
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇODE SAÚDE 

PARA PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IPATINGA/MINAS GERAIS  

2019 



 
 

 

PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇO DE SAÚDE 

PARA PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Especialização Gestão do Cuidado da Saúde da Família, 

Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção do 

Certificado de Especialista. 

 

Orientadora:Prof.ª Andrea Fonseca e Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPATINGA / MINAS GERAIS  

 2019  



 
 

PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇODE SAÚDE 

PARA  PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Banca examinadora 
 
 
Prof.ª Ms. Andrea Fonseca e Silva. 

 
Profa. Dra. Matilde Meire Miranda Cadete- UFMG 
 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em 05 de abril de 2019.



 
 

 

RESUMO 
 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada entre as doenças cardiovasculares a 
de maior frequência, além de ser o principal fator de risco para as complicações 
como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica 
terminal.Por isso é muito importante a implantação de medidas de mudança no estilo 
de vida para o processo de prevenção e tratamento da hipertensão. Fatores 
relacionados a hábitos e estilos de vida continuam a crescer na sociedade levando a 
um aumento contínuo da incidência e prevalência da hipertensão, assim como do 
seu controle inadequado. Com isso, o trabalho proposto é um projeto de intervenção 
para melhoria e ampliação do acompanhamento dos pacientes hipertensos da 
Unidade Básica Serapião, no Município de Dom Cavati, Minas Gerais de forma que 
todos pacientes sejam devidamente cadastrados como hipertensos e 
acompanhados regularmente. A seleção bibliográfica foi realizada na 
ScientificElectronic Library Online (SciELO) e na Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados seguintes os 
descritores:Estratégia Saúde da Família, Hipertensão e Doenças Cardiovasculares. 
Foram priorizados os artigos disponíveis nas línguas português, inglês e espanhol, 
principalmente após 2010. Para obter resultados mais consistentes e duradouros 
dos fatores que levam a hipertensão arterial são necessárias ações que minimizem 
as dificuldades vivenciadas pelos pacientes portadores de HAS, com adoção de 
hábitos de vida saudáveis e aderência eficaz ao tratamento medicamentoso, além 
da melhor atuação dos profissionais da ESF na assistência a esse público, além de 
maior preocupação por parte da coordenação da Estratégia Saúde da Família 
quanto às ações voltadas para os pacientes com alto risco. 

 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da 

Família.Hipertensão.DoençasCardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
Systemic Arterial Hypertension is considered among the most frequent 
cardiovascular diseases and is the main risk factor for complications such as acute 
myocardial infarction, stroke and terminal chronic renal disease. Risk factors, since 
the drugs also need these measures in order for the recommended blood pressure 
levels to be reached.Despite these incontrovertible evidences, these factors related 
to habits and lifestyles continue to grow in society, leading to a continuous increase 
in the incidence and prevalence of hypertension, as well as its inadequate control. 
Thus, the work is a Strategic Situational Planning (PES) to improve the follow-up of 
hypertensive patients of the Serapião Basic Unit, in the Municipality of Dom Cavati, 
Minas Gerais and extend this follow-up so that all patients are properly registered as 
hypertensive and regularly followed up. The selection of the biography was carried 
out in a database of Science in Health as: Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) and in the Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences 
(LILACS), the following descriptors were used: Family Health Strategy, Hypertension 
and Cardiovascular Diseases. Priority was given to articles available in the 
Portuguese, English and Spanish languages, especially after 2010. To obtain more 
consistent and long-lasting results of the factors that lead to hypertension, actions are 
needed to minimize the difficulties experienced by patients with hypertension, with 
adoption of healthy living habits and effective adherence to drug treatment, as well as 
the better performance of ESF professionals in assisting this public. In addition to 
greater concern on the part of the Family Health Strategy (FHS) coordination 
regarding actions aimed at patients with high risk. 

 

Keywords: Family Health Strategy.Hypertension. CardiovascularDiseases. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 Breves informações sobre o Município Dom Cavati 

 
 
Dom Cavati é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. Pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço e se localiza a leste 

da capital do estado, distando desta cerca de 280 km(DOM CAVATI, 2018). 

 

Dom Cavati se desenvolveu de um pequeno povoado surgido à beira da BR-116 (Rio-

Bahia), que serve como ponto de parada, abastecimento e pausa de caminhoneiros 

que viajam pela rodovia. Na década de 40 foi a época em que o povoado começou a 

se formar, sendo que em 27 de dezembro de 1948 foi determinado como distrito da 

cidade de Inhapim, já com o nome de Dom Cavati, em homenagem ao Dom João 

Batista Cavati, responsável pela paróquia local e bispo de Caratinga.Só em 30 de 

dezembro de 1962 que se emancipou como município, com a Lei nº 2.764, em, e 

assim, desmembrou-se de Inhapim(IBGE, 2018).  

 

Localizada no leste mineiro, dentro da região da Bacia do Rio Doce com o principal 

afluente o Rio Caratinga, possui uma área total de 69 Km2. A população está 

concentrada na área urbana com 5.473 habitantes, sendo que 78,5% dos domicílios 

possuem esgoto sanitário adequado. E o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) éde 0,688 (IBGE, 2018).  

 

Apesar de haver uma grande parcela da população com faixa etária jovem, entre 10 a 

14 anos em relação a proporção do Brasil, há mais idosos, principalmente após os 55 

anos, como demonstrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Pirâmide etária do Município de Dom Cavati, Minas Gerais, de 

acordo com o último censo, ano 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Os dados do Gráfico 1 mostram haver maior concentração de pessoas do sexo 

feminino com mais de 60 anos em acordo com a feminilização da idade no Brasil e no 

mundo.  

 

Ainda segundo o IBGE(2018), Dom Cavati possui uma topografia de relevo 

acidentado, em geral de forma montanhosa, localizado nas encostas da Serra da 

Caratinga. A pecuária é a principal fonte econômica, já que o solo não é adequado 

para plantações, sendo utilizado apenas para subsistência. Porém, na área rural do 

distrito sede, a Fazenda Volta Grande se sobressai pelo cultivo e comercialização de 

bananas. E um baixo número de pessoas trabalham nos setores cultivo e 

comercialização de bananas, comercial e industrial que representam um 

desenvolvimento tímido.  

 

Em 2015, o PIB per capitafoi de R$ 9.136,73 reais, e em 2016, o salário médio 

mensalera de 1,5 salários mínimos, como mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 -Salário médio mensal dor trabalhadores formais do Município de 

Dom Cavati, Minas Gerais, 2016. 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Há duas importantes festas ao longo do ano, sendo a primeira a festa de 1º de 

março, quando se comemora o dia da cidade e a Festa de Nossa Senhora de 

Aparecida, padroeira local, celebrado aos 12 de outubro, conforme a data de 

celebração nacional da santa.Outras festas e tradições locais que se destacam são 

a Festa do Mês de Maria, a Festa Junina, o Arraial da Amizade, a Cantata de Natal, 

o Grupo Folclórico de Folia de Reis, o Desfile Cívico de 7 de Setembro, além da 

encenação da paixão e morte de Cristo (DOM CAVATI, 2018). 
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Os municípios limítrofes de Dom Cavati são Inhapim, Tarumirim e São João do 

Oriente. Sendo que seguindo a rotapelas rodovias BR-458, BR-381, BR-120, MG-

129, MG-434, MG-020 tem-se acesso à Belo Horizonte. 

 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

 

Dom Cavati possui uma equipe de saúde da família (ESF) no centro e outra no 

Bairro Serapião, sendo que 100% (1.839) das famílias são cobertas pelo 

atendimento básico.  

 

O município possui um clínico geral, o atendimento de um gastroenterologista, um 

psiquiatra, um ginecologista, um geriatra, um pediatra, um urologista, um enfermeiro 

(Unidade Básica de Saúde - UBS),dois enfermeiros (ESF),sete técnicos de 

enfermagem, um farmacêutico (Núcleos Ampliado de Saúde da Família - NASF), um 

técnico em farmácia, um psicólogo, (NASF),um fonoaudiólogo, três cirurgiões 

dentistas,dois técnicos em saúde bucal, dois técnicos em saúde bucal, um auxiliar 

de saúde bucal, dois nutricionista, um assistente social,um fonoaudiólogo,um 

fisioterapeuta (NASF),um educador físico, seis agente de endemias, três 

recepcionistas,seis agente de endemias,12 agentes comunitário de saúde, um 

profissional de educação física, um técnico em informática, cinco motoristas e dois 

auxiliares de serviços gerais.  

 

Devido ao município não possuir hospital, se necessário de atendimentos de média 

e alta complexidade, os pacientes são encaminhados às cidades de Ipatinga, 

Caratinga ou Inhapim. 

 

Em relação aos pacientes cadastrados como Hipertensos no Município de Dom 

Cavati, teve um aumento de cadastro em 2014 e quedas nos anos de 2006, 2008, 

2013 e 2015, como mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Pacientes cadastrados como hipertensos no Município de Dom Cavati, 

Minas Gerais, de 2001 a 2015. 

Fonte: Própria autora, 2018. 

Porém, em relação aos pacientes cadastros como hipertensos, em todos os anos 

foram realizados acompanhamentos de praticamente todos os pacientes, como 

demonstrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Pacientes cadastrados como hipertensos e acompanhados, no 

Município de Dom Cavati, Minas Gerais, de 2001 a 2015. 
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Fonte: Própria autora, 2018. 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Serapião, seu território e sua população 

 
A Unidade de Saúde da Equipe de Serapião está situada na rua principal do bairro, 

em frente à Igreja Católica. É uma casa alugada, adaptada para ser uma Unidade de 

Saúde. A casa é antiga, porém bem conservada. Sua área pode ser considerada 

inadequada considerando a demanda e a população atendida (3.100 pessoas), 

embora o espaço físico seja muito bem aproveitado.A área destinada à recepção é 

pequena, porém há um espaço anterior à recepção com as cadeiras para os 

pacientes aguardarem. No local da pré-consulta há mais quatros lugares, onde os 

primeiros pacientes a serem atendidos aguardamo que garante conforto e 

mobilidade dos usuários e profissionais. 

 

No momento não são realizados grupos operativos. Apesar de dispormos de espaço 

físicopara as atividades básicas, não possuímos estrutura adequada como sala de 

reunião. Quando se faz necessário, as reuniões dos profissionaissão realizadas na 

cozinha, ou na própria recepção.  
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A Unidade atualmente está equipada de materiais e alguns equipamentos e conta 

com os recursos para o trabalho da equipe.Possui mesa ginecológica, glicosímetro, 

materiais para curativos,não possui instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e 

nebulizador, sendo o paciente encaminhado para outro posto de saúde de referência 

quando se faz necessário estas propedêuticas, gerandodefasagem no atendimento 

ao paciente e comprometendo o seu acompanhamento.  

 

A Equipe Médica é composta por um médico clínico geral e na necessidade de outro 

médico especializado, os pacientes são encaminhados para outra unidade do 

centro. O horário de funcionamento da Unidade é de 7:00 às 16:00h, com uma hora 

de almoço. 

 

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

(primeiro passo) 

 

Com base no diagnóstico situacional da nossa área de abrangência e de discussões 

com a Equipe de Saúdeda unidade, chegamos a um levantamento dos principais 

problemas enfrentados pelos profissionais no dia-a-dia.Foram identificadas como os 

principais problemasas doenças crônicas não transmissíveis como Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), doenças infectocontagiosas como 

tuberculose, esquistossomose, tabagismo, transtorno do sono e doenças mentais, 

analfabetismo e desemprego. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Para avaliação da equipe de saúde sobre os principais problemas que atingem a 

nossa comunidade, utilizamos o método de estimativa rápida como estratégia para 

esse levantamento(FARIA; CAMPOS; SANTOS,2018). Foi observado que os 

principais problemas que demandam atenção e intervenção são:  

 A HAS, onde através dos dados levantados no Sistema de Informação em 

Saúde para a Atenção Básica (SISAB), observamos que na área de 

abrangência do Bairro Serapião, a porcentagem dos pacientes portadores 
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dessa patologia, ultrapassa em 17% o valor esperado pelo Ministério da 

Saúde. Desta forma este problema foi identificado como o de maior 

importância e necessidade de abordagem pois requer enfrentamento e ação 

multidisciplinar da comunidade e financiamento do setor da saúde para que 

esta intervenção seja mais eficaz. Por este motivo colocamos como 

capacidade de enfrentamento parcial. 

 A doença Diabetes Mellitus- foi observadouma percentagem menor do que 

esperado pelo Ministério da Saúde, apesar de termos detectados muitos 

casos de pacientes com controle inadequado.  

 

Com o mesmo grau de importância e urgência selecionamos também a saúde 

mental que da mesma forma como a HAS a capacidade de enfrentamento depende 

de incentivo fiscal e envolvimento de outras esferas administrativas da cidade, sendo 

classificada como capacidade de enfrentamento parcial. Por último e não menos 

importante identificamos problemas de Esquistossomose, cuja região é endêmica, 

sendo identificados muitos casos crônicos e agudos da doença; de tuberculose, que 

apesar de ter somente um caso identificado, é uma doença que requer atenção pela 

particularidade de controle de disseminação e dificuldade de tratamento e ainda o 

analfabetismo, onde a faixa etária mais prevalente é a idosa, gerandoconsequências 

na adesão e controle das doenças desse grupo.Verificamos a seguir a classificação 

de prioridade de problemas apontadas pela unidade. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde Serapião, Município de 

Dom Cavati, Minas Gerais. 

 
 

Comunidade de Serapião: Priorização dos Problemas 

Principais 
Problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de       
enfrentamento*** 

Seleção**** 
 

Hipertensão Alta 8 Parcial 1 

Diabetes Alta 7 Parcial 2 

Saúde Mental Alta 7 Parcial 3 
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Esquistossomose Alta 6 Parcial 4 

Tuberculose Alta 6 Parcial 5 

Analfabetismo Alta 6 Fora 6 

Fonte:Própria autora, 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 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada entre as doenças cardiovasculares a 

de maior frequência, além de ser o principal fator de risco para as complicações 

como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica 

terminal. 

 

Com isso é muito importante a implantação de medidas de mudança no estilo de 

vida para o processo de prevenção e tratamento da hipertensão. Dentre essas 

mudanças é fundamental uma alimentação adequada, hipossódica, a prática de 

atividade física, peso corporal adequado, cessação do tabagismo e evitar o consumo 

de álcool. Para tal, é necessária uma abordagem adequada para controle desses 

fatores de risco, já que os medicamentos também necessitam dessas medidas para 

que os níveis recomendados de pressão arterialsejam alcançados. 

 

Apesar dessas evidencias, hoje, incontestáveis, esses fatores relacionados a hábitos 

e estilos de vida continuam a crescer na sociedade levando a um aumento contínuo 

da incidência e prevalência da HAS, assim como do seu controle inadequado. A 

despeito da importância da abordagem individual, cada vez mais se comprova a 

necessidade da abordagem coletiva para se obter resultados mais consistentes e 

duradouros dos fatores que levam a hipertensão arterial. 

 

 Por esse motivo, esse foi o tema escolhido para ser abordado junto à Equipe de 

Saúde, com a população do Serapião. Ao discutir com a equipe de saúde sobre os 

principais problemas que atingem a nossa comunidade, foi observado que a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), onde através dos dados levantados no 

Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) na área de 

abrangência do Bairro Serapião, ultrapassa em 17% o valor esperado pelo Ministério 

da Saúde de pacientes portadores dessa patologia. Desta forma, este problema foi 

identificado como o de maior importância e necessidade de abordagem. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Elaborar projeto de intervenção para melhoria e ampliação do acompanhamento dos 

pacientes hipertensos da Unidade Básica Serapião, no Município de Dom Cavati, 

Minas Gerais. 

 

3.2 Específico  
 

Proporcionar maior conhecimento dos pacientes hipertensos sobre a HAS, suas 

complicações, melhora da qualidade de vida e prevenção de agravos.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização do presente trabalho foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) conforme explicitado pelos autores Campos, Faria e Santos, 

(2018) com priorização do tema hipertensão arterial sistêmica e suas complicações.  

 

Inicialmente foi realizada a revisão de literatura utilizando as bases de dados online 

da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)por meio dos descritores:  Estratégia 

Saúde da Família, Hipertensão e Doenças Cardiovasculares. Priorizaram-se artigos 

com foco na demanda dos pacientes portadores de HAS e sobre a atuação dos 

profissionais da Estratégia da Saúde da Família em relação ao tema proposto.  

 

Após a revisão de literatura, realizada principalmente nas línguas português, inglês e 

em espanhol, publicadas após o ano de 2010, foi iniciado o trabalho com a equipe 

de saúde com a finalidade de elaborar um plano de ação com intervenções 

propostas por (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018)para os pacientes hipertensos, 

traçando metas com divisão de funções a cada responsável e cronograma.  

 

Tantos os enfermeiros como os médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

devem realizar estratégias de intervenção com base em medidas preventivas e 

promotoras de saúde que incluam acesso à informação e esclarecimento sobre a 

hipertensão e seus riscos além de estímulos a adoção de hábitos de vida saudáveis.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Definição e Prevalência 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de Pressão Arterial (PA). Essa alteração está 

diretamente relacionada ao aumento do risco cardiovascular fatal e não 

fatal(BRANDÃO et al., 2010). No Brasil atinge cerca de 32,5% (cerca de 36 milhões) 

de indivíduos, o qual contribui de forma direta ou indireta para 50% das mortes por 

doença cardiovascular (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).É 

considerada um dos principais fatores de risco que podem ser modificados e o 

principal problema de saúde pública(BRANDÃO et al., 2010). 

 

5.2 Etiologia 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica pode ser classificada como primária ou secundária. 

Sendo que a denominada primária não apresenta uma causa definida, mas 

geralmente está relacionada a predisposição genética, a qual o histórico familiar é 

descrito como presente. Nos casos de hipertensão arterial secundária, é possível 

determinar a causa deste aumento pressórico podendo esta ser ou não ser tratável. 

Dentre as causas secundárias de hipertensão arterial destacam-se as nefropatias, o 

diabetes, a apneia obstrutiva do sono, os tumores das glândulas suprarrenais e a 

estenose das artérias renais. O diagnóstico da hipertensão arterial é realizado por 

meio da medida da pressão arterial com aparelhos de coluna de mercúrio, aparelhos 

automáticos ou aparelhos semiautomáticos, denominados esfigmomanômetro 

(DINIS et al., 2017). 

 

5.3 Classificação 

 

A Hipertensão arterial pode ser classificada em estágios 1, 2 ou 3, como 

demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação da Hipertensão Arterial Sistêmica segundo a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, ano 2016. 
 

CLASSIFICAÇÃO PRESSÃO 
SISTÓLICA (mmHg) 

PRESSÃO DIASTÓLICA 
(mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 
Pré-hipertensão 121-139 81-89 
Hipertensão Estágio 1 140-159 90-99 
Hipertensão Estágio 2 160-179 100-109 
Hipertensão Estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016. 

 

Apesar da pré-hipertensão ser caracterizada por PA sistólica entre 121 e 139 e/ou 

diastólica entre 81 e 89, a meta-análise do risco de doença cardiovascular, acidente 

vascular encefálico e doenças isquêmicas do coração em pessoas pré-hipertensas 

demonstrou maior risco nos indivíduos com níveis sistólicos entre 130 e 139, e 

diastólicos entre 85 e 89(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016,). 

 

5.4 Fatores de Risco 

 

Dentre os principais fatores de risco podemos destacar os fatores genéticos (que 

são selecionados pelo estilo de vida), fatores socioeconômicos (menor nível de 

escolaridade),sexo (mulheres), etnia (negra), idade (há um aumento linear do risco 

de desenvolver HAS com o aumento da idade), elevado consumo de sal (um dos 

principais fatores de risco), ingestão de álcool (consumo crônico), excesso de peso 

(Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 25 Kg/m³) e obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m³; maior 

nos grupos mais abastados); sedentarismo (aumento o risco em cerca de 30%); 

tabagismo; etilismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

5.4.1 Elevado consumo de sal 

 

No Brasil, o consumo de sódio é em torno de 4,7 g de sódio por pessoa por dia, 

sendo até duas vezes acima do recomendado (2 g por dia). Sendo que esse 

consumo é maior na região rural do Norte e menor na região urbana do 

Sudeste(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). O sal comum (40% 

de sódio) é empregado frequentemente na cozinha e no processamento dos 

alimentos, sendo a principal fonte de sódio na alimentação (IBIAPINA; SANTOS; 
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OLIVEIRA, 2013). O consumo total de sódio pode ser considerado proveniente de 

três fontes diferentes, sendo 75% de alimentos processados, 15% de sal de adição e 

10% de sódio intrínseco (CUPARI, 2005 apudAVOZANI et al., 2014, p. 143).  Com 

isso, é recomendável a restrição da ingestão de produtos industrializados, como 

embutidos, enlatados, molhos prontos, conservas, congelados, sopas em pó e 

defumados, dando a preferência para condimentos naturais, como salsa, cebolinha, 

cebola, alho, ervas e limão, além de medidas governamentais para reduzir o 

conteúdo de gorduras saturadas e sódio nos alimentos industrializados(FREEMAN, 

2015; IBIAPINA; SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

 

5.4.2 Excesso de peso e obesidade 

  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a classificação de obesidade varia 

desde grau I a grau III (ABESO, 2016), como descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Classificação de sobrepeso e obesidades segundo ABESO, ano 

2016. 

IMC (Kg/m³) Classificação Grau 

< 18,5 Magro ou baixo peso 0 

18,5 – 24,9 Normal ou eutrófico 0 

25 – 29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 0 

30 – 34,9 Obesidade I 

34,9 – 39,9 Obesidade II 

≥ 40 Obesidade Grave III 

Fonte: ABESO, 2016. 

  

O perímetro da cintura também se relacionaà hipertensão, tendo em vista que o 

acúmulo de tecido adiposo em uma região altamente vascularizada como o 

abdômen (LOPES et al., 2015). 

 

A obesidade é fator de risco independente para as doenças cardiovasculares e 

ocupa papel centralizado na síndrome metabólica que envolve hipertensão arterial, 

dislipidemia e resistência insulínica. A prevalência de hipertensão é três vezes maior 

em indivíduos obesos (PEREIRA, 2016). 
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5.4.3 Sedentarismo 

 

A redução do volume de atividade física é uma característica da sociedade moderna, 

sendo prevalente o período que se passa sentado na escola ou trabalho, transporte, 

em casa ou lazer. Sendo que de acordo com estudos de base populacional essa 

incidência só tem aumentado com o decorrer dos anos (SANTINI, 2017). E é um 

estado alarmante, considerando que o sedentarismo é um dos principais fatores 

para as doenças cardiovasculares (MARTINS et al., 2015). 

 

5.5 Informação 

 

A educação sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica e a as mudanças no estilo de 

vida são muito importantes para que o indivíduo tenha consciência da extensão do 

agravo, que mesmo assintomático pode gerar consequências, com isso, 

proporcionar a oportunidade de prevenção de complicações futuras, sendo motivado 

à alterações do cotidiano e à adesão de condutas de controle da HAS (FREEMAN, 

2015; IBIAPINA; SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

 

5.6 Tratamento 

 

Dentre os tratamentos podemos citar o não medicamentoso, que consiste no 

controle do peso, adoção de dietas como a mediterrânea, Dietary Approaches to 

Stop Hypertension (DASH), redução do consumo de sal, ingestão de fibras não 

solúveis, prática de atividade física diária, cessação do tabagismo, diminuição do 

consumo de álcool, e acompanhamento multiprofissional (BOZZA et al., 2016; 

MALACHIAS et al., 2010). 

 

Como exposto, podemos perceber o desafio que é obter controle e atuar sobre essa 

doença silenciosa e que pode ser devastadora se não controlada. Dessa forma, a 

inserção de outros profissionais, especialmente nutricionistas, assistentes sociais, 

psicólogos, professores de educação física, é vista como bastante enriquecedora, 

destacando-se a importância da ação interdisciplinar para a prevenção e controle da 

HAS (BRASIL, 2006). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

De acordo com os problemas levantados, destacamos e damos ênfase a HAS. 

Dentre os fatores de risco e agravantes podemos citar a obesidade, sedentarismo, 

elevado consumo de sal, tabagismo e etilismo. Dessa forma é primordial a adoção 

de hábitos de vida saudáveis, o que é mais efetivo quando a população é bem 

informada sobre a doença que a acomete. Nos quadros 2 a 5 iremos detalhar como 

será elaborado um Plano de Ação da Estratégia Saúde da Família a fim de melhorar 

os padrões e diminuir as complicações dessa doença.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

O alto consumo de sal está relacionado aos principais fatores de risco para HAS, 

influenciando nos eventos cardiovasculares e renais. A disponibilidade domiciliar de 

4,7 g de sódio/pessoa/dia, sendo esse valor mais de duas vezes o consumo máximo 

recomendado (2 g/dia) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

O sedentarismo está relacionado a pessoas pouco ativas, adultos que não 

realizaram pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, considerando 

trabalho, deslocamento e lazer (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

 

O sobrepeso e a obesidade têm demonstrado associação significativa com a HAS 

tanto através do peso, quanto a adiposidade central (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

 

O nível de informação é um fator relevante na presença de hipertensão arterial tendo 

em vista que adultos com menor nível de escolaridade (até fundamental incompleto) 

apresentam maior prevalência de HAS autorreferida (31,1%), a literatura aponta que 

menor nível de instrução apresenta maior carga de doenças crônicas. Isso é 

justificado devido a escolaridade ser um dos mais importantes indicadores de saúde 

da população e está relacionado também a idade no Brasil, já que os idosos deste 

século tiveram menos oportunidade de estudos na juventude. O baixo nível 

educacional também se relaciona com a baixa renda, que pode gerar fatores como 
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estresse, condições de trabalho e sedentarismo(ANDRADE et al., 2015; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016; VIEIRA et al., 2016). 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
O sódio é utilizado como conservantes nos alimentos, com isso, muitas indústrias 

utilizam essa estratégia para aumentar a validade dos seus produtos, excedendo a 

quantidade recomendada. Devido a isso o consumo de alimentos processados é a 

principal causa de ingestão excessiva de sódio no Brasil (CAVALCANTEet al., 

2015).  

 

O comportamento sedentário está presente em todo Brasil sendo presente na vida 

das pessoas (GUERRA, MIELKE, GARCIA, 2014). O homem em seu 

desenvolvimento tecnológico e industrial acabou tornando-se sedentário. O estilo de 

vida de trabalho sem esforço, estudos e trabalhos excessivos favorece esse hábito 

de não praticar nenhuma atividade física (GUEDES, 2015). 

 

O aumento expressivo do sobrepeso e obesidade vem acompanhando o processo 

de transição nutricional, alterações nos padrões nutricionais e dietéticos da 

população brasileira em todas as faixas etárias e estratos sociais gerando déficits 

nutricionais. Isso se deve a alteração de fatores culturais que se tornou mais urbana, 

a inserção da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, menores 

preocupações com a qualidade alimentar. Sendo assim a preferência por alimentos 

industrializados, aumento do consumo de ácidos graxos saturados, guloseimas, 

refrigerantes, entre outros (PAIVA et al., 2018; SOUZA, 2010). 

 

O nível baixo de informação é um fator determinante devido a ausência de 

conhecimento sobre os benefícios que oferece à saúde (ALMEIDA, 2008).Com isso, 

a ingesta rica em sódio, o comportamento sedentário, o baixo nível de escolaridade, 

o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco modificáveis em que a equipe pode 

influenciar e gerar impactos na HAS. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
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Com isso, com o intuito de intervenção na melhoria doacompanhamento dos 

pacientes com HAS, foi delineado os fatores que mais influenciam na mudança 

dessa realidade. Sendo assim, o primeiro nó critico a ser descrito é o nível de 

informação, tendo em vista que sem ele há comprometimento em qualquer plano de 

intervenção. O segundo nó a ser abordado é a ingesta de sódio, que interfere na 

vida de pessoas que não tem o fenótipo de síndrome metabólica, mas possui 

hábitos preocupantes, os quais passam despercebidos. O terceiro nó é o 

sedentarismo, o qual é de conhecimento de todos,mas mesmo assim entra em 

conflito com o estilo de vida corrido da população atual. E o quarto nó corresponde 

ao sobrepeso e obesidade que é um problema complexo necessitando de uma 

abordagem completa. 
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Quadro 2 - Desenho de operações para os “nós” críticos do problema para 

melhoria do acompanhamento dos pacientes com hipertensão arterial. 

Nó Crítico Operação/ 

Projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

Necessários 

Alto 

consumo de 

sal 

Menos 

pressão 

mais Sabor: 

Apresentar 

alternativas 

para 

substituição 

do sal 

refinado na 

alimentação 

diária. 

Diminuir o 

consumo de sal 

refinado para 

menos de 2 g/dia 

por pessoa.  

Oficinas culinárias 

com sugestões de 

receitas que 

substituam o sal 

refinado na prática 

do dia-a-dia. 

Diminuição da 

ingesta de 

produtos 

industrializados. 

Organizacional: 

para elaboração 

de pratos 

funcionais 

Político: 

mobilização 

social para 

adesão do 

programa 

Financeiro: 

elaboração de 

cartilhas 

informativas e 

insumos para 

realização de 

workshop 

culinário. 

Sedentarismo Menos 

Pressão 

mais Ação:  

Estimular a 

prática de 

atividade 

física diária 

Diminuir em 20% o 

número da 

população 

sedentáriada 

Unidade de Saúde 

da Equipe de 

Serapião adscrita. 

Prática de 

caminhada coletiva 

e alongamentos 5 

vezes na semana 

Organizacional: 

Equipe 

organizada para 

caminhada e 

prática de 

atividade física 

Nível de 

informação 

Menos 

pressão, 

mais 

informação: 

Aumentar o 

nível de 

informação 

da 

População mais 

informada sobre 

as consequências 

que geram uma 

HAS 

descontrolada. 

Palestras e folders 

informativos sobre 

as consequências 

de uma HAS 

descompensada  

Organizacional: 

espaço físico e 

abordagem 

multidisciplinar 

sobre o tema 

Financeiro: 

elaboração de 

material 
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população 

sobre a 

HAS. 

informativo 

audiovisual 

Sobrepeso/ 

Obesidade 

Menos 

pressão 

mais 

leveza: 

Estimular a 

mudança de 

estilo de 

vida. 

 

Diminuir em 20% a 

população com 

sobrepeso/ 

Obesidade 

Unidade de Saúde 

da Equipe de 

Serapião adscrita. 

Acompanhamento 

nutricional e grupo 

motivacional uma 

vez por semana 

para controle e 

manutenção da 

perda de peso.  

Compra de 

exames e 

consultas 

especializadas. 

Organizacional: 

Equipe 

multidisciplinar 

voltada para 

abordagem da 

obesidade 

Cognitivo: 

elaboração de 

palestras e 

formação de 

grupo de apoio 
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Quadro 3 - Identificação de recursos críticos 

Operação/Projeto  

Menos pressão, mais sabor Espaço físico e insumos para realização de 

workshop culinário. Material dispositivo como 

receitas, folders. Engajamento do profissional da 

nutrição para realização do projeto 

Menos pressão, mais ação Espaço físico para realização de atividade física 

diária. Profissionais de educação física 

orientando as atividades.  

Menos pressão, mais informação Espaço físico para realização de palestras e 

grupos interativos. Material informativo e 

audiovisual 

Menos pressão, mais leveza Espaço físico para realização de grupo 

motivacional, avaliação clínica e medidas 

antropométricas. Disponibilidade de nutricionista 

para orientação dietética e de psicóloga para 

suporte psicológico.  Disponibilidade de insumos 

para realização de exames laboratoriais e 

acesso a serviço médico especializado, 

mediante colaboração aprovada do Secretário 

de Saúde de Dom Cavati. 
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Quadro 4 - Análise de viabilidade do plano. 

Operação/ 

Projeto 

Recurso crítico Ator que 

controla 

Motivação Ação 

estratégicas 

Menos pressão, 

mais sabor 

Político: espaço 

físico para 

realização de 

workshop e palestra 

Financeiro: recurso 

para elaboração de 

folders e obtenção 

de insumos 

Pessoal: 

Participação do 

nutricionista 

Secretaria 

Municipal de 

saúde. Fundo 

de Saúde 

 

 

 

Favorável Apresentação 

do projeto e o 

impacto 

positivo da 

ação a longo 

prazo. 

Menos pressão, 

mais ação 

Político: Local 

disponível para 

realização de 

atividade física 

 

Pessoal: 

Profissional de 

Educação Física 

Motivação da 

participação da 

população 

Secretaria da 

Educação. 

Prefeitura 

Municipal 

 

Associação 

dos 

Moradores 

 

 

Favorável 

 

 

 

Favorável 

Apresentação do 

projeto e o 

impacto positivo 

da ação a longo 

prazo. 

Menos pressão, 

mais informação 

Político: Local para 

realização de 

palestras e grupos 

interativos 

Pessoal: 

profissionais de 

saúde para 

elaboração e 

exposição do tema 

Financeiro: Folder e 

material audiovisual 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

Favorável 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferente 

Apresentação do 

projeto e o 

impacto positivo 

da ação a longo 

prazo.  

Menos pressão, Político: Local para 

realização das 

Secretaria 

Municipal de 

Favorável Apresentar 

projeto de 
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mais leveza atividades e 

aumento do recurso 

financeiro para 

custear exames, 

consultas 

especializadas, 

medicamentos 

Saúde. 

Prefeitura 

Municipal 

Indiferente estruturação da 

rede e 

motivacional do 

projeto 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema para 

melhoria do acompanhamento dos pacientes com HAS na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Serapião, no município Dom 

Cavati, estado de Minas Gerais, segue no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Elaboração do Plano Operativo. 

Operações     Resultados   Ações Estratégica             Responsável Prazo 

Menos 

pressão 

mais sabor 

Novos 

sabores na 

alimentação  

Diminuir o 

consumo de sal 

para 2g/pessoa 

e adoção de 

alimentação 

saudável e 

equilibrada 

Workshop 

culinário 

  

Enfermeiro  

Nutricionista 

Três meses 

para início 

das 

atividades 

Menos 

pressão 

mais ação 

Pratica de 

atividade 

física diária  

Prática regular 

de atividade 

física 5 x na 

semana. 

Diminuição do 

estresse 

Programa de 

caminhada, 

alongamento 

orientado 5 x 

por semana 

e introdução 

à Yoga 2x 

semana 

  

Profissional de 

Educação 

Física 

Três meses 

para início 

das 

atividades 

Menos 

pressão 

mais 

informação 

Aumentar o 

nível de 

informação 

sobre HAS 

População mais 

informada sobre 

Has. E maior 

aderência ao 

tratamento 

medicamentoso.  

Palestra e 

grupo 

interativo 1 x 

por mês 

Apresent

ação do 

projeto e 

o 

impacto 

positivo 

da ação 

em longo 

prazo. 

 

Médica 

Enfermeira 

Três meses 

para 

elaboração 

do projeto e 

6 meses 

para início 

das 

atividades 

com 

duração de 
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8 meses   

Menos 

pressão, 

mais 

leveza 

Perda 

ponderal da 

população 

portadora 

de HAS  

Reversão da 

obesidade em 

15% da 

população 

portadora de 

HAS 

Acompanha

mento 

quinzenal 

com medidas 

antropométri

cas e 

orientações 

dietéticas e 

psicológicas. 

Avaliação 

clínica a 

cada 2 

meses  

Apresen-

tar 

projeto 

de 

estrutura

ção da 

rede e 

motivacio

nal do 

projeto 

 

 

 

Médica 

Enfermeira 

Nutricionista 

Elaboração 

do projeto 

em 3 meses 

e 6 meses 

para início 

das 

atividades 

com 

duração de 

10 meses 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que, com a implantação do plano de intervenção, sejam desenvolvidas 

ações que minimizem as dificuldades vivenciadas pelos pacientes portadores de 

HAS, com adoção de hábitos de vida saudáveis e aderência eficaz ao tratamento 

medicamentoso, além da melhor atuação dos profissionais da ESF na assistência a 

esse público. 

Para o sucesso definitivo de tal intervenção será necessária a manutenção das 

ações em longo prazo para concretização das propostas e alcance dos resultados 

almejados. 

Além disso, será necessária maior preocupação por parte da coordenação da 

Estratégia Saúde da Famíliaquanto às ações voltadas para os pacientes com alto 

risco de desenvolver HAS. Espera-se que este trabalho traga algumas contribuições 

ao trabalho dos profissionais da Estratégia Saúde da Família na organização do 

atendimento à saúde.  
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