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RESUMO 
 
 

 

A hipertensão arterial caracteriza-se por ser uma doença crônica, que atinge grande 

parte da população e está sujeita a sofrer influências de vários fatores de risco, os 

quais podem desencadear esta patologia ou intensificá-la. É uma doença 

multivariada, imperceptível nos estágios iniciais, na maioria das vezes progressiva e 

perigrosa. Por isso levando em conta o número atual de pacientes hipertensos na 

área da unidade básica de Vila São Francisco, por tratar-se a hipertensão arterial 

como uma das principais causas de morte, e as consequências que provoca a 

doença na área de abrangência, propõe-se este projeto de intervenção educativo. 
Seu objetivo é propor um projeto de intervenção para melhorar o controle da 

hipertensão arterial na comunidade assistida. Os dados foram coletados por o 

Sistema de informação de Atenção Básica, Diagnóstico Situacional da equipe de 

saúde da família, a través do Planejamento Estratégico Situacional/PES, base de 

dados de internet do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Atlas de 

Desenvolvimento Humano Municipal, prontuários de pacientes hipertensos e 

informantes chave. Todos esses dados foram utilizados, juntamente com revisão de 

literatura feita sobre o tema, na construção de uma proposta de intervenção para o 

enfrentamento da situação, identificando e priorizando problemas. Manter a 

educação da população promovendo estilos de vida saudáveis representa uma 

ferramenta fundamental para melhorar os indicadores desta doença. A modificação 

do processo de trabalho ampliando a atenção ás atividades de promoção e 

prevenção constitui um aspecto importante. Os profissionais de saúde da rede básica 

têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensão arterial.  
 
 

 
Palavras chave: Hipertensão Arterial; Fatores de Risco; Promoção; Prevenção. 

 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT  

 
Hypertension is characterized for being a chronic disease, which affects a large part 

of the population and is subject to suffer influences from various risk factors, which 

may trigger this pathology or intensify it. Is a multivariate disease, unnoticeable in the 

early stages, most often progressive and on. So taking into account the current 

number of hypertensive patients in the area of the basic unit of Village San 

Francisco, because it is high blood pressure as one of the leading causes of death, 

and the consequences that causes the disease in the area, it is proposed that this 

educational intervention project. The TCC aims to propose a project for improving the 

control of hypertension in community assisted. The data were collected by the 

information system of the basic attention, situational Diagnosis of the family the 

Situational strategic planning/PES, internet database of the Brazilian Institute of 

geography and statistics and municipal human development Atlas, charts of 

hypertensive patients and key informants. All these data were used, along with 

review of literature on the subject, in the construction of a proposed intervention to 

deal with the situation, identifying and prioritizing problems. Keep the education of 

the population by promoting healthy lifestyles represents a fundamental tool to 

improve the indicators of this disease. The modification of process of work extending 

the attention to promotion and prevention activities is an important aspect. The basic 

network health professionals have paramount importance on hypertension control 

strategies. 

 

 

 
Key words: Arterial Hypertension; Rrisk Factors; Promotion; Prevention. 
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1. INTRODUÇÃO                                                                                                      
 
1.1 Identificações do município. 
 
Nome: Arapiraca 

Localização em relação a capital do estado e outros pontos geográficos 

interessantes: o município de Arapiraca está localizado no agreste de Alagoas, 

distante 137 km da capital. Possui uma área de 356,18 Km² e sua população é de 

218.140 hab., sendo 184.983 hab. na zona urbana (84,8%), e 33.157 hab. na zona 

rural (15,2%), com uma população do sexo masculino de 103.852, e 114.288 do 

sexo feminino. Limita-se a norte com os municípios de Coité do Nóia, Craíbas e 

Igaci, ao sul com São Sebastião e Feira Grande, a leste com Limoeiro de Anadia e 

Junqueiro e a oeste com Lagoa da Canoa e Craíbas. Está situada na Região Central 

do Estado (Agreste).    

Prefeita: Célia Maria Barbosa Rocha 

Secretário Municipal de Saúde: Ubiratan Pedrosa 

Coordenador da Atenção Básica: Rafaela Souza Albuquerque. 

Coordenador da Saúde Bucal: Vladimir Veloso de Souza.. 
Coordenador da Vigilância em Saúde: Aglair Torjal. 

 

 1.2 Históricos de criação do município 
Localizada no agreste de Alagoas, o nome do mais importante município do 

interior é de origem indígena, oficializado com sua emancipação política, ocorrida 

em 1924.  

Provém de uma árvore frondosa, típica do lugar, da família das mimosáceas, 

que dava sombra e conforto aos viajantes que passavam por ali. Os índios a 

chamavam de “árvore em que periquito pousa” ou, segundo outra versão, ”ramo que 

arara visita”.  

Do tupi: “ara” quer dizer periquito (“ou arara, de acordo com 

outros”); “pira” pode ser traduzida como pousa; e “aca” significa ramo de árvore. 

Trata-se de uma espécie de angico branco, muito comum no agreste e no sertão, e 

que o povo, à sua maneira denomina de Arapiraca. 
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Possui densidade demográfica de 600,83 habitantes/Km², e uma área de 

352,000 Km², com localização geográfica privilegiada, pois interliga as demais 

regiões econômicas do Estado, e caracteriza-se como polo de abastecimento 

agropecuário, comercial, industrial e de serviços.  

O clima é do tipo tropical chuvoso com verão seco. O período chuvoso 

começa no outono tendo início em fevereiro e término em outubro. A precipitação 

média anual é de 1.634.2mm. Apresenta uma temperatura máxima de 37ºC e 

mínima de 31ºC. 

Fica na Região Metropolitana do Agreste, que é a segunda região 

Metropolitana de Alagoas, criada em 01 de dezembro de 2009, pela Lei 

Complementar 27/2009. Esta composta por Arapiraca e mais 19 municípios, Campo 

Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, 

Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho d'Água Grande, São Sebastião, 

Taquarana, Traipu, Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Belém, Tanque d'Arca, 

São Brás e Jaramataia.  

Valores muito baixos assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais 

com precárias condições de vida. Esta situação se observa na proporção de pobres 

do município, em que pese à redução que ocorreu nos últimos anos, ainda 59% da 

população tem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. 

De acordo com dados do IBGE, o município apresenta um produto interno 

bruto de R$ 2.416.888.000,00 (2012). O PIB do município apresentou um dos 

maiores crescimentos percentual da região entre 2011 e 2012, da ordem de 11,2%.  

PIB Municipal = R$ 1.881.363 

Agropecuária = R$ 52.383 

Indústria = R$ 272.847 

Serviços = R$ 1.317.603 

Per capita = R$ 11,079 52   

Fonte: IBGE-2012. 

A partir da década de 1970, por conta da grande área plantada de fumo, que 

gerou um excesso do produto nas pequenas indústrias de beneficiamento do tabaco 

que havia na região, e a consequente diminuição no preço, seguiu-se um ciclo de 

decadência da fumicultura. Desde os anos de 1980 experimenta um crescimento 
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econômico com seu comércio (com destaque para a tradicional feira livre) e serviços.  

Além disso, o setor industrial do município tem apresentado relativo crescimento nos 

últimos anos.  O município é um importante centro comercial da região agreste 

localizando-se no centro geográfico do estado de Alagoas. A área de influência 

direta do município atinge uma população de aproximadamente meio milhão de 

habitantes. 

 

1.3 Descrições do município 
1.3.1 - Aspectos geográficos 
Indicadores: 

Área total do município: 352,000 km² 

Concentração habitacional: 600,83 hab./km² 

Nº. Aproximado de domicílios e famílias: Famílias cadastradas 57,6% dos 
brasileiros. 

População estimada: 218.140 hab. 

População masculina: 103.852 hab. (47,6%) 

População feminina: 114.288 hab. (52,4%) 

População zona urbana: 184.983 hab. (84,8%) 

População zona rural: 33.157 hab. (15,2%) 

Fonte SIAB-2012.  

 

1.3.2 - Aspectos socioeconômicos 
Indicadores: 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM): O município possui um IDHM De 
0.649. 

Estudo publicado no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 2013 

mostra que o IDH de Arapiraca cresceu 80,7% nas últimas duas décadas. Já o 

Distrito Federal é apontado como o melhor na qualidade do desenvolvimento 

humano, com 0,82 na escala que vai até 1,0. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é uma medida resumida do progresso em longo prazo em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. 
 (PNUD, 2010). 

 

Taxa de urbanização:  
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Conhecendo que a população urbana é de 184.983 e a população total é de: 

218.140 hab. A taxa de urbanização no ano 2014 foi de um 0,84 % (IBGE/2010). 

 

1.3.3 Principais atividades econômicas:  
As principais atividades econômicas do município são: Comércio, serviços e 

agropecuária. Atualmente conta com 2.175 empresas com CNPJ, atuantes (1998), 

ocupando 13.963 pessoas (7,50 % da população). Na área de pecuária, conta com 

os seguintes rebanhos (cabeças): bovinos-15.745, suínos-3.993, equinos-805, 

asininos-95, muares-587, caprinos-1.643, ovinos-3.120, aves-791.195. A produção 

leiteira é de 4.453.000 litros, a de ovos de galinha-2.742.000 dúzias e a de Mel de 

Abelha- 4.400 kg, Na área agrícola: Coco-da –baia – 12 há (52.000 frutos), Manga -

50 há (500.000 frutos), Algodão-1.500 há (300 t), Feijão- 9.500 há (5.700 t), Fumo-

12.500 há (15.005 t), Mandioca-8.000 há (128.000 t) e Milho-3.300 há (2.145 t). O 

extrativismo produz 02 t de castanha de caju, 

 

1.3.4 - Aspectos demográficos  
 
Município: Arapiraca. 
Total da População: 218.140 (estima-ano 2014).  
 
Quadro 1. População geral do município Arapiraca-2014.  
Município.  Numero de indivíduos Total. 
Área urbana 184.983  184.983  

Área rural 33.157 33.157 
Total  218.140  218.140 

Fonte: SIAB. 

 

Taxa de Escolarização. 

Da população total existente a taxa de alfabetização é de um 30,4 % de 

pessoas com 10 e mais anos de idade alfabetizadas na população residente no ano 

considerado. 

Na área rural de Vila São Francisco, Arapiraca-AL, essa taxa é igual a 0,87 %. 

No sexo masculino encontramos uma taxa de 0,44 %, e no feminino 0,48 %, 
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mostrando que as mulheres possuem um grau de alfabetização maior que os 

homens. 

O campo da educação está em franco crescimento, com duas universidades 

públicas universidade Estadual de Alagoas e Universidade Federal de Alagoas, além 

de várias faculdades privadas. A primeira faculdade de Medicina do município inicia 

suas atividades letivas no segundo semestre de 2015, no campus da Universidade 

Federal (IBGE, censo geral de Alagoas). 

 

Proporção de moradores abaixo da linha de pobreza: Da população total 

existente um 60, 75% da população com pobreza. 

População (%) usuária da assistência à saúde no SUS: Da população total do 

município aproximadamente 958,072 pessoas, que representam um 4,39 % são 

atendidas pelo SUS.  

 

1.3.5 - Território/área de abrangência 
A unidade básica encontra-se localizada na Zona Rural, na Rua São 

Francisco.  Oferecendo atenção a 960 famílias e uma população de 2.650 

habitantes, deles 1.063 são do sexo masculinos e 1.587 são femininas, todos 

distribuídos por faixa etária, segundo mostra o Quadro 1. Com acessibilidade aos 

serviços que nesta se proporcionam. 

 

Quadro -2. População da área rural da Vila São Francisco. Arapiraca- AL. 2014. 
Sexo >1 1-4 5-9 10-

14 

15-
19 

20-
39 

40-
49 

50-
59 

60+ Total 

Masculino 20 78 90 96 95 320 262 270 120 1351 

Feminino 10 70 58 100 89 328 258 258 128 1299 

Total 30 148 148 196 184 648 520 528 248 2650 
Fonte: SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA        

. 

1.3.5.1 Recursos humanos  
Existem: 

 Médica (01). Especialista em Medicina Geral Integral. 

 Dentista (01). 

 Enfermeira (01). 
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 Assistente de saúde bucal (01). 

Agentes comunitários de saúde (05). 

Farmacêutica (01). 

Pessoal de marcação e arquivo (02). 

Auxiliar de limpeza (01). 

 

1.3.5.2 - Recursos materiais disponíveis na atenção de saúde.  
A UBS dispõe de 01 sala para consultório, 01 para realização de citologia; 01 

de reunião; 01 de vacina; 01 de pré-consulta; 01 de observação e nebulização; 01 

de expurgo; 01 de esterilização; 01 para curativos, 01 para copa e 01 banheiro, 

assim como recursos gastáveis utilizados na atenção a pacientes. 

 
Nível de Alfabetização:  
Encontra se em um 30, 4%. 

 

Quadro 3  Nível de alfabetização na UBS  de Vila São Francisco- Ano-2014. 
Nível de alfabetização % 

15-24 5, 7 

25-59 22,9 

Mais de 60. 55,8 
Fonte: SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA       

 

Taxa de emprego e principais postos de trabalhos: 

A taxa é dos 30%. Sendo o comercio e agricultura os principais postos de 

trabalho. 

 

Renda Média Familiar:  
A renda média domiciliar per capita representa a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus 

moradores. A renda domiciliar média no município de Arapiraca é de 

aproximadamente R$ 372,00 (IBGE/2010). 

 

% de Abastecimento de Água Tratada:  
% de Abastecimento de Água Tratada: 98% 
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A água que abastece a cidade de Arapiraca é captada às margens do rio São 

Francisco, no município de Traipu, faz parte de uma Parceria Público Privada (PPP) 

entre o Casal e Águas do Agreste. O tratamento da água inicia com processo de 

coagulação, adição de sulfato de alumínio, floculação, decantação, filtração e 

desinfecção.  Está última etapa conta com a adição de cloro gasoso. Este 

tratamento, considerando as condições da água bruta, garante a entrega de uma 

água de qualidade, dentro dos parâmetros de portabilidade determinados pelo 

Ministério da Saúde e organismos internacionais. A água tratada produzida pela 

Estação de tratamento de água (ETA) será interligada, através da construção de 

uma adutora de 700 mm/500 mm com aproximadamente 5 km de extensão, ao 

sistema de distribuição existente, anel de abastecimento e reservatório de 

abastecimento do Casal. Estes elementos compõem o sistema de distribuição de 

água para a população na cidade de Arapiraca. 

 
Abastecimento de água. 

O abastecimento da água é oferecido á população através de redes públicas, 

com redes de abastecimento em um 87,9 %, poço nascente, 10,4 %%, e por outros 

meios, 1,7 %. A mesma é fervida em 150 famílias para um 83,4%, filtrada e clorada 

por 400 famílias, representando um 0,41 %, e não ferve nem cloram 410, para um 

0,42%. 

 

Quadro 4 – Número e percentual de famílias cobertas por abastecimento de 
água. Arapiraca. 2014. 
Abastecimento de água % 
Rede pública 87,9 

Poço ou nascente 10,4 

Outros 1,7 

Fonte: SIAB. 

 

Quadro 5 . Tratamento da água nos domicílios da UBS. Vila São Francisco-
2014. 
Tratamento da água no domicilio Número % 
Fervem 150 83,4 
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Filtram e cloram 400 0,41 

Sem tratamento. 410 0,42 

Fonte: SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA. 

 

% de recolhimento de esgoto por rede pública:  
Para cálculo da taxa ou percentual de domicílios com e sem sistema de 

esgoto (1. rede pública ou geral de esgoto, 2. esgoto por fossa e 3. esgoto a céu 

aberto), a pesquisa divide o número de domicílios com ou sem sistema de esgoto, 

pelo total de famílias cadastradas no SIAB. 

 
Quadro 6 – Número e percentual de famílias cobertas por instalações 
sanitárias. Arapiraca. 2014. 
Destino fezes/urina % 
Sistema de esgoto 13,5 

Fossa 84,3 

Céu aberto 2,2 

Fonte: SIAB. 

  

1.3.6 - Sistema local de saúde  

Conselho Municipal de Saúde (composição, regularidade de reuniões, etc.): 

No município de Arapiraca o Conselho Municipal de Saúde – CMS foi 

instituído através da Lei no 1.691, e reformulado conforme Lei no 2.282, de 12 de 

abril de 2002. O CMS possui composição paritária, formado por vinte membros, com 

o objetivo de "formular, acompanhar e avaliar a política municipal de saúde e efetivar 

a participação da comunidade na gestão do sistema". Entre as atividades, 

desarrolhadas temos a discutição e análises do método de trabalho, o análises da 

situação de saúde, que são efetuadas anuais e sempre que seja necessária. 

 

1.4. Recursos da comunidade  
Conta com duas escolas, dois creches próximas a Unidade de Saúde, assim 

como quatro Igrejas e um correio, além disto, a população tem acesso a luz elétrica, 

água e telefone. 
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1.5. Epidemiologia. 
Quadro 7. Morbidade referida segundo a área de abrangência da equipe de 
saúde da família de Vila São Francisco. 2014. 

Morbidade referida 0-14 % 15 e + % Total % 

Alcoolismo   54 0,25 54 0,20 

Doença de Chagas       

Deficiência física   8 0,37 8 0,30 

Epilepsia 2 0,38 14 0,65 16 0,60 

Diabetes   45 0,16 45 0,16 

Hipertensão arterial   328 0,15 328 0,12 

Tuberculose       

Hanseníase       

Fonte: SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA    

 
Principais causas de morte. UBS. Vila São Francisco. 2014. 
Doenças circulatórias: 6  para um  0,2 % 

Doenças Respiratórias: 2 para um  0,7 % 

Causas externas: 2 para um  0,7% 

 Neoplasias: 2 para um 0,7 % 

 (SMS, 2014) 
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2. JUSTIFICATIVA 

       A hipertensão arterial considerada uma doença crônica exige de seu portador 

um acompanhamento e controle ao longo da vida. Segundo CAMPOS, FARIA 2010, 

aponta como fator perturbador nos indivíduos o conhecimento da doença em um 

estágio mais avançado apresentando graves complicações como: infarto agudo 

miocárdio, acidente vascular cerebral e doenças renais dentre outras. 

Com o critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90 mmHg), 

a prevalência na população urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 43,9%, 

dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido. A principal relevância da 

identificação e controle da HAS reside na redução das suas complicações. (BRASIL, 

2006).  

Os profissionais de saúde da rede básica têm um papel primordial nas 

estratégias de controle da hipertensão arterial, na definição do diagnóstico clínico e 

da conduta terapêutica, requerendo de esforços para informar e educar o paciente 

hipertenso como de fazê-lo seguir o tratamento (BRASIL, 2006).  

Por tratar-se da hipertensão arterial como uma das principais causas de 

morte, e as consequências que provoca a doença na área de abrangência, na 

Unidade Básica de Saúde Vila São Francisco e por diminuir suas complicações 

propõe-se este projeto de intervenção educativo.  Levando em consideração a 

importância da Educação em Saúde na modificação de estilos de vida saudável. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo geral: 

Propor um projeto de intervenção para melhorar o controle da hipertensão 

arterial e suas complicações na área de Vila São Francisco. 

 

Objetivos específicos: 

• Modificar os estilos de vida sobre hipertensão na população da unidade 

básica de Vila São Francisco. 

• Elevar a capacitação da equipe de saúde sobre o tema de hipertensão 

arterial. 

• Melhorar o conhecimento dos pacientes com Hipertensão arterial para 

diminuir suas complicações. 
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4. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi realizado no ano de 2014, com pacientes pertencentes 

à área de abrangência da Unidade Básica de Saúde, Vila São Francisco, município 

Arapiraca, Alagoas. A população a ser estudada foram todos os usuários com 

Hipertensão Arterial cadastrados na Unidade Básica de Saúde. 

Foram coletados dados por ocasião do diagnóstico situacional da Equipe de 

Saúde da Família que foram conseguidos a partir de bases secundárias como, por 

exemplo, o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), base de dados de 

internet do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística e do Atlas de 

Desenvolvimento Humano municipais, entrevistas com informantes-chave e da 

observação ativa, da pesquisa bibliográfica considerando a Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e da Biblioteca Virtual NESCON.  

Foram utilizados como instrumentos de dados os prontuários de pacientes 

com hipertensão arterial, e os registros existentes na unidade. 

Foi realizado um Método do Planejamento Estratégico Situacional – PES.   

Para o planejamento, a equipe reuniu-se com as pessoas envolvidas, 

estabeleceram as responsabilidades por operação e os prazos para a realização de 

cada produto. Depois de discutido o diagnóstico situacional da área de abrangência, 

utilizando o método da estimativa rápida, e identificando os principais problemas de 

saúde, priorizando os mesmos segundo a importância do problema e a capacidade 

para enfrentá-los, escolhendo-se o mais relevante, alta prevalência de HAS, sendo 

caracterizado o mesmo e as determinadas causas.  

A partir daí foram definidos os nós críticos do problema selecionados para 

cada um dos produtos esperados e os recursos.  

Foram definidos os atores que controlam os nós críticos e selecionado o 

prazo para que isso ocorra.  

Definiu se o plano operativo com os responsáveis por cada um das operações 

e o estabelecimento dos prazos para execução das mesmas, precisando as que 

deviam ser enfrentadas: hábitos e estilos de vida inadequados, pouco nível de 

informação sobre a doença por deficiente promoção em saúde aos pacientes, às 

famílias e comunidade em geral.   
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Foram utilizadas como descritor de saúde hipertensão arterial, estilo de vida, 

promoção de saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica com alta taxa 

prevalência na população mundial e baixo controle. É considerada uma das 

principais afecções modificáveis da saúde do mundo. Há diversos indicadores 

populacionais relacionados com a HAS, dentre eles a idade, o gênero, a 

escolaridade e o estagio hipertensivo em que o paciente se encontra (Sociedade 

Brasileira de hipertensão). (SBH). p, 127. 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, 

sendo responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, 

por 25% das mortes por doença arterial coronariana e, em combinação com o 

diabete, 50% dos casos de insuficiência renal terminal. (Brasil-2006, p.9) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial (HA) é o principal 

fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Evidências científicas 

mostram que pequenas reduções na pressão arterial (PA) têm grande impacto na 

redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular. (Brasil-2014, p.63). 

Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é 

frequentemente negligenciado, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do 

paciente, ao tratamento prescrito. Estes são os principais fatores que determinam 

um controle muito baixo da HAS aos níveis considerados normais em todo o mundo, 

a despeito dos diversos protocolos e recomendações existentes e maiores acessos 

a medicamentos (De Brito, et al- 2003, p 2). 

 Santos; (2008) afirma que modificações de estilo de vida são fundamentais no 

processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, 

sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, 

tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco que devem ser 

adequadamente abordados e controlados, sem o que, mesmo doses progressivas 

de medicamentos não resultarão alcançar os níveis recomendados de pressão 

arterial. (Santos Lima, 2008, p.90-97). 

Basicamente, há duas abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial: o 

tratamento baseado em modificações do estilo de vida (MEV): perda de peso, 

incentivo às atividades físicas, alimentação saudável, abandono do tabagismo útil na 

prevenção de doença cardiovascular etc. e o tratamento medicamentoso. A adoção 
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de hábitos de vida saudáveis é parte fundamental da prevenção de hipertensão e do 

manejo daqueles com HAS. (Brasil- 2006, p26-37) 

Sempre que possível, além do médico, devem fazer parte da equipe multiprofissional 

os seguintes profissionais de saúde: enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente 

social, professor de educação física, farmacêutico e agentes comunitários de saúde. 

Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional, destacam-se as seguintes: 

• Promoção à saúde (ações educativas com ênfase em mudanças do estilo de vida, 

correção dos fatores de risco e divulgação de material educativo); 

• Treinamento de profissionais; 

• Encaminhamento a outros profissionais, quando indicado; 

• Ações assistenciais individuais e em grupo; 

• Gerenciamento do programa (Brasil, 2006, p50). 

Em 2002, OMS elaborou o documento intitulado "Política Nacional de 

Promoção da Saúde" que nunca teve vigência integral real no interior do sistema de 

saúde; contudo, trata-se de um registro importante de proposta formal de "política de 

promoção da saúde" na esfera federal. Neste contexto, foram elaborados diversos 

documentos, nas áreas de alimentação saudável e atividade física violência no 

trânsito o projeto "Agita Brasil" a proposta de promoção da saúde na escola, entre 

outros.  

Em março de 2006, através da Portaria do Ministério de Saúde (MS) nº 

68.733, o MS formalizou a política de saúde no SUS, a partir da formulação feita 

pelo mencionado comitê, articulando e reforçando diversas iniciativas promocionais 

(BUSS, 2009, p. 2306-2313). 

Recentemente, no ano de 2014, foi lançada uma revisão da Política Nacional 

de Promoção da Saúde, obtendo seis temas transversais que devem orientar o 

conjunto de iniciativas nacional referentes à promoção da saúde: Determinantes 

Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito à diversidade; 

• Desenvolvimento sustentável; 

• Redes de produção social da saúde e do cuidado; 

• Ambientes e territórios saudáveis; 

• Vida no trabalho; 

O objetivo do cuidado da pessoa com hipertensão arterial é evitar a morte e as 

complicações, por meio do controle da pressão arterial, permitindo a melhoria da 

qualidade de vida. Portanto, é imprescindível que o sujeito compreenda o processo 
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da doença e participe da mudança do estilo de vida por meio das atividades de 

educação em saúde. (TEIXEIRA, 2006 et al .p, 381). 

A promoção de Saúde deve ser realizada em todos os níveis de cuidado, aos 

clientes seja no caso de pessoas com antecedentes familiares ou clientes com 

hipertensão instalada com ou sem agravo. (LIMA-2006.p.13.). 
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6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO 
 
6.1 Desenhos das operações 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das enfermidades 

cardiovasculares; na área de abrangência da unidade de saúde Vila São Francisco, 

predomina a alta prevalência da doença, sendo caracterizada a mesma e 

determinadas às causas. A partir daí foram definidos os nós críticos do problema 

selecionado para cada um os produtos esperados e os recursos. Modificações de 

estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na 

prevenção da hipertensão.  

É importante a abordagem individual, mas cada vez se comprova a 

necessidade as abordagens coletivas para obter resultados mais consistentes e 

duradouros sobre os fatores que levam à hipertensão arterial.  

Os Quadros que seguem apresentam as operações para enfrentar os “nós 

críticos”, identificados na área de abrangência da unidade de saúde Vila São 

Francisco, município Arapiraca, Alagoas 2014. Apresentando o ponto principal 

específico, a operação para o seu enfrentamento, resultados esperados, os produtos 

e os recursos necessários para a finalização do mesmo. 

 

Desenho das operações para os “nós” críticos do problema  
Quadro 8.Operações relacionadas com práticas para o enfrentamento  dos 
fatores de riscos em doentes com hipertensão arterial, na UBS de Vila São 
Francisco. 2014. 
 
Nó crítico 1 Modificações do estilo de vida 

Operação Estabelecer práticas para enfrentar os 

fatores de riscos. 

Projeto Ser uma pessoa melhor 
Resultados esperados Diminuir os fatores de risco 

Produtos esperados Programa de Campanha na rádio local 

exercício é saúde, fumar danifica a 

saúde, alimentação saudável, com 

participação comunitária. 
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Atores sociais/ responsabilidades Equipe de saúde, Equipe do NASF. 

Responsável pela rádio local. 

Recursos necessários Estrutural: conseguir o espaço de 

difusão por automóveis falantes e rádio 

local. 

Cognitivo: Conhecimento sobre 

estratégias de comunicação e 

Pedagógicas. 

Financeiro: conseguir espaço na radio e 

falantes  

Político: Articulação Intersetorial. 

Recursos críticos Financeiro: conseguir espaço na rádio e 

alto-falantes 

Controle dos recursos críticos / 
Viabilidade 

Ator que controla: Secretária de Saúde 

Motivação: Favorável 

Ação estratégica de motivação Apresentar projeto 

Apoio na Secretaria de Saúde. 

Responsáveis: Médica, Psicóloga do NAS (Radialistas). 

Cronograma / Prazo Inicio em 1 mês 

Gestão, acompanhamento e 
avaliação. 

Mensal. 

 

Quadro 9 – Operações sobre nós relacionados com o nível de informação de 
pacientes com HAS e família na da unidade de saúde Vila São Francisco. 
Município Arapiraca, Alagoas 2014. 
 
Nó crítico-2 A falta de promoção de saúde. 
Operação Aumentar nível de informação sobre HAS. 
Projeto Cuidar de mim a cada dia. 
Resultados esperados Adesão ao tratamento, controle da doença. 
Produtos esperados Programa de palestras, na unidade e na 

comunidade. 
Atores sociais/ responsabilidades Equipe de saúde, Equipe do NASF. 
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Recursos necessários Estrutural: Local para palestra. 

Cognitivo: Conhecimento sobre estratégias 

de comunicação e Pedagógicas. 

Financeiro: para conseguir folhetins 

informativos, tenda para a realização de 

uma palestra, ornamentação da tenda com 

mesas e cadeiras. 

Político: Articulação Inter setorial. 
Recursos críticos Financeiro: para conseguir folhetos 

informativos, tenda para a realização de 

uma palestra, ornamentação da tenda com 

mesas e cadeiras. 
Controle dos recursos críticos / 
Viabilidade 

Ator que controla: Secretária de Saúde 

Motivação: Favorável 
Ação estratégica de motivação Apresentar projeto 

Apoio na Secretaria de Saúde. 
Responsáveis: Médica e Equipe de saúde, Equipe do 

NASF. 
Cronograma / Prazo Inicio em 2 meses ,atividade a cada 15 

dias 
Gestão Avaliação ao final de cada atividade 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A hipertensão Arterial constitui um problema de saúde no Brasil e manter a 

educação da população promovendo estilos de vida saudável representa uma 

ferramenta fundamental para melhorar os indicadores desta doença. 

A modificação do processo de trabalho ampliando a atenção as atividades de 

promoção e prevenção de saúde, em longo prazo constitui um aspecto importante 

para atingir a transformação favorável do quadro de saúde da população. 
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