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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade na atualidade, sendo que 

dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de tais doenças estão a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus, fato este que preocupa gestores e trabalhadores da 

área de saúde, levando-os a efetivar ações que visem o controle dessa doença. A HAS é uma 

condição clínica multifatorial tendo como característica níveis elevados e sustentados de 

pressão arterial, tratando de uma doença crônica de alta prevalência na população brasileira. 

Este estudo tem como objetivo propor um plano de ação para melhorar o controle da pressão 

arterial dos usuários hipertensos atendidos pela ESF Vila Reis-Cataguases/ Minas Gerais. 

Nesse sentido, buscaram-se diferentes formas de se pensar, planejar e fazer as ações de saúde, 

de modo a fortalecer a autonomia do usuário em relação à organização e produção dos 

serviços que lhes são direcionados. Como metodologia foi realizada revisão bibliográfica nos 

bancos de dados Scientific Electronic Library online, e da Secretaria Municipal de Saúde de 

Cataguases, no período de 2009 a 2019. Observou-se que as pessoas portadoras dessa 

enfermidade apresentam grande dificuldade em lidar com a mesma, relacionadas com 

questões sociais e culturais. Porquanto, ficou demonstrado que a adoção de hábitos saudáveis 

e o uso adequado de medicamentos, não bastam por si.  É relevante que o paciente seja 

consciente sobre sua enfermidade. Concluiu-se que a estruturação da equipe para o controle 

eficiente e efetivo da pressão arterial, para os hipertensos usuários da Estratégia de Saúde da 

Família Vila Reis de Cataguases, contribuirá em reduzir as ocorrências de complicações 

decorrentes desse tipo de afecção. 

Descritores: Educação em Saúde. Planejamento em Saúde. 
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ABSTRACT 

Cardiovascular diseases are themain cause ofmortalitytoday, andamongtheriskfactors for 

thedevelopmentofsuchdiseases are systemic arterial hypertensionand diabetes mellitus, a 

factthatworries managers andhealthworkers, leadingthemtocarry out 

actionsaimedatcontrollingthisdisease. Systemic arterial hypertensionis a 

multifactorialclinicalcondition, characterizedby high andsustainedlevelsofbloodpressure, 

treating a chronicdiseasewith high prevalence in the Brazilianpopulation. 

Thisstudyaimstoproposeanactionplanto improve 

bloodpressurecontrolofhypertensiveusersattendedbythe Family Health Strategy Vila Reis-

Cataguases / Minas Gerais. 

In thissense, differentwaysofthinking, planningand carrying out healthactionsweresought, in 

ordertostrengthentheuser'sautonomy in 

relationtotheorganizationandproductionofservicesdirectedtothem. As a methodology, a 

bibliographic review wascarried out in theScientificElectronic Library online databases, and 

in the Municipal Health Secretariatof Cataguases, from 2009 to 2019. with social and cultural 

issues. Because it hasbeenshownthattheadoptionofhealthyhabitsandtheproper use of medicines 

are notenough in themselves. It isrelevantthatthepatientisawareofhisillness. It 

wasconcludedthatthestructuringoftheteam for theefficientandeffectivecontrolofbloodpressure 

for hypertensiveusersofthe Family Health Strategy Vila Reis de Cataguases 

willcontributetoreducetheoccurrencesofcomplicationsresultingfromthistypeofaffection. 

 

Descriptors: Health Education. Health Planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus e a minha família 

em especial minha esposa que sempre esteve 

ao meu lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTAS DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACC- Antagonistas dos Canais de Cálcio 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Aspectos gerais do município de Cataguases, Minas Gerais 

 

Cataguases é uma cidade do estado de Minas Gerais (MG), localizada na Zona da mata, tendo 

uma população estimada de 75,123 habitantes (IBGE, 2019). O município é constituído de 

seis distritos: Cataguases Aracati de Minas, Cataguarino, Glória de Cataguases, Sereno e 

Vista Alegre (IBGE, 2019). 

 

A primitiva povoação de Meia Pataca, hoje cidade de Cataguases e sede do município do 

mesmo nome, foi fundada em 26 de maio de 1826 pelo francês Guido Tomaz Marlière, 

Coronel-comandante das Divisões Militares do Rio Doce, Diretor Geral dos Índios e Inspetor 

da Estrada de Minas aos Campos e Goitacazes, em terreno doado pelo Sargento das 

ordenanças, Henrique José de Azevedo e por outros moradores do sítio, conhecido, então, por 

“Porto dos Diamantes”. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 

2019).  

 

Quanto ao outro topônimo, “Meia Pataca”, o Dicionário Geográfico do Brasil, de Moreira 

Pinto, afirma que, por volta de 1800, vários aventureiros, explorando a região Sudeste de 

Minas, acharam um “rio”, do qual extraíram meia pataca de ouro, dando ao curso d’água a 

denominação que, mais tarde, foi também adotada para a povoação erguida em sua margem 

(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2019). 

 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Cataguases é 0,751, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,861, seguida de Renda, 

com índice de 0,718, e de Educação, com índice de 0,685 (IBGE, 2019).  

 

Discorrendo sobre longevidade, mortalidade e fecundidade no município os indicadores foram 

promissores até o ano de 2010, pois mostraram que a mortalidade infantil decresceu passando 

de 19,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 12,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 

2010, e que a esperança de vida ao nascer aumentou 3,4 anos na última década, passando de 

73,3 anos, em 2000, para 76,7 anos, em 2010 (IBGE, 2019). 
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

A organização do sistema municipal de saúde é regida pela Secretaria Municipal de Saúde, de 

acordo com a legislação vigente, cabendo aorganização, gerenciamento, planejamento, 

coordenação, controle, execução e avaliação das ações que estão a cargo do município, 

contemplando todos os níveis em relação a atenção à saúde. Além de proporcionar assistência 

e educação, promoção, prevenção de agravos e recuperação da saúde dos indivíduos. Atrelado 

a esse fator é de competência desse órgão municipal a avaliação, controle, fiscalização e 

otimização dos serviços de saúde, privado ou público, prestados à população. 

 

O município de Cataguases, atualmente, tem 19 pontos de Estratégias em Saúde da Família 

(ESF), sendo uma na zona rural, dezoito na zona urbana e uma equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). 

 

Já na atenção secundária, o município conta com centro de atenção psicossocial (CAPS) e 

CAPS álcool e drogas (CAPS AD), CAPS 1 o centro de referência em saúde mental, além de 

contar com uma policlínica e um centro de especialidades da Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas (UNIMED). 

 

Na atenção terciária o município tem a sua disposição somente um hospital que assiste à 

população local e regional, tendo um Pronto Atendimento, maternidade e Unidade Terapia 

Intensiva. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Discorrendo sobre os aspectos ambientais da comunidade Vila Reis podemos classificar a 

infraestrutura de saneamento básico como satisfatória, embora a iluminação de vias públicas 

da comunidade seja deficitária. Em relação ao abastecimento de água, 99% da população 

possui água encanada e enquanto aproximadamente 1% ainda utiliza água retirada de poço ou 

nascente. O recolhimento e destinação final do lixo, é realizado pela rede pública, atingindo 

praticamente toda a população adstrita (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2019) 
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Sobre a economia destaca-se a renda mensal de aproximadamente 1,9 salários mínimos 

(IBGE, 2019). Dito isso, a renda per capita familiar torna-se baixa devido ao grande número 

de dependentes desocupados, dificultando o acesso as melhores condições de moradia, 

alimentação, lazer, estudo e saúde. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vila Reis 

 

A unidade básica de saúde (UBS) está localizada no bairro Vila Reis e presta cuidados em 

saúde, segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal, a uma população aproximada de 

3313 pessoas, com predomínio de idosos em relação à população jovem, sendo 2805 pessoas 

maiores de 15 anos, com 1100 pacientes na faixa etária de 15 a 39 anos e 1703 na faixa etária 

entre 40 a 80 anos de idade (MINAS GERAIS, 2019). 

 

No perfil de comorbidades nota-se uma alta prevalência de hipertensos totalizando 667 

pacientes, seguido pelos diabéticos com 290 pacientes, muitos desses com critérios para 

síndrome metabólica, tendo a dislipidemia e obesidade, como fatores preponderantes, além 

dos agravos respiratórios com 260 pacientes. 

 

Nossa unidade possui sede própria, tendo sua área física dentro dos padrões normativos 

vigentes. Assim, possui recepção com pequena sala para acolhimento, sala de curativo e 

vacina, além de consultórios multiprofissionais, escovaria, sala para Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), banheiros para usuários e para profissionais, expurgo, sala para esterilização, 

cozinha. Além disso, conta com todos os materiais necessários para realização uma adequada 

assistência ao paciente. No entanto a quantidade daqueles, geralmente, são insuficientes em 

períodos de grande demanda. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde do Vila Reis 

 

A ESF do Vila Reis funciona com uma equipe mínima formada por um médico clínico geral, 

uma enfermeira, um técnico de enfermagem, cinco ACS além da equipe de saúde bucal e uma 

auxiliar de serviços gerais. A população está dividida em cinco microáreas localizadas na 

zona urbana, todos os pacientes adscritos recebem visita domiciliar sempre que necessário, 

porém não existe transporte e as visitas são realizadas por meios próprios. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe do Vila Reis 

 

A Unidade funciona de 7:00 horas às 16:00 horas de segunda a sexta-feira, com uma carga 

horária de 40 horas semanais, desta forma a ESF se propõe em substituir um modelo antigo e 

tradicional de assistência por aquela voltada para a promoção e a prevenção, desenvolvidas 

por uma equipe multiprofissional, tendo como núcleo central a família.Todavia tem sido um 

desafio implementar tal prática, uma vez que, os usuários ainda estão vinculados à uma 

assistência centrada na figura do médico. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde do Vila Reis 

 

No momento, o modo de trabalho de toda equipe está focado nos grupos prioritários 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde como: Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), Saúde 

Mental, Gestante, Puericultura e Idosos. Os grupos educativos que ocorriam de forma 

esporádica, tem sido retomado aos poucos como forma de implementação estratégica para os 

usuários buscarem a autonomia e o empoderamento sobre seu estado de saúde. Analisando, 

ainda, o processo de trabalho na unidade, nota-se que a demanda espontânea possui maior 

disponibilidade de horários no esquema organizacional da agenda. Isso é explicado devido a 

cultura institucional da comunidade, em que há procura do serviço para resolução de quadros 

agudos ou mesmo agudizações de problemas crônicos. O que gera por sua vez uma 

sobrecarga de trabalho e comprometimento das funções de cada integrantes da equipe que 

redunda em um acolhimento ineficiente, muitas das vezes, e insatisfação da população.  

 

Contudo, há de se vislumbrar formas diferentes de se pensar, planejar e fazer as ações de 

saúde, de modo a fortalecer a autonomia do usuário em relação à organização e à produção 

dos serviços que lhes são direcionados, o que implica de forma decisiva em um constante 

repensar dos profissionais sobre sua postura e conduta frente as diversas situações que surgem 

no cotidiano da Unidade. 

 

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

  

Após realização do diagnóstico situacional da área de abrangência promovido pela equipe, 

através do método de estimativa rápida, foi possível identificar diferentes problemas que a 
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comunidade vivenciava. Segundo Campos, Faria e Santos(2010, p. 36) “a estimativa rápida 

nos permite objetivamente averiguar documentos existentes, realizar entrevistas com 

informantes estratégicos e ponderar sobre as condições de vida da população em que se quer 

fazer o estudo”. 

 

Sendo assim durante a realização analítica da situação territorial e a elucidação dos 

determinantes que afetam negativamente a saúde da nossa área, foram descobertos fatores 

preponderantes que influenciam diretamente ou indiretamente à saúde da nossa população 

sejam eles ambientais, sociais ou biológicos. Assim os problemas identificados foram: 

A prevalência de hipertensos com controle inadequado; 

Ocorrência elevada de portadores de Diabetes Mellitus; 

Elevado número desempregados; 

Elevado número de usuários de Substâncias Psicoativas (SPA). 

 

Diante do cenário apresentado, é evidente que a equipe não possui condições financeiras, 

muito menos material humano para solucionar todos os problemas em uma única 

oportunidade. Vale ressaltar ainda que haja o anseio de resolver toda problemática local, a 

governabilidade e resolutividade da equipe torna-sebaixa em relação alguns problemas 

apresentados, sendo assim dever-se-á priorizar o item com maior urgência e que possa gerar 

prejuízos para a comunidade, se não houver uma interferência rápida e efetiva. 

 

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

(segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas da área de abrangência foi realizada a priorização, que 

tem por objetivo entender surgimento do problema, a fim de que possa ser enfrentado e 

solucionado. Então, os critérios utilizados foram aqueles preconizados por Campos, Faria e 

Santos (2010): sendo a importância do problema ( alta, média ou baixa), a urgência (com 

distribuição de pontos de acordo com o grau de urgência, com o máximo de 10 pontos), a 

capacidade de enfrentamento da equipe ( classificando a solução para o problema como 

dentro, fora ou parcialmente dentro das capacidades de enfrentamento da equipe responsável), 

a viabilidade e os recursos. 
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Quadro 1 - Priorização dos problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adstrita a ESF Vila Reis do município de Cataguases/ Minas Gerais. 

 

Problemas Importância 
Urgência (0 a 

10) 

Capacidade de 

Enfrentamento 
Seleção 

Elevado número de 

hipertensos sem 

acompanhamento e 

controle adequados 

Alta 9 Dentro 1 

Incidência elevada de 

portadores de Diabetes 

Mellitus. 

Alta 8 Dentro 2 

Aumento do número de  

desempregados e baixa 

renda per capita 

Alta 7 Fora 3 

Elevado número 

de usuários de SPA 
Alta 6 Fora 4 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Em relação aos problemas elencados é preocupante a alta prevalência de pacientes hipertensos 

na comunidade Vila Reis. É significativo o número de consultas a estes usuários devido à 

baixa adesão ao tratamento proposto e aos hábitos de vida pouco saudáveis, contribuindo para 

a progressão de lesão funcional e/ou estrutural de órgãos-alvos, como o remodelamento 

vascular, a cardiopatia isquêmica, a doença cerobrovascular, a nefropatia e retinopatia 

hipertensiva. Esse fato explica o crescimento de complicações cardiovasculares fatais e não 

fatais anualmente (BRASIL, 2013). 

 

“A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos, chegando a mais de 

50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos" (BRASIL, 

2013,p. 46). Assim justifica-se a maior prevalência de idosos portadores de hipertensão em 
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nossa área de atuação (MINAS GERAIS, 2019). 

 

Portanto fazendo um paralelo com as informações supracitadas, diante desse cenário e com os 

níveis crescente de preocupação por parte da equipe, optou-se por implementar um projeto de 

intervenção com objetivo de melhorar o controle pressórico dos pacientes hipertensos. O 

quadro acima referido mostra os quatro principais problemas visualizados pela equipe através 

do método de estimativa rápida, que são eles: elevado número de hipertensos e diabéticos, 

acompanhado do alto índice de desempregados e por último o elevado número de usuários de 

SPA. Em seguida todos os tres itens foram considerados como sendo de alta importância para 

um possível enfrentamento, pois implicam no processo saúde doença da população adstrita.  

 

Assim, houve a priorização da HAS por ser considerada um grave problema de saúde pública, 

todavia, acredita-se que enfrentamento, com base nas mudanças dos fatores de riscos 

modificáveis e aliado a uma estruturação da equipe para acompanhar melhor esse hipertenso, 

possa gerar um impacto positivo na saúde dessa população. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Braunwald (2013), a HAS é uma entidade clínica de alta incidência e prevalência em 

que indivíduo ao apresentar níveis médios de pressão arterial já lhe confere um significativo 

aumento do risco de eventos cardiovasculares, em curto ou em longo prazo, justificando uma 

programação terapêutica. 

 

É bem documentado na literatura que a HAS é de natureza multifatorial, onde não se 

consegue identificar um único mecanismo causador da doença, e que a natureza assintomática 

dessa condição retarda o diagnóstico e a demora na intervenção ou mesmo o tratamento 

ineficaz, aumenta o risco de desfechos adversos como infarto agudo do miocárdio (IAM), 

acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença arterial 

periférica, dissecção de aorta, insuficiência renal crônica (IRC) (BRAUNWALD, 2013). 

 

Perante o exposto e ao cenário de alta prevalência de hipertensos entre os pacientes da 

comunidade Vila Reis, sobretudo pelo grande número de idosos com índices pressóricos 

elevados e com controle inadequado, justifica-se uma proposta de elaboração e implantação 

de um projeto de intervenção pela ESF com objetivo melhorar o controle da pressão arterial 

desses pacientes por meio da atuação sobre os fatores de riscos modificáveis, oportunizando 

maior conhecimento sobre a doença hipertensiva e uma estruturação do processo de trabalho 

da equipe para auxiliar na linha de cuidado a essa público alvo. Pretende-se que o controle 

eficiente e efetivo da pressão arterial para os hipertensos usuários da Unidade de Saúde da 

Equipe Vila Reis de Cataguases possa reduzir as ocorrências de complicações decorrentes 

desse tipo de afecção. 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral 

 

Propor um plano de ação para melhorar o controle da pressão arterial dos usuários hipertensos 

atendidos pela ESF Vila Reis-Cataguases/ Minas Gerais. 

 

3.2– Objetivos Específicos 

 

Realizar e atualizar o cadastro dos usuários hipertensos. 

 

Realizar agendamento periódico de consultas e exames conforme o Ministério da Saúde 

determina para a atenção básica. 

 

Propor avaliação das propostas terapeuticas medicamentosas e possíveis ajustes. 

 

Identificar os principais fatores de risco para as complicações da hipertensão presentes  nesse 

grupo 

 

Propor realização de grupo de hipertensos com objetivo de educação para a saúde de acordo 

com as necessidades identificadas. 

 

Propor processo de mudança de hábitos e modos de vida por meio de realização grupos 

terapeuticos. 

 

Propor busca ativa dos faltosos nas consultas e reuniões de grupos 

 

Realizar registros detalhados do acompanhamento dos usuários hipertensos atendidos para 

avaliação dos resultados da intervenção 

. 

 

. 

 

 



20 
 

4. METODOLOGIA 

 

Para estruturar o projeto de intervenção deste trabalho, foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), como referência o texto de apoio Planejamento, Avaliação e 

Programação das ações em Saúde, para estimativa rápida dos problemas observados, 

definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações de saúde a fim de contemplar 

com os objetivos propostos neste estudo (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual 

de Saúde e Scientific Electronic Library online (SciELO), no período de 2009 a 2019, 

utilizando os seguintes descritores: Educação em Saúde. Planejamento em Saúde. Foram 

consultados também as informações da  Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases. 

. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica  

 

A HAS é a doença crônica mais prevalente em todo o mundo, afetando aproximadamente um 

terço da população adulta. A pressão arterial (PA) é mantida por múltiplos fatores incluindo 

principalmente o volume intravascular, o débito cardíaco, para tanto é relevante detectar os 

fatores predisponentes para uma prevenção adequada deste importante fator de risco 

cardiovacular (FRCV). (BRANDÃO et al. 2019).  

 

Além do histórico familiar, a idade, a raça e a resistência a insulina, tem-se também fatores 

ambientais relacionados ao desenvolvimento da HA e que podem ser modificáveis, como: 

obesidade, aspectos psicossociais, dieta, ingestão de sódio, sedentarismo e consumo de álcool 

(BRANDÃO et al. 2019). 

 

5.1.1 A pressão arterial 

  

A PA deve ser medida em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais 

profissionais da saúde devidamente capacitados Deve ser realizada a cada dois anos para os 

adultos com PA ≤ 120/80 mmHg, e anualmente para aqueles com PA > 120/80 mmHg e < 

140/90 mmHg.1. Pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou 

automáticos (MALACHIAS, MVB, et al , 2016).  

 

Quadro 2. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 

18 anos) 

Classificação Pressão sistólica 
(mmHg) 

Pressão diastólica 
(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 
Normal < 130 < 85 
Limítrofe 130-139 85-89 
Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 
Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 
Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica 
isolada 

≥ 140 < 90 

Fonte: BRANDÃO,  et al. 2019.  

 

A PA fora do consultório pode ser obtida através da medição residencial (MRPA), com 
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protocolo específico, ou da MAPA de 24 horas. É importante o estimular o paciente a medir a 

PA fora do consultório através de equipamento semiautomático do próprio paciente ou dos 

serviços de saúde (BRANDÃO, et al , 2019). 

 

Para o diagnóstico da HAS, uma só aferição não é suficiente, sendo necessárias três ou mais 

aferições em diferentes períodos para se estabelecer diagnóstico (BRANDÃO, et al , 2019). 

 

Indivíduos com PA ≥ 160/100 mmHg e/ou portadores de risco CV estimado alto, mesmo no 

estágio 1,é imperativo iniciar de imediato o tratamento medicamentoso associado à terapia 

não medicamentosa. Estudos com fármacos anti-hipertensivos, a maioria realizada com esse 

perfil de pacientes, evidenciaram eficácia na redução da Pressão Arterial (PA) e proteção 

Cardio Vascular CV (LONN, et al , 2016). 

 

 Procedimento para a medida da PA: 

1. “Explicar o procedimento para o paciente, alertando este para que não fale e 

descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. 

Propiciar relaxamento, para minimizar o efeito do avental branco (elevação da 

PA pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, 

especialmente do médico). 

2. Assegurar de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou 

exercícios físicos há 60-90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, 

alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas. 

3. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm 

acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria 

braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço e o seu comprimento e envolver pelo menos 80%. 

4. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma 

da mão voltada para cima. 

5. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do 

manômetro aneróide. 

6. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a 

estimativa do nível a pressão sistólica; desinflar com rapidez e esperar um 

minuto antes de inflar novamente. 

7. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na 
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fossa antecubital, evitando compressão excessiva. 

8.  Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o 

nível estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação, com velocidade 

constante inicial de 2 a 4 mmHg por segundo. Após identificação do som que 

determinou a pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6 mmHg a fim 

de evitar congestão venosa e desconforto para o paciente. 

9. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som 

(fase I de Korotkoff), seguido de batidas regulares que se intensificam com o 

aumento da velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no 

desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Auscultar cerca de 20 a 

30mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois 

proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até o 

nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de 

Korotkoff). 

  10.  Registrar os valores das pressões sistólicas e diastólica, complementando com a 

posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida. 

Não arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados em zero ou 

cinco. 

  11.  Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. 

  12. O paciente deve ser informado sobre os valores obtidos da PA e uma provável   

necessidade de acompanhamento” (BRANDÃO, et al, 2019) 

 

5.2 Controle de hipertensão na atenção básica 

 

A cura para HAS dificilmente ocorre, porquanto com o tratamento objetiva-se evitar que 

órgãos como, olhos, coração, cérebro e rins, conhecidos como órgãos alvo, sofram lesões que 

causem as doenças graves (DANTAS, RONCALLI, et al, 2019) 

 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas públicas de saúde 

combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação. A finalidade se 

direciona a estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da Pressão 

Arterial (PA) e de Fatores de Risco (FR) associados, por meio da modificação do estilo de 

vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos (ANDRADE, et al, 2015). 

 

O tratamento será definido de acordo com a confirmação diagnóstica de HAS e estratificação 
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de risco para Doença Cardiovascular (DCV). Para todos os pacientes, independente risco 

cardiovascular, aconselham-se mudanças dos hábitos alimentares e do estilo de vida, o que 

corresponde à terapêutica não-medicamentosa (BRANDÃO, 2019). 

 

A tabela 2 demonstra o procedimento adotado pelo Ministério da Saúde, indica a estratégia de 

tratamento de HAS de acordo com a estratificação de risco para DCV. 

 

Tabela 2: Decisão terapêutica na hipertensão arterial 

 

FASES RISCO BAIXO RISCO 

MODERADO 

RISCO ALTO 

 Ausência de fatores 

de risco ou risco 

pelo escore de 

Framingham baixo 

(<10%/ 10 anos) e 

ausência de lesão 

em órgãos-alvo 

Presença de fatores 

de risco com risco 

pelo escore de 

Framingham 

moderado (10-20%/ 

10 anos), mas com 

ausência delesão 
em órgãos-alvo 

Presença de lesão 

em órgãos-alvo ou 

fatores de risco, 

com escore de 

Framingham alto 

(>20%/ano) 

PA 

(<120/80) 

normal Reavaliar em 

anos. Medidas 

prevenção 

2 

de 

Reavaliar em 2 

anos. Medidas de 

prevenção 

Reavaliar em 

anos. Medidas 

prevenção 

2 

de 

Pré-hipertensão 

(120- 139/80-

89) 

Mudança de estilo 

de vida 

Mudança de estilo 

de vida 

Mudança de estilo 

de vida 

Estágio 1 

159/90-99) 

(140- Mudança de estilo 

de vida 

(reavaliar em até 

12 meses) 

Mudança de estilo 

de vida ** 

(reavaliar em até 6 

meses) 

Tratamento 

Medicamentoso 

Estágios 2 

/>100) 

(>160 Tratamento 

Medicamentoso 

Tratamento 

Medicamentoso 

Tratamento 

Medicamentoso 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2010). 

 

 

 

O objetivo do tratamento para HAS é reduzir os riscos cardiovasculares. De acordo com o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), o tratamento da hipertensão inclui estratégias como: 

educação, modificação dos hábitos de vida e, se necessário, medicamentos. Segundo o 

Caderno de Atenção Básica Nº15 sobre Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006) e as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
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HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010), as principais 

estratégias para o tratamento não-medicamentoso da HAS são: controle de peso, adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, redução do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do 

tabagismo e prática de atividade físicaregular.  

 

Para adoção de um planejamento terapêutico deve-se primeiramente ter confirmada a 

hipertensão. Em um segundo momento deve ser realizada a análise da estratificação de risco, 

devendo considerar nesse caso, além dos valores pressóricos, a presença de lesões em órgãos-

alvo e o risco cardiovascular estimado. Baseando nessas duas etapas,podem-se estabelecer 

três graus distintos de risco cardiovascular.Normalmente , há duas abordagens terapêuticas 

para a HAS, sendo elas: o tratamento não medicamentoso, baseado em modificações do estilo 

de vida (MEV: perda de peso, incentivo às atividades físicas, alimentação saudável, etc.) e o 

tratamento medicamentoso (BRASIL, 2019). 

 

5.3 Tratamento não medicamentoso 

 

Dentre as medidas não farmacológicas indicadas aos hipertensos estão: a redução do consumo 

de álcool, o controle da obesidade, a dieta equilibrada, a prática regular de atividade física e a 

cessação do tabagismo. A aquisição de hábitos de vida mais saudáveis favorece a redução dos 

níveis pressóricos e colabora para a prevenção de complicações. Porém, tem-se analisado que 

somente um terço das pessoas acompanhadas em serviços de saúde tem sua PA mantida em 

níveis desejáveis e essa baixa adesão ao tratamento é vista como um dos fatores determinantes 

dessa enfermidade. Em tese, as equipes da saúde da família possuem os melhores requisitos 

para promoverem a adesão ao tratamento de patologias como a hipertensão, uma vez que 

promovem um relacionamento amigável e concisoentreusuário/profissional e favorecem a 

corresponsabilização do tratamento. Importa realçar que as ações educativas promovidas 

pelos profissionais estimulam o desenvolvimento da autonomia do indivíduo além de 

promover discussões e orientações quanto à adoção de novos hábitos de vida (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

Reconhece-se que a terapia não farmacológica isoladamente não pode reduzir a PA suficiente 

para alcance da meta pressórica recomendada, apesar de constituir efetivo adjuvante no 

controle da PA e de outros FRCV frequentemente presentes. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE 
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BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).  

 

A abordagem multiprofissional é de grande relevância no tratamento da hipertensão com 

também prevenção das complicações crônicas. A HAS, como todas as doenças crônicas, exige 

um processo contínuo de estímulo para que o paciente não abandone o tratamento (BRASIL, 

2006).  

 

A finalidade principal do tratamento não medicamentoso é diminuir a morbidade e a 

mortalidade cardiovasculares através de mudanças do estilo de vida que favoreçam a redução 

da pressão arterial. Tal tratamento deve ser indicado a todos os hipertensos e aos indivíduos 

mesmo que normotensos, mas de elevado risco cardiovascular (BRASIL, 2006). 

 

Os motivos que tornam as modificações do estilo de vida úteis são: baixo custo e risco 

mínimo; redução da PA, favorecendo o controle de outros fatores de risco; aumento da 

eficácia do tratamento medicamentoso; redução do risco cardiovascular; Redução do Peso 

Corporal; Redução na Ingestão de Sal/Sódio; Aumento da Ingestão de Potássio; Redução do 

Consumo de Bebidas Alcoólicas; Exercício Físico Regular; Abandono do Tabagismo; 

Controle das Dislipidemias e do Diabete Mellitus; Suplementação de Cálcio e Magnésio; 

Medidas anti estress; Evitar drogas que podem elevar a PA. Podemos evidenciar que a 

maioria das medidas não medicamentosas dependem de mudanças no estilo de vida de forma 

permanente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2010). 

 

A redução da PA com as referidas mudanças geralmente é pequena e dificilmente uma pessoa 

com níveis pressóricos muito altos (maior que 160x100 mmHg) alcança o controle da 

hipertensão sem o auxílio dos remédios. Porém, nas hipertensas leves, há casos em que 

somente com controle do peso, dieta apropriada e prática regular de exercícios conseguem-se 

o controle da PA (BRASIL, 2006). 

 

5.4 Tratamento Farmacológico 

 

Os agentes anti-hipertensivos a serem utilizados no tratamento do paciente hipertenso devem 

permitir além da redução dos níveis tensionais, a redução da taxa de eventos mórbidos 
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cardiovasculares fatais e não fatais. Vários estudos demonstraram que a redução da morbidade 

e da mortalidade cardiovasculares em hipertensos leves a moderados ocorreu de forma 

consistente somente para os diuréticos e betabloqueadores. No que tange à PA, o tratamento 

medicamentoso objetiva a reduzir os níveis de pressão para valores inferiores a 140 mmHg de 

pressão sistólica e a 90 mmHg de pressão diastólica, levando em consideração as 

características individuais, a comorbidade e a qualidade de vida dos pacientes. Em se tratando 

de reduções da pressão para níveis inferiores a 130x85 mmHg, estas podem ser úteis em 

situações especiais, como em pacientes com nefropatia proteinúrica e na prevenção de AVC 

(BRASIL, 2019). 

 

As evidências derivadas de estudos de desfechos clinicamente relevantes, com duração 

relativamente curta, de três a quatro anos, evidenciam a redução de morbidade e mortalidade 

em estudos com: diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II (BRA II), antagonistas 

dos canais de cálcio (ACC), embora a maioria dos estudos utilize, no final, associação de anti-

hipertensivos. Esse benefício é notado com a redução da PA per se e, com base nos estudos 

disponíveis até o momento, parece não depender da classe de medicamentos utilizados 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

 

O anti-hipertensivo possui características importantes como: Ser eficaz por via oral, bem 

tolerado e ser seguro. Com relação de risco-benefício favorável ao paciente verifica-se: a 

permissão da administração em menor número possível de tomadas,  preferencialmente dose 

única diária, ser iniciado com as menores doses efetivas preconizadas para cada situação 

clínica,  

podendo ser aumentadas gradativamente, destacando-se que, quanto maior a dose, maiores 

serão as probabilidades de efeitos adversos; não ser obtido por meio de manipulação, pela 

inexistência de informações adequadas de controle de qualidade, bioequivalência e/ou de 

interação química dos compostos, ser considerado em associação para os pacientes com 

hipertensão em estágios 2 e 3 e para pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular que, na 

maioria das vezes, não alcançam a meta de redução da PA preconizada com a monoterapia, 

ser utilizado por um período mínimo de quatro semanas, salvo em situações especiais, para 

aumento de dose; substituição da monoterapia ou mudança das associações em uso; ter 

demonstração em ensaios clínicos da capacidade de reduzir a morbidade e a mortalidade 
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cardiovasculares associadas à hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

 

5.5  Planejamento em saúde trabalhando com a equipe da Estratégia de Saúde da Família 

 

Em 2001, o Ministério da Saúde implantou o Plano de Reorganização da Atenção Básica à 

HAS e Diabetes que, por sua vez, também envolveu o desenvolvimento de Protocolo de 

Atenção Básica à HAS e a realização de Oficinas de Capacitação para técnicos de nível 

superior integrantes das Equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2019). Segundo o Ministério 

da Saúde, aproximadamente de 60 a 80% dos casos de HAS podem ser tratados na rede básica 

de saúde (BRASIL, 2006).  

 

Em conjunto à implementação do Plano de Reorganização da Atenção Básica à Hipertensão e 

Diabetes Mellitus adveio o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus e o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA). A partir desse sistema foi possível traçar o perfil 

epidemiológico dos pacientes cadastrados (BRASIL, 2006). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), cada profissional médico, enfermeiro, 

auxiliar e/ou técnico de enfermagem e ACS que compõe a equipe de saúde da família possui 

ações a desenvolver, a maioria delas comum a todos os integrantes, como as ações educativas, 

por exemplo.  

 

Os profissionais de saúde da rede básica são de suma importância nas estratégias de controle 

da hipertensão arterial, tanto na definição do diagnóstico clínico e da conduta terapêutica, 

quanto nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso como fazer com 

que este dê continuidade ao tratamento (FARIA, CAMPOS, SANTOS, 2018). 

 

É imperioso que haja a constante motivação do paciente em dar continuidade ao tratamento, 

no entanto, esta é uma tarefa difícil sendo enfrentada pelos profissionais de saúde em relação 

aos pacientes hipertensos. Vale ressaltar que, grande parte desses pacientes apresentam 

também outras comorbidades como: dislipidemia, obesidade e diabetes. Fato este que requer 

um gerenciamento minucioso das ações terapêuticas inerentes ao controle de um aglomerado 
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de condições crônicas, cujo tratamento implica em motivação, perseverança e educação 

continuada (BRASIL, 2006).  

 

Aderir ao tratamento da doença é seguir as indicações dos profissionais de saúde. Referindo-

se ao tratamento farmacológico, a não adesão se trata do abandono do uso dos medicamentos 

ou o uso de forma diversa do que foi prescrito. Vale dizer que a baixa adesão ao tratamento é 

considerada como principais fatores para a persistência de valores elevados da PA. Para a uma 

atuação eficaz, os profissionais de saúde devem propor e implementar ações que atentam às 

reais necessidades desses pacientes. É de grande importancia conhecer os usuários assim 

como identificar os fatores da falta de adesão ao tratamento (MALACHIAS et al, 2016). 

 

A abordagem da equipe de saúde é primordial no controle e tratamento da hipertensão como 

também na prevenção de suas complicações. É necessário que haja um trabalho participativo 

e continuo de motivação para que a pessoa venha aderir ao tratamento (GUSMÃO, et al, 

2009). 

 

Gusmão et al. (2009) destacam que são várias estratégias para conseguir  aumentar adesão 

porquanto nem todas advêm da boa relação cuidador-paciente, havendo também a 

necessidade de:  

“a) convencer o paciente e seus familiares da existência do problema, 

hipertensão arterial; b) esclarecer a necessidade de seu tratamento, 

mostrando seus benefícios;c) detalhar o regime de tratamento, sendo o 

mais didático possível no tocante aos horários e às drogas (descrever 

os comprimidos, a cor e o tamanho e correlacioná-los com seus 

horários é uma alternativa); d) escolher o medicamento não apenas 

com base na sua potência anti hipertensiva, mas também, em relação 

ao seu perfil de efeitos colaterais e de interações com os outros 

medicamentos que o paciente faça uso; e) explicar os efeitos colaterais 

do tratamento, bem como as estratégias para reconhecer as mais 

comuns e seu tratamento (hipotensão, tosse, broncoespasmo, 

distúrbios miccionais e sexuais) – reconhecer preconceitos ou medos 

do paciente e de seus familiares sobre esses efeitos é essencial para 

garantir a adesão; f) estimular o paciente, ou seu cuidador, a fazer a 

medida domiciliar da pressão arterial com a possibilidade de intervir 

sobre o tratamento; g) planejar, com o paciente e seus familiares, o 

tratamento, definindo metas e resultados (grau de atividade física, 

peso, níveis tensionais, entre outros); h) não esquecer que apesar de o 

tratamento ter de ser introduzido na rotina do paciente, este não pode 

ser muito complexo, para garantir a compreensão; i) a monitoração do 
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tratamento quer seja com consultas mais frequentes no início do 

tratamento, também é boa estratégia (GUSMÃO et al, 2009, p. 42)” 

  

Outra alternativa estratégica que tem melhorado a adesão ao tratamento, segundo Gusmão 

et al, (2009), é a utilização da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA). Os 

autores conferiram que os indivíduos submetidos a essa intervenção apresentaram aumento 

expressivo no controle da hipertensão, com redução média de 4,2 mmHg e 2,4 mmHg nas 

pressões sistólica e diastólica, respectivamente.   

 

Esse fato se explica porquanto o efeito do tratamento de doenças crônicas como a 

hipertensão, a obesidade e o diabetes, pode ser grandemente amplificado com a 

automonitorização dos alvos terapêuticos pelo próprio paciente. 

 

Fazer com que o paciente no seu próprio cuidado, no entendimento de Gusmão et al. 

(2009), como medir a pressão arterial em casa aumenta consideravelmente as 

oportunidades de adesão à terapia. Dessa forma, percebe-se que os profissionais da ESF 

podem ser de grande importância para a minimização dos problemas relacionados a não 

adesão dos pacientes idosos ao tratamento da hipertensão arterial, melhorando assim a 

qualidade de vida desta população. 

 

Todos os profissionais da equipe de saúde devem portanto estar atrelados e engajados no 

processo buscando e implementando ações voltadas a mudanças do estilo de vida, 

capacitação dos profissionais, correção dos fatores de risco, ações individuais e em grupo, 

inclusive em gerenciar essas ações (FARIA, CAMPOS, SANTOS, 2018). 

 

Nesse contexto, se observa que uma prática bastante utilizada e eficiente é a educação em 

saúde com foco direcionado para o autocuidado, estimulando a autopercepção da doença e 

corresponsabilização do indivíduo com seu próprio cuidado, de maneira que alcance o 

melhor nível de saúde e qualidade de vida possível. A prática multiprofissional da 

educação em saúde, constitui uma parte integrante tanto do médico quanto de todos que 

prestam cuidados ao paciente hipertenso (CUNHA, et al, 2012).
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 6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

O plano de ação segue uma metodologia definida e organizada com o intuito de definir metas 

e objetivos, as atividades a serem realizadas, os responsáveis por desenvolvê-las com a 

finalidade de atingir melhores resultados (SITEWARE,2020). 

 

 A proposta idealizada está pautada em uma forma mais eficaz de realizar o controle 

pressórico dos pacientes hipertensos através das mudanças dos fatores de riscos modificáveis, 

sobretudo na população idosa, pois o controle adequado da patologia hipertensiva diminuirá, 

sobremaneira, o perfil de mortalidade desse grupo. 

 

6.1- Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

A HAS é uma condição clínica multifatorial e está associado a alterações funcionais e ou 

estrutural de órgão alvo. É sabido também, o seu papel como fator de risco independente, 

linear e contínuo para doença cardiovascular e suas complicações (DRC). E por consequência 

torna-se um grave problema de saúde pública, uma vez que gera gastos exorbitantes com 

tratamento, internação e reabilitação. 

Malachias, et al (2016), identificaram, após a realização de inquéritos populacionais de 

cidades brasileiras nos últimos vinte anos, uma prevalência de HAS acima de 30%.  

 

Ainda que os dados estejam desatualizados já se estimam mais de 10% de pacientes 

hipertensos cadastrados no município de Cataguases, o que demanda um plano de ação 

voltado para o cuidado dessa população de risco (IBGE, 2019). 

 

A literatura demonstra que a atuação efetiva sobre os fatores de riscos modificáveis da doença 

hipertensiva, como a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, redução da ingestão de sal, a 

perda ponderal e a cessação do tabagismo e etilismo, permite controlar mais eficientemente os 

pacientes portadores de HAS e, consequentemente, diminuir as complicações advindas dessa 

morbidade (MACHADO, 2020). 

 

6.2 – Explicação do Problema (quarto passo) 

A HAS é conhecida por ser uma doença silenciosa de curso crônico. No momento do 
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diagnóstico a grande maioria apresenta-se assintomáticos, ainda que estejam com valores 

pressóricos elevados. É notório que nesses pacientes já esteja ocorrendo o remodelamento 

patológico cardíaco, dos vasos sanguíneos, rins e cérebro. 

 

A característica multifatorial da HAS justifica a causa para alta incidência e prevalência da 

doença. De tal modo podemos citar alguns fatores que podem esclarecer os índices 

supracitados como sedentarismo, obesidade, tabagismo, a não adesão ao tratamento proposto 

e a falta de conhecimento sobre a doença por parte dos pacientes, atrelado a uma linha de 

cuidado insatisfatória por parte da atenção primária, quando não cumpre metas aceitáveis de 

tratamento e controle da mesma.  

 

6.3 – Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

Em busca de um melhor controle da hipertensão, identificamos os seguintes nós críticos: os 

hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo e alto índice de tabagismo dos pacientes 

hipertensos, somado à falta de informação sobre a doença e adesão ao tratamento, além do 

acompanhamento inadequado por parte da equipe de saúde devido um processo de trabalho 

não efetivo, que adequadamente solucionados, melhoram a qualidade de vida e diminuem as 

complicações advindas da HAS. 

 

6.4 –   O controle dos fatores predisponentes são fundamentais para a prevenção adequada da 

doença cardiovascular. Foram publicadas com esse intuito diversas diretrizes, sendo, portanto, 

fundamental que se controle a pressão arterial e o colesterol. Sendo também de grande 

importância o combate do tabagismo, assim como a   prevenção e o tratamento do excesso de 

peso, da síndrome metabólica e do DM, por intermédio de alimentação adequada e exercício 

físico. Realça-se que a prevenção da aterosclerose deve passar por um processo de educação 

de médicos e de pacientes. Acrescenta-se ainda que a atividade física, alimentação saudável, 

absenteísmo do fumo e combate ao excesso de peso devem ser ensinados ainda nas escolas 

como estratégia preventiva de saúde pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA/SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO/SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010) 
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O sexto passo tem por finalidade descrever as operações para enfrentar os “nós críticos” do 

problema, definir seus produtos e resultados e os recursos para a realização das operações 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó 

crítico 1” relacionado aos “hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo e alto índice de 

tabagismo dos pacientes hipertensos ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Vila Reis, do município de Cataguases do estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo e alto índice de 

tabagismo dos pacientes hipertensos. 

Operação (operações) Promover hábitos e estilo de vida mais saudáveis por meio de:  

Grupo operativo com intuito de educação em saúde para maior 

conhecimento dos fatores de riscos e a interferências destes na gênese e 

perpetuação da HAS 

Conscientizar o paciente hipertenso sobre à prática atividade física regular, 

obedecendo suas características individuais 

Incentivar a cessação do tabagismo e hábitos alimentares adequados  

  

Projeto “Saber Viver” 

Resultados esperados - Diminuição da prática do tabagismo 

- Ganho de conhecimento na parte nutricional/ alimentação saudável 

- Melhora no controle de pressão arterial dos pacientes obesos 

- Melhora no controle da HAS em 50% dos pacientes do grupo operativo  

Produtos esperados  Profissionais mais capacitados para o enfrentamento da HAS e 

população mais motivada para realizar o tratamento 

Abertura de mais 2 grupos de tabagismo devido maior adesão dos 

pacientes tabagistas 

Elaboração de cartilha para o hipertenso sobre os benefícios da adoção de 

estilo de vida mais saudável  

Implantação do grupo voltado a realização de caminhada, alongamento e 

hidroginástica  

Recursos necessários Estrutural: Local para realização de reuniões; 

Cognitivo:  Capacitação da equipe de saúde através de estudo sobre o             

tema 

Financeiro: para aquisição de folders, cartazes;  
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Quadro 04 – Operações sobre o nó crítico 2” relacionado a “Falta de informação sobre a doença e 

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

Reis, do município de Cataguases do estado de Minas Gerais. 

Político: articulação entre os profissionais da equipe.  

 

Recursos críticos Cognitivo: Conhecimento acerca do tema / Apoio do NASF 

Político: Articulação entre os profissionais da equipe / Enlace através de 

parcerias com outros setores (saúde, educação, social) / Viabilização de 

parceria entre prefeitura municipal e clube Remo 

Financeiro: Aquisição de recursos necessários 

 

Controle dos recursos 

críticos 

Controle feito pela Gestão de Saúde e enfermeira da equipe, sendo 

favoráveis a solução do problema.   

Ator que controla:    - ESF, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura 

Municipal 

Motivação:                - Favorável  

Ações estratégicas Apresentar o projeto à Secretaria de Saúde e a ESF e solicitar 

profissionais capacitados. 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico, enfermeiro, NASF, Agentes Comunitários de Saúde. 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

As ações serão avaliadas através de reuniões mensais por toda esquipe de 

saúde, com a coordenação das ações pelo médico da ESF. 

Nó crítico 2 Falta de informação sobre a doença e baixa adesão ao tratamento 

Operação (operações) Aumentar o nível de conhecimento da população sobre os riscos da HAS e 

melhorar a adesão ao tratamento. 

Projeto “Ganhe conhecimento” 

Resultados esperados População consciente sobre os riscos da HAS e complicações resultantes 

de um baixo controle. 

Produtos esperados - Campanhas educativas nos periódicos e site da cidade. 

- Implantação de trabalho sistemático no grupo de hipertensos. 

Recursos necessários Estrutural: local para a realização das atividades;  

Cognitivo: - Elaboração de protocolos sobre a linha de cuidado ao paciente 
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Quadro 05 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Acompanhamento 

inadequado do Hipertenso pela equipe de saúde”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Vila Reis, do município de Cataguases do estado de Minas Gerais. 

 

hipertenso 

Financeiro: - Financiamento do projeto através de recursos municipal e 

patrocínio  

Político:      - Mobilização social e articulação intersetorial 

Recursos críticos Político:      - Mobilização social e articulação intersetorial  

Financeiro: - Elaboração de folders educativos 

Controle dos recursos 

críticos 

Realizado pela Gestão de Saúde, uma vez que esta se mostra interessada na 

solução do problema.   

Ator que controla: - Secretário de saúde 

                              - Equipe de saúde da família  

Motivação:            - Favorável 
 

Ações estratégicas Apresentar o projeto a equipe da ESF e a Secretaria de Saúde. 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

 

Médico, Enfermeiro e Equipe de saúde da família 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Essas ações serão avaliadas através de reunião mensal por toda esquipe de 

saúde, com a coordenação das ações pelo médico da ESF. 

Nó crítico 3 Acompanhamento inadequado do Hipertenso pela equipe de saúde. 

Operação (operações) Adequar o processo de trabalho da equipe para a melhor efetividade na 

assistência ao hipertenso. 

Projeto Amigos do hipertenso. 

Resultados esperados Abundância de cobertura sobre a população Hipertensa. 

Produtos 

esperados 

- Atualização e cadastramento de todos os usuários hipertensos 

- Busca ativa dos pacientes portadores  

- Protocolos Implantados sobre a linha de cuidado 

- Recursos humanos capacitados 

- Agenda de retorno para cuidado continuados  

- Fluxo estabelecidos de referência e contra referência ao paciente 

portador de doença crônica 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A HAS é um dos problemas mais preocupantes de saúde pública no mundo, tendo em vista 

que sua prevalência é alta. É considerada um dos principais fatores de risco modificáveis para 

a ocorrência do acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Mesmo 

Recursos 

necessários 

Estrutural:  Profissionais capacitados para prestação de assistência 

sistematizada necessária a cada hipertenso ou grupo de hipertensos. 

Cognitivo:   - Elaboração de projeto de linha do cuidado e dos protocolos 

assistenciais  

Financeiro: - Recursos internos providos pela gestão municipal 

Político:       - Adesão dos profissionais e articulação intersetorial da saúde 

Recursos críticos Estrutural:  Profissionais capacitados para prestação de assistência 

sistematizada necessária a cada hipertenso ou grupo de hipertensos. 

Político: Maior articulação entre os setores da saúde e adesão de 

profissionais 

Controle dos recursos 

críticos 

Realizado pela Gestão de Saúde e médico da equipe, uma vez que estes se 

mostram interessados na solução do problema.   

Ator que controla: - Secretário Municipal de saúde 

                               - Equipe de saúde da família  

Motivação:            - Favorável 
 

Ações estratégicas Apresentar projeto de intervenção. 

Prazo 4 meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico, Enfermeiro e Equipe de saúde da família 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

  Será avaliado através de reunião mensal por toda esquipe de saúde, com a 

coordenação das ações pelo médico da ESF. 
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apresentando uma alta prevalência, ainda existe um número considerável de pessoas que 

desconhecem serem portadores da HAS, fato este que interferem negativamente no seu 

controle.  

 

A proposta de intervenção deste estudo teve por finalidade a realização do controle pressórico 

dos pacientes hipertensos por meio das mudanças dos fatores de riscos modificáveis, 

especialmente na população idosa, uma vez que o controle adequado da patologia hipertensiva 

diminuirá, consideravelmente, o perfil de mortalidade desse grupo. Com a elaboração da 

proposta de intervenção para a ESF Vila Reis, realça-se que as equipes de saúde devem estar 

engajadas em intervir ativamente na situação de saúde de pacientes hipertensos. 

 

Os profissionais de saúde devem propor e implementar ações que visem a prevenção, 

incentivando mudanças nos hábitos alimentares, exercícios físicos como também atividade 

educativas: distribuição de panfletos informativos e palestras por exemplo. Já para os 

pacientes que têm a HAS instalada as atividades devem ser direcionadas para a redução dos 

níveis de pressão arterial, controle de outros fatores de risco cardiovasculares e a redução do 

uso de medicamentos anti-hipertensivos. Recomenda-se como estratégias, campanhas 

voltadas a cessação do tabagismo e do uso abusivo de álcool, redução do peso para aqueles 

com sobrepeso, implementação de atividades físicas, redução do consumo de sal, aumento do 

consumo de frutas, diminuição de alimentos gordurosos. 

 

Entretanto a solução dessa problemática também se deve a adoção de novas formas/ideias de 

abordar ações de rotina que permitam uma melhoria no atendimento da população e, por 

conseguinte do processo de saúde em geral. 

 

Para tanto, pretende-se com a implantação dessa proposta interventiva, que se atente para a 

real importância e necessidade em prestar um atendimento criterioso e continuo voltado a 

prevenção e tratamento da hipertensão.  
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