relação de confiança e de co-responsabilidade que resulte e uma adesão ao 

longo do tempo que leve, de fato à uma mudança permanente de hábitos de 

saúde e estilo de vida saudável. 

Considerar a demanda e a realidade cultural da população atendida pela 

equipe de saúde a ESF é pressuposto básico do SUS e que necessariamente 

deve ser um direcionador junto ao paciente hipertenso. Isso fica claro e 

evidente, sobretudo quando é necessário estabelecer modificações duradouras 

na alimentação. 

Definitivamente, a melhor forma de cuidar da saúde é promover qualidade de 

vida, ao longo de toda a vida e não mais cuidar de doenças já instaladas. 
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