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RESUMO 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) configura-se como condição clínica 
multifatorial; frequentemente associada a alterações de órgãos-alvo e, aumento 
do risco de eventos cardiovasculares. Requer muita atenção por parte da 
saúde pública em todas as partes do mundo, especificamente no Brasil, que 
tem as doenças cardiovasculares representando a principal causa de mortes. A 
Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-
Minas Gerais analisando a realidade situacional de sua área de abrangência 
identificou, dentre uma série de problemas de saúde, alta incidência de 
pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de medidas de 
prevenção e controle da doença. Na busca de soluções para este problema a 
equipe optou por elaborar um projeto de intervenção com vistas à aplicação de 
medidas preventivas e de controle que inclui ações informativas e educativas 
para aqueles já doentes ou com maior risco de adoecer, acreditando ser 
possível sensibilizar a população para a adoção de comportamentos e hábitos 
saudáveis em relação a hipertensão arterial sistêmica. Para o desenvolvimento 
do Projeto de Intervenção utilizou-se o Método do Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), e para a fundamentação teórica elaborou-se uma revisão de 
literatura buscando fontes da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e da Biblioteca 
Virtual do NESCON. 
 
Descritores: Pressão arterial alta. Hipertensão. 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The Systemic Arterial Hypertension (SAH) is considered as a multifactorial 
clinical condition; often associated when the target organs change, and it 
increases the risk of cardiovascular events. It requires a lot of attention from the 
public health institutions in the world, specifically in Brazil, where the 
cardiovascular disease represents the main cause of death. The Health Team, 
the Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, in Pedra 
Azul-Minas Gerais, analyzing the reality, have identified from a range of health 
problems, the high incidence of people with hypertension and the difficulty of 
applying the measures to prevent and to control the disease. Searching for 
solutions to this problem the team chose to develop a project aimed at the 
application of preventive and control measures including the educational actions 
to the persons already sick or risking to becoming ill, believing that it is possible 
to raise awareness of the healthy behaviors and habits in relation to systemic 
arterial hypertension. For the development of the intervention project it was 
used the Situational Strategic Planning Method (PES), and to the theoretical 
basis it was elaborated a literature review based on the Virtual Health 
Library(VHL) and the Virtual Library of NESCON. 
 
Keywords: High blood pressure. Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Identificação do Município 

 
Pedra Azul é um municipio brasileiro situado no Nordeste de Minas Gerais no 

Médio Jequitinhonha. De acordo com os dados do IBGE (2010), possui área total de 

1.618.686 km² e população de 24.612 habitantes: Fica a 720 km da Capital, limita-se 

ao norte com o município de Divisa Alegre, ao sul com os municípios de Almenara e 

Jequitinhonha, a leste com o município de Divisópolis, a oeste com o município de 

Medina e a nordeste com o município de Cachoeira de Pajeú. É uma cidade 

considerada turística do Estado de Minas Gerais, inscrita no site Descubra Minas 

(DESCUBRA MINAS, 2015). 

A descoberta das águas marinhas em seu subsolo, no ano de1927 direcionou 

os rumos políticos e históricos da cidade que tem dentre os atrativos turísticos o seu 

acervo arquitetônico urbano e a escalada nas montanhas rochosas Pedra Cabeça 

Torta, Pedra da Conceição, Pedra da Montanha, Pedra da Rocinha e Toca dos 

Caboclos. 

As principais atividades socioeconômicas de Pedra Azul são a pecuária e a 

agricultura com grande importância para o significativo desenvolvimento do local no 

contexto de Minas Gerais. Em 1911 sediou a primeira exposição pecuária da região 

e vem sendo, sucessivamente, sede de outras exposições de igual teor, promovidas 

pela Associação Rural de Pedras Azul (IBGE. 2014). 

No município existem várias escolas, seis creches, várias igrejas, um ginásio 

poliesportivo, quinze praças e comércio atuante. Conta com serviços de luz elétrica, 

água, telefonia, correios e bancos. Possui ainda farmácias, uma policlínica, e outros 

estabelecimentos ligados à saúde como laboratórios de análises clínicas e clínicas 

particulares. A energia elétrica é fornecida a 100% da área urbana e na área rural 

existem poucas localidades (algumas fazendas) que ainda não contam com o 

recurso.  

Há vários anos o município adotou a Estratégia Saúde da Família (ESF) para 

a reorganização da atenção básica à saúde e conta hoje com oito equipes de ESF 

sendo seis em zona urbana e duas em zona rural, cobrindo uma porcentagem 

elevada da população. Aproximadamente 99% dos moradores do município são 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Em relação às Redes de Média e Alta Complexidade, o município conta com 

os seguintes serviços: Unidade Básica de Saúde (UBS); Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS I), Urgência e Emergência Hospitalar Nível III e outros. 

Para referência secundária conta com o Centro Viva Vida e Centro Hiperdia 

em Jequitinhonha. Para alta complexidade conta ainda com a rede hospitalar de 

Teófilo Otoni e serviço de Hemodiálise em Itaobim. Os problemas que exigem 

procedimentos mais complexos e de alto custo são em menor número e a 

hierarquização do sistema deve garantir acesso a cada nível, conforme a 

necessidade do cliente. 

 
1.2 Estratégia Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I 

 

A Estratégia Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, local onde 

será desenvolvida a presente proposta, foi inalgurada em 1994 e está localizado na 

Avenida Doutor Anthero de Lucena Ruas, 210 - Bairro Bonfim. Possui 3.360 

habitantes que compõem 540 famílias cadastradas, as quais conservam os hábitos e 

costumes próprios da população rural brasileira. Toda a comunidade tem acesso ao 

serviço de atenção à saúde sempre que necessário. 

A estrutura de saneamento básico na área de abrangência conta com serviço 

de coleta de lixo e instalação sanitária na maioria das residências. Muitas casas têm 

boa construção, mas existem algumas moradias construídas de barro, algumas 

feitas com madeira e outras de material reciclável. Cerca de quinze famílias moram 

em uma área destinada ao descarte do lixo conhecida como o Povão de Porteira. 

A Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I está formada 

por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e nove Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) que atuam nos horários de 7:00 às 11:00 e de 13:00 

as 17:00. O médico presta serviço durante 4 dias por semana, na maioria das vezes, 

para a atendimento à demanda agendada e espontânea 

Para alguns programas, como saúde bucal, pré-natal, puericultura, prevenção 

do câncer de mama e ginecológico; atendimento individual a hipertensos e 

diabéticos; acompanhamentos a crianças desnutridas e realização das visitas 

domiciliárias, a equipe faz reunião mensal com todos os integrantes e discute os 

principais problemas e posicionamento da mesma na busca de soluções. 
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1.3 Contextualização do problema 
 
A Equipe de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I tem como foco 

de assistência os princípios do SUS, a universalidade, a integralidade, o trabalho em 

equidade e a participação popular, desenvolvendo suas atividades em conjunto de 

modo a assistir o paciente e a família como um todo. Neste sentido, tem detectado 

problemas de saúde junto à comunidade que demandam prioridades para suas 

ações. 

Ao fazer análise da realidade situacional da área de abrangência identificou, 

como principais causas de mortalidade, a alta incidência de doenças 

cardiovasculares (DCV) e aumento significativo do número de pacientes com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).  

De acordo com a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010) a HAS é um dos principais fatores de risco 

(FR) para agravos cardiovasculares. Por este motivo é considerada um grave 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo provocando uma grande 

preocupação para todos visto estar associada a complicação tais como Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Doença Renal Crônica 

(DRC) e outros agravos.  

De acordo com registros no Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), do total de 24.648 habitantes do município, 3.681 pessoas apresentam 

hipertensão arterial. Na Equipe de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I 

há um total de 3.660 pacientes registrados e a população cadastrada no SIAB é de 

2.531 pessoas maiores de 15 anos, sendo 1.175 homens, correspondendo a 46,2% 

e, 1.356 mulheres, correspondendo a 53,8%. O número de hipertensos cadastrados 

no sistema e acompanhados pela Equipe de Saúde da Família Amigos da Família 

Plataforma I é de 360 pessoas, que corresponde a 14,2% dos moradores da área de 

abrangência.  

A incidência de hipertensos nos últimos cinco anos na área de abrangência foi 

de 5%, diagnosticando-se anualmente quarenta e quatro novos pacientes 

hipertensos. Isto aquiesce com o princípio de que a HAS apresenta alta prevalência 

e baixas taxas de controle. 

Tendo em vista a importância da problemática na área de abrangência, sua 

urgência e a capacidade para enfrentá-la, decidiu-se por escolher como prioridade 
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número 1 em relação à série de problemas de saúde identificados, a alta incidência 

de pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de medidas 

preventivas e de controle da doença entre os moradores da área de abrangência. A 

priorização para o enfretamento desse problema levou em consideração a variável 

importância/urgência X capacidade de enfrentamento no momento, conforme 

apresentado no Quadro 1: 

 
Quadro 1- Priorização dos problemas identificados entre os moradores da área de abrangência 
da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I, Pedra Azul – MG, 2015. 

Principias Problemas Importância Urgência 
Capacidade 

de 
enfretamento 

Seleção 

Alta incidência de pacientes com 
doenças gastrointestinais. Alta 6 Parcial 4 

Falta de vigilância epidemiológica 
das doenças transmissíveis. Alta 4 Parcial 5 

Alta incidência de pessoas 
portadoras de HAS e dificuldade 
para aplicação de medidas 
preventivas e de controle da 
doença 

Alta 7 Parcial 1 

Alta incidência de parasitoses 
intestinais (giárdia, ascaridíase, 
ameba e oxiúros). 

Alta 7 Parcial 2 

Elevado número de gravidez de 
risco em adolescentes e mulheres 
com mais de 35 anos. 

Alta 6 Parcial 3 

Fonte: Arquivo do autor. 
 

Observou-se ainda na comunidade muitos hipertensos descontrolados sem o 

devido acompanhamento, outros não identificados, sem sistematização e controle, 

além do pouco conhecimento, por parte da população sobre o controle da doença e 

os fatores de risco associados. Tem-se em conta também a interrupção do 

acompanhamento para alguns pacientes que não retornam às consultas periódicas 

agendadas ou, simplesmente, não aderem ao tratamento indicado. Além disso, a 

falta de informações sobre a doença, a importância de seu controle, as mudanças 

necessárias no estilo de vida, incluindo a alimentação saudável e atividade física, 

fazem parte da problemática da HAS na área de abrangência da Equipe de Saúde 

da Família Amigos da Família Plataforma I. 
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Esta situação revelou a grande importância das ações de prevenção e 

promoção da saúde, voltadas para atenção primária, no intuito de prevenir o 

aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes portadores da HAS. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
Pela multiplicidade de problemas relacionados à HAS, essa doença 

representa um fator negativo de grande proporção para a saúde da população 

mundial, como bem explicitado por Silva e Souza (2004, p. 330). 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa um grave problema de 
saúde pública no Brasil, não só pela elevada prevalência, pois atinge cerca 
de 20% da população adulta como também pela acentuada parcela de 
hipertensos não diagnosticados, ou não tratado de forma adequada, ou 
ainda pelo alto índice de abandono ao tratamento (SILVA; SOUZA, 2004, p. 
330). 

 

A HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares, sendo o principal 

fator de risco para as complicações mais comuns como Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), além da Doença Renal Crônica (DRC) 

terminal (BRASIL, 2006). 

Outro aspecto que merece atenção e está vinculado à alta incidência da HAS 

é a mudança no perfil da população brasileira em relação ao estilo de vida, hábitos 

alimentares, obesidade e baixa aderência a atividade física (CESARINO et al., 2008) 

além de outros fatores de risco, que também estão presentes em nosso meio.  

Além de responder por elevado número de óbitos, a hipertensão afeta 

diretamente a economia dos setores governamentais: 

 
O impacto da HAS na saúde não se restringe apenas à sua mortalidade; é 
responsável pela maioria das internações hospitalares e, 
consequentemente, maior impacto com gastos em saúde. Segundo o 
DATASUS, as internações hospitalares por doenças circulatórias foram 
responsáveis por 2.297.389 internações e um gasto de R$ 
4.353.521.333,60 somente nos anos de 2010 e 2011 (NAKAMOTO, 2012 
p.78). 

 

Pelo exposto acima, foi identificado como de grande importância para a 

Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-MG, a 

adoção de um projeto de intervenção visando, diminuir entre os moradores da área 

de abrangência, hábitos e estilos de vida negativos em relação à doença. Pensou-se 

em um plano para a implementação de ações informativas e educativas para a 

população com maior risco de adoecer além daqueles já doentes, acreditando ser 
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possível sensibilizar os moradores para a adoção de comportamentos e hábitos 

saudáveis na prevenção e controle da HAS. 

A equipe participou da análise dos problemas levantados e considerou que no 

nível local, existem recursos humanos e materiais para fazer um Projeto de 

Intervenção para controle da HAS, portanto, a proposta é considerada viável. 

Obviamente, todos os profissionais da saúde local se tornaram parceiros em 

potencial de tal projeto e, portanto, protagonistas deste nobre plano de ação. 
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3 OBJETIVOS 
 
São os seguintes os objetivos desse trabalho: 

 

3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar Projeto de Intervenção com vistas à aplicação de medidas de 

prevenção e controle da incidência de Hipertensão Arterial Sistêmica e suas 

consequências, em pacientes da área de abrangência da Equipe de Saúde da 

Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Desenvolver atividades de sensibilização dos moradores da área de 

abrangência da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma 

I, em Pedra Azul-MG, com vistas à prevenção e controle da HAS. 

• Desenvolver atividades para promoção e manutenção de hábitos 

saudáveis na prevenção e controle da HAS. 

• Estimular a autoconscientização da população da área de abrangência da 
Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-

MG, para a adoção de modos de prevenção e controle da HAS.  

• Propor melhorias a serem implantadas na Equipe de Saúde da Família 

Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-MG, visando a qualificação 

do atendimento aos moradores da área de abrangência, no que se refere a 

HAS. 
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4 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção utilizou-se o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme abordagem do módulo de 

Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde do curso de Especialização 

Estratégia Saúde da Família (CEESF). Para a fundamentação teórica foi elaborada 

uma revisão de literatura utilizando as bases de dados da Biblioteca do CEESF e da 

Biblioteca Virtual em Saúde, buscando pelos descritores relacionados à Pressão 

arterial alta e Hipertensão. 

O diagnóstico situacional da área de abrangência foi realizado pela aplicação 

do método de Estimativa Rápida, que possibilitou a identificação e priorização dos 

principais problemas de saúde da população. Estas etapas de identificação e 

priorização dos problemas e seus respectivos “nós críticos” foram fundamentais no 

processo de planejamento e demandaram a participação da Equipe de Saúde da 

Família Amigos da Família - Plataforma I e demais representantes da comunidade, o 

que possibilitou a construção do plano operativo. Assim, buscou-se uma forma de 

enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, menos improvisada e, por 

isso mesmo com mais chances de sucesso,  

A proposta de intervenção foi realizada mediante o desenvolvimento das 

etapas do Planejamento Estratégico Situacional, buscando estratégias viáveis para a 

solução do problema e alcance dos objetivos propostos. A avaliação dos resultados 

deverá permear todas as etapas da implementação do processo. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

 
A HAS, conforme tratado nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010) é uma condição clínica 

decorrente de vários fatores, caracterizada por níveis elevados da pressão arterial 

(PA), frequentemente associada a alterações de órgãos-alvo e, por conseguinte, ao 

aumento do risco de eventos cardiovasculares. 

Vários autores, dentre eles Weschenfelder Magrini, Gue Martini (2012) 

abordam a questão epidemiológica da HAS que atualmente se configura como um 

dos grandes males, de proporções mundiais. Requer, portanto, muita atenção, por 

parte da saúde pública em todo o mundo, especificamente no Brasil, que tem as 

doenças cardiovasculares representando a principal causa de mortes no país. Neste 

sentido os autores afirmam que:  

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada, uma doença e um 
fator de risco que representa um grande problema para a Saúde Pública, 
pois as doenças cardiovasculares representam a primeira causa de morte 
no Brasil. [...] a hipertensão arterial afeta mais de 30 milhões de brasileiros, 
destes, 36% dos homens e 30% das mulheres. É um dos fatores de risco de 
maior destaque para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, 
incluindo o AVC e o infarto do miocárdio. Sendo que esses dois últimos 
representam as duas maiores causas isoladas de morte no país. 
(WESCHENFELDER MAGRINI, GUE MARTINI, 2012, p. 356).  

 

Ainda no que se refere à afirmação de Weschenfelder Magrini, Gue Martini 

(2012), de que a HAS representa uma doença e um fator de risco, há de se 

considerar que a associação entre diversos fatores faz agravar ainda mais a 

situação de saúde das pessoas acometidas por essa doença. 

Neste sentido, Boing e Boing (2007), que também discutem sobre as 

repercussões mundiais da HAS e suas associações que ecoam negativamente na 

qualidade de vida das pessoas, consideram que: 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) configura-se como um dos agravos 
crônicos mais comuns e com repercussões clínicas mais graves. Estima-se 
que, em todo o mundo, 7,1 milhões de pessoas morram anualmente por 
causa de pressão sanguínea elevada e que 4,5% da carga de doença no 
mundo seja causada pela HAS. Entre as principais complicações da HAS, 
estão o infarto agudo do miocárdio (IAM) o acidente vascular cerebral (AVC) 
e a insuficiência renal crônica (IRC). No Brasil, as doenças do aparelho 
circulatório são as principais causas de óbitos já há algumas décadas. 
(BOING; BOING, 2007, p. 85) 
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O enfoque no que se refere aos fatores de risco significa a condição 

multifatorial da HAS representada pelas doenças cerebrovascular, doença arterial 

coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial periférica. 

Assim, na VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010) consta que pessoas com históricos familiares de hipertensão 

podem apresentar maiores riscos para a doença. Considera-se também que níveis 

elevados de pressão arterial são potencializados por outros fatores de risco tais 

como: ingestão excessiva de sal, baixa ingestão de potássio, alta ingestão calórica 

além do consumo exagerado de álcool. Os dois últimos fatores são os que mais 

contribuem para o desenvolvimento do sobrepeso ou obesidade, que estão 

diretamente relacionados à elevação da PA 

O Ministério da Saúde também aborda sobre os fatores e destaca a 

agregação entre vários destes que fazem desencadear e agravam ainda mais a 

situação da HAS e suas consequências. Fatores como tabagismo e dislipidemias 

aumentam, também por agregação, o risco cardiovascular. Neste sentido, a HAS é, 

ao mesmo tempo, uma doença e um fator de risco importante para o 

desencadeamento de outras complicações clínicas de alta gravidade como a 

insuficiência cardíaca, as doenças isquêmicas do coração, a insuficiência renal, 

doença vasculares encefálica e retinopatias (BRASIL, 2006). 

O órgão (BRASIL, 2006) considera tais fatores de risco como evidências 

incontestáveis, cuja relação com o estilo de vida predominante na sociedade 

moderna resultam no incremento da prevalência da HAS e, consequentemente, na 

dificuldade para o seu controle. Neste sentido reforça a importante comprovação de 

que as abordagens coletivas complementando e reforçando as abordagens 

individuais favorecem a obtenção de resultados mais consistentes e duradores sobre 

os fatores que levam a hipertensão. 

Matos e Fiszman (2003) fazem referência a Organização Pan-americana da 

Saúde que chama a atenção para os enormes impactos causados pela hipertensão 

arterial para o sistema de saúde como um todo, consideram como um problema de 

saúde, de ordem e tratamento prioritários, levando-se em conta o número 

significativo de pacientes acometidos e que recorrem à equipe de saúde já com 

complicações e danos associados. Os autores destacam a importância das 

enfermidades que têm relação com a HAS, suas consequências e a premência na 
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adoção das ações a serem desenvolvidas pelos órgãos de saúde visando os 

diversos grupos nos diferentes contextos sociais.  

 
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, intervenções eficientes 
devem considerar o contexto social e as necessidades dos diferentes 
grupos de população. As estratégias para a prevenção e o controle das DCV 
devem estender-se em três níveis diferentes: formulação de políticas, 
atividades comunitárias e a sensibilização dos serviços de saúde às 
pessoas que necessitam da assistência de saúde (MATOS; FISZMAN, 2003 
p.134). 

 

Nessa abrangência, grande enfoque na prevenção, controle e tratamento da 

HAS, tanto como doença ou como fator de risco para outros agravos importantes 

tem sido atribuído a Atenção Básica à Saúde (ABS) na incorporação de medidas 

diversificadas tanto a nível individual como coletivamente. Estas medidas que 

propiciam a melhoria na qualidade da atenção e do controle dos níveis pressóricos 

da população são consideradas desafios, sobretudo para a Estratégia Saúde da 

Família que, como equipe multiprofissional possui junto à clientela adscrita,  

 
[...] espaço prioritário e privilegiado de atenção à saúde [...] e cujo processo 
de trabalho pressupõe vínculo com a comunidade e a clientela adscrita, 
levando em conta diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais 
envolvidos (BRASIL; 2006, p. 8). 

 

Estas orientações que reforçam a importância das ações a serem 

desenvolvidas no enfoque da ABS destacam várias abordagens. Alguns autores 

revisados abordam a importância do nível de conhecimento dos pacientes sobre os 

fatores de risco, dentre os quais a hipertensão, para o desenvolvimento de 

cardiopatias isquêmicas, objetivando evitar complicações relacionadas às 

enfermidades coronarianas. Destacam que o desenvolvimento de técnicas 

participativas favorece o aumento de conhecimento das pessoas sobre os referidos 

fatores de risco e, de forma considerável, estimulam a busca de mais informações a 

respeito. Neste sentido a abordagem participativa é considerada positiva para evitar 

a incidência de enfermidades coronarianas (CARDENAS; PORRATA, 2003).  

Outra questão considerada relevante no tratamento da hipertensão e na 

prevenção das complicações crônicas é a abordagem multiprofissional. Assim como 

se dá no tratamento de todas as doenças crônicas, o trato com a HAS requer 

contínua tarefa de motivação para com o paciente, estimulando-o para que este não 

abandone o tratamento. Quando dentro da possibilidade, além do médico, devem 
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fazer parte da equipe multiprofissional: enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

assistente social, educador físico, farmacêutico e agentes comunitários de saúde 

(ACS) (BRASIL, 2006). 

Desta forma, a ação do profissional de saúde vai além do programa de 

orientação, engloba no entanto, a avaliação das condições individuais, sociais e 

ambientais e a implementação de estratégias que auxiliem o indivíduo hipertenso a 

adotar um novo comportamento em relação à sua doença.  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
De acordo com Lida (1993), o economista chileno Carlos Matus criou, a partir 

da década de 70, o método que ficou conhecido como Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). Trata-se de um método de configuração flexível, próprio para se 

trabalhar casos complexos e problemas sociais, pelo qual, o futuro não se torna 

determinístico e a realidade é continuamente acompanhada, e se necessário, 

ajustada à realidade trabalhada. Segundo Matus (1993 apud LIDA, 1993) planejar é 

como preparar-se para a ação.  

Todo método de planejamento apresenta uma sequência lógica de ações ou 

atividades a serem desenvolvidas. E, no projeto que hora apresentamos, estas 

ações/atividades serão seguidas de forma cronológica para que não prejudique o 

resultado final do enfrentamento do problema diagnosticado (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

Dentre os vários problemas identificados foi selecionado apenas um, para 

realização de um projeto de intervenção, considerando a possibilidade de avaliar a 

viabilidade do mesmo. Assim, conforme exposto no item contextualização do 

problema deste trabalho, foram identificados os principais problemas de saúde da 

área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma 

I, os quais foram analisados e selecionados e então priorizado para ser enfrentado: – 

alta incidência de pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de 

medidas preventivas e de controle da doença entre os moradores da área de 

abrangência.  

Tendo sido descrito e explicado o problema a fim de melhor determinar como 

se apresenta na realidade, foram selecionados os “nós críticos” que representam as 

principais causas a serem combatidas.  

 

6.1 Seleção e identificação dos “nós críticos” 

 

Diante da situação em que se apresenta o problema priorizado na da área de 

abrangência, alguns “nós críticos” foram identificados como fortes mantenedores do 

problema em questão. O enfrentamento destes nós críticos, de grande importância 
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para impactar o problema selecionado, está dentro da governabilidade da equipe de 

saúde e são enumerados a seguir: 

• Processo de trabalho da equipe da ESF com inadequações no registro e 

controle dos hipertensos; 

• Hábitos e estilos de vida dos moradores inadequados em relação ao controle 

e prevenção da HAS; 

• População mal informada sobre a doença e a importância de seu controle; 

• Pressão social (baixa escolaridade/analfabetismo e baixa renda familiar dos 

pacientes e/ou cuidadores, dificultando o entendimento das 

orientações/prescrições e o acesso ao tratamento); 

• Muitos hipertensos descontrolados sem o devido acompanhamento e/ou 

adesão ao tratamento. 
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6.2 Desenho de Operações 
 

Com o problema explicado e suas causas mais importantes determinadas é necessário buscar soluções e estratégias para o 

seu enfrentamento, conforme o que é apresentado no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Operações propostas na busca de soluções para a alta incidência de pessoas portadoras de HAS na área de abrangência da Equipe de 
Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-MG, 2015. 

Nó crítico Operação/projeto Resultados 
esperados Produtos esperados Recursos necessários 

Processo de 
trabalho da 
equipe com 
inadequações 
no registro e 
controle dos 
hipertensos 

Linha de Cuidado   
Cadastrar e organizar 
registro dos hipertensos; 

Implantar a linha de cuidado 
segundo protocolo para 
atenção às doenças 
cardiovasculares. 

100% da população 
acima de 15 anos 
cadastrada; 

Cobertura de 100% 
dos hipertensos. 

Linha de cuidado para 
atenção às doenças 
cardiovasculares; Protocolos 
implantados; Recursos 
humanos capacitados;  

Serviço organizado para o 
cadastramento de 
hipertensos e gestão da linha 
do cuidado. 

Cognitivo: Para capacitação da equipe para 
atuar de acordo com os protocolos e diretrizes; 

Para elaboração de protocolos e projeto na linha 
de cuidado; 

Político: Para articulação entre os setores da 
saúde e adesão dos profissionais; 

Organizacional: Para manter registro 
atualizado junto ao SIAB. Para organizar o 
registro dos pacientes hipertensos da área de 
abrangência; 

Para adequação de fluxos das atividades e da 
agenda de trabalho dos profissionais. 

População mal 
informada sobre 
a doença, seus 
riscos e a 
importância de 
seu controle. 

Saber + 
Aumentar o nível de 
informação da população 
sobre o HAS, seus fatores de 
risco, as formas de 
prevenção da enfermidade e 
suas complicações. 

População mais 
informada sobre o 
HAS, seus riscos, 
consequências e as 
formas de 
prevenção. 

 

Nível de informação da 
população sobre o HAS 
avaliado; 

Campanha educativa na 
rádio local; 

Palestras e oficinas de 
orientações nos grupos 
operativos. 

Cognitivo: Para aumentar os conhecimentos 
sobre o tema e sobre estratégias de capacitação 
da equipe; 

Organizacional: Para realizar levantamento 
sobre o nível de informação da população sobre 
a HAS. Para organização da agenda dos 
profissionais; 

Para organização dos cronogramas e dos 
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eventos; 

Político: Para articulação intersetorial (parceria 
com o setor de educação, comunicação) e 
mobilização social. 

Pressão social  Viver melhor 
Aumentar o nível de 
informação da população de 
acordo com o padrão social 
e intelectual; Criar 
programas de orientação 
para auto cuidado; Criar 
programas para orientar as 
ações dos cuidadores junto 
aos doentes; Orientar os 
moradores para inserção em 
programas sociais (bolsa 
família, farmácia popular e 
outros) 

Pacientes e 
cuidadores mais 
informados e com 
acesso aos 
programas sociais. 
Garantia de 
medicamentos, 
materiais e insumos 
previstos para 
controle adequado 
dos pacientes com 
hipertensão, de 
acordo com os 
programas do 
Ministério da Saúde  

Programa de alfabetização 
de adultos, Programas 
sociais do governo para 
aquisição de medicamentos; 

Campanhas educativas na 
emissora de rádio local; 

Divulgação de informações 
pelos ACS. 

 

Cognitivo: Para desenvolver os conhecimento e 
informação sobre o tema e sobre programas 
sociais; 

Para alcançar melhoria na renda familiar; 

Político: Para articulação intersetorial (parceria 
com o setor de educação e programas do 
governo) e mobilização social. 

Muitos 
hipertensos sem 
o devido 
controle e 
acompanhament
o e/ou adesão 
ao tratamento. 

Cuidar Melhor. 
Melhorar a estrutura do 
serviço para qualificar o 
atendimento da equipe da 
ESF. Criar protocolo de 
atendimento de hipertensos 
para orientar as consultas 
individuais e as atividades 
em grupos operativos. Inserir 
protocolo de estratificação de 
risco cardiovascular; Orientar 
e sensibilizar os pacientes 
quanto à importância do 
tratamento e das medidas 
preventivas. 

Maior número de 
pacientes 
sensibilizados para 
aderir ao tratamento 
e adotar medidas de 
prevenção. 

Capacitação de pessoal; 

Serviço organizado para 
atenção aos pacientes e 
orientações para prevenção. 
Introduzir consultas e 
tratamentos especializados 
no controle da HAS. 

 

Políticos: Para a liberação de recursos para 
estruturar o serviço; 

Financeiros: Para aumento da oferta de 
exames, consultas e demais tratamentos 
necessários; 

Para promover recursos para estruturação do 
serviço; 

Cognitivo: Para elaboração de protocolos 
adequados ao projeto de intervenção. 
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Hábitos e estilos 
de vida dos 
moradores 
inadequados em 
relação ao 
controle e 
prevenção da 
HAS e suas 
consequências. 

+ Saúde 
Estimular a população para a 
adoção de hábitos saudáveis 
com pratica de atividade 
física, adoção de 
alimentação saudável; 
diminuição do consumo de 
sal, da ingestão de bebida 
alcoólica e do uso de tabaco. 

População adepta às 
orientações; 
População 
desenvolvendo 
atividades físicas; 
Diminuição do 
número de adeptos 
ao fumo e bebidas 
alcoólicas. 

Campanhas educativas 
pelos meios de comunicação 
local; Distribuição de folhetos 
informativos; 

Orientações nos grupos 
operativos; 

Implantação de programa de 
atividade física.  

Políticos: Para promover recursos necessários 
à elaboração de material informativo. Para 
conseguir espaço nos meios de comunicação 
local; 

Financeiros: Para aquisição de material 
informativo, material para desenvolvimento de 
atividades físicas e contratação de 
Fisioterapeuta e Educador Físico; 

Cognitivo: Para elaboração de projetos 
educativos e material instrucional para a 
população. 

 
6.3 Identificação dos recursos críticos 

 

O processo que busca transformar uma realidade em saúde, implica em investimento em recursos de ordem política, 

financeira, intelectual e organizacional. A identificação dos recursos críticos a serem consumidos para execução das operações 

constitui uma atividade fundamental para analisar a viabilidade de um plano. O Quadro 3 apresenta de maneira resumida os 

recursos a serem consumidos para viabilização da proposta de intervenção. 

 
Quadro 3 – Recursos críticos necessários para enfrentamento dos nós críticos do problema alta incidência de pessoas portadoras de HAS na área 
de abrangência da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família - Plataforma I, em Pedra Azul-MG, 2015. 

Operação/Projeto Recursos críticos 

Linha de Cuidado 

 

Cognitivo: Para capacitação da equipe para atuar de acordo com os protocolos e diretrizes; 

Para elaboração de protocolos e projeto na linha de cuidado; 

Político: Para articulação entre os setores da saúde e adesão dos profissionais; 

Organizacional: Para manter registro atualizado junto ao SIAB; para organizar o registro dos pacientes hipertensos da 
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área de abrangência; 

Para adequação de fluxos das atividades e da agenda de trabalho dos profissionais. 

Saber + Cognitivo: Para aumentar os conhecimentos sobre o tema e sobre estratégias de capacitação da equipe; 

Organizacional: Para realizar levantamento sobre o nível de informação da população sobre a HAS; para organização 
da agenda dos profissionais; para organização dos cronogramas e organização dos eventos; 

Político: Para articulação intersetorial (parceria com o setor de educação, comunicação) e mobilização social. 

Viver Melhor Cognitivo: Para desenvolver os conhecimento e informação sobre o tema e sobre programas sociais; para alcançar 
melhoria na renda familiar.; 

Político: Para articulação intersetorial (parceria com o setor educação e programas do governo) e mobilização social. 

Cuidar Melhor 

 

Políticos: Para a liberação de recursos para estruturar o serviço; 

Financeiros: Para aumento da oferta de exames, consultas e demais tratamentos necessários; 

Para promover recursos para estruturação do serviço; 

Cognitivo: Para elaboração de protocolos adequados ao projeto de intervenção. 

+ Saúde Políticos: Para promover recursos necessários à elaboração de material informativo; para conseguir espaço nos meios 
de comunicação local. 

Financeiros: Para aquisição de material informativo, material para desenvolvimento de atividades físicas e contratação 
de Fisioterapeuta e Educador Físico. 

Cognitivo: Para elaboração de projetos educativos e material instrucional para a população. 

 
6.4 Análise de viabilidade do plano de intervenção 

 
Na execução do plano proposto faz-se necessário a participação de diversos atores, visto que, somente quem está 

planejando não consegue controlar todos os recursos necessários para a sua execução. Assim, foram identificados os atores que 

controlam os diversos recursos, analisando o seu provável posicionamento em relação ao problema para, quando necessário, 
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propor operações/ações estratégicas para motivá-los e assim garantir a viabilidade do plano, conforme apresenta o Quadro a 

seguir. 

 
Quadro 4 – Ações proposta para motivação dos atores da Estratégia de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I município em Pedra Azul-
MG, para solução do problema da alta incidência de pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de medidas preventivas e de 
controle da doença, 2015. 

Operações/ Projetos Recursos críticos 
Controle dos recursos críticos 

Ação estratégica 
Ator que controla Motivação 

Linha de Cuidado  
Cadastrar e organizar registro dos 
hipertensos; 

Implantar a linha de cuidado 
segundo protocolo para atenção 
às doenças cardiovasculares. 

Cognitivo: Para capacitação da equipe para 
atuar de acordo com os protocolos e diretrizes; 
para elaboração de protocolos e projeto na 
linha de cuidado; 

Político: Para articulação entre os setores da 
saúde e adesão dos profissionais; 

Organizacional: Para manter registro 
atualizado junto ao SIAB; para organizar o 
registro dos pacientes hipertensos da área de 
abrangência; para adequação de fluxos das 
atividades e da agenda de trabalho dos 
profissionais. 

Secretário de Saúde 

Médico e Enfermeiro do 
PSF 

Equipe do PSF 

Coordenação do PSF 

Gerente de Atenção 
Básica 

 

Favorável. Dispensável. 

Saber + 
Aumentar o nível de informação 
da população sobre o HAS, seus 
fatores de risco e as formas de 
prevenção da enfermidade e suas 
complicações. 

Cognitivo: Para aumentar os conhecimentos 
sobre o tema e sobre estratégias de 
capacitação da equipe; 
Organizacional: Para realizar levantamento 
sobre o nível de informação da população 
sobre a HAS; para organização da agenda dos 
profissionais; para organização dos 
cronogramas e organização dos eventos; 
Político: Para articulação intersetorial 
(parceria com o setor de educação, 
comunicação) e mobilização social. 

Secretário de Saúde 
Equipe do PSF 
Coordenação do PSF 
Secretaria de Ação Social 
Secretaria de 
Comunicação 

Favorável. 
 
 
Indefinido. 

Agendar reuniões para 
apresentação do 
projeto. 
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Viver melhor 
Aumentar o nível de informação 
da população de acordo com 
padrão social e intelectual; Criar 
programas de orientação para 
auto cuidado; Criar programas 
para orientar as ações dos 
cuidadores junto aos doentes; 
Orientar os moradores para 
inserção em programas sociais 
(bolsa família, farmácia popular e 
outros). 

Cognitivo: Para desenvolver os conhecimento 
e informação sobre o tema e sobre programas 
sociais; 
Para alcançar melhoria na renda familiar; 
Político: Para articulação intersetorial 
(parceria com o setor educação e programas 
do governo) e mobilização social. 

Médico  
Enfermeiro 
Auxiliar de Enfermagem 
ACS 
Secretaria de Educação 
Secretaria de Ação Social 
Equipe do PSF 
 

Favorável. 

 

 

Dispensável. 

Cuidar Melhor. 
Melhorar a estrutura do serviço 
para qualificar o atendimento da 
equipe da ESF. Criar protocolo de 
atendimento de hipertensos para 
orientar as consultas individuais e 
as atividades em grupos 
operativos. Inserir protocolo de 
estratificação de risco 
cardiovascular; Orientar e 
sensibilizar os pacientes quanto à 
importância do tratamento de das 
medidas preventivas. 

Políticos: Para a liberação de recursos para 
estruturar o serviço; 
Financeiros: Para aumento da oferta de 
exames, consultas e demais tratamentos 
necessários; 
Para promover recursos para estruturação do 
serviço; 
Cognitivo: Para elaboração de protocolos 
adequados ao projeto de intervenção. 

Prefeito Municipal 
Secretário Municipal de 
Saúde 
Toda Equipe do PSF  

Favorável. 
 

Elaboração de projeto 
para organização e 
expansão do serviço. 

+ Saúde 
Estimular a população para a 
adoção de hábitos saudáveis com 
pratica de atividade física, adoção 
de alimentação saudável; 
diminuição do consumo de sal, da 
ingestão de bebida alcoólica e do 
uso de tabaco. 

Políticos: Para promover recursos 
necessários à elaboração de material 
informativo; para conseguir espaço nos meios 
de comunicação local; 
Financeiros: Para aquisição de material 
informativo, material para desenvolvimento de 
atividades físicas e contratação de 
Fisioterapeuta e Educador Físico; 
Cognitivo: Para elaboração de projetos 
educativos e material instrucional para a 
população. 

Prefeito; Secretário 
Municipal de Saúde 
Secretaria de Ação Social 
Secretaria de 
Comunicação  
Secretaria de 
Planejamento 
Coordenação do PSF 
Equipe do PSF 

Indefinido Apresentação de 
projeto, justificativa e 
orçamento 
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6.5 Elaboração do plano operativo 
 

Esta etapa tem dentre suas principais finalidades designar as pessoas responsáveis por cada operação e definir os prazos 

em que as mesmas serão executadas. Em reunião com todas as pessoas envolvidas no planejamento definiu-se por consenso a 

divisão de responsabilidades por operação e os prazos para a realização de cada produto, conforme o Quadro a seguir: 
 

Quadro 5 – Plano Operativo para solução do problema da alta incidência de pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de medidas 
preventivas e de controle da doença na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I em Pedra Azul-MG, 
2015. 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

Linha de Cuidado  
Cadastrar e organizar 
registro dos hipertensos; 

Implantar a linha de 
cuidado segundo protocolo 
para atenção às doenças 
cardiovasculares. 

100% da população acima 
de 15 anos cadastrada; 

Cobertura de 100% dos 
hipertensos. 

Linha de cuidado para 
atenção às doenças 
cardiovasculares; 

Protocolos implantados; 
Recursos humanos 
capacitados;  

Serviço organizado 
para o cadastramento 
de hipertensos e gestão 
da linha do cuidado. 

Capacitação da equipe para 
atuar de acordo com os 
protocolos e diretrizes; 

Elaboração de protocolos 
segundo a linha de cuidado; 

Organização da agenda de 
trabalho dos profissionais. 

Médico Enfermeiro 
do PSF e Gerente 
de Atenção Básica 

Em 3 meses 

Saber + 
Aumentar o nível de 
informação da população 
sobre o HAS, seus fatores 
de risco e as formas de 
prevenção da enfermidade 
e suas complicações. 

População mais informada 
sobre o HAS, seus riscos, 
consequências e as formas 
de prevenção. 

 

Nível de informação da 
população sobre o HAS 
avaliado;  

Campanha educativa 
na rádio local; 

Palestras e oficinas de 
orientações nos grupos 
operativos. 

Realização de enquete nas 
salas de espera, e outros 
locais de organizações 
populares para avaliação do 
nível de informação da 
população sobre o HAS; 

Realização de campanha 
educativa através da rádio 
local;  

Médico, 
Enfermeiro do PSF 

Gerente de 
Atenção Básica 

Em 2 meses 
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Capacitação dos ACS; 

Realização de palestras para 
orientações nos grupos 
operativos. 

Viver melhor 
Aumentar o nível de 
informação da população 
de acordo com padrão 
social e intelectual; Criar 
programas de orientação 
para auto cuidado; Criar 
programas para orientar as 
ações dos cuidadores 
junto aos doentes; Orientar 
os moradores para 
inserção em programas 
sociais (bolsa família, 
farmácia popular e outros). 

Pacientes e cuidadores mais 
informados e com acesso 
aos programas sociais. 
Garantia de medicamentos, 
materiais e insumos 
previstos para controle 
adequado dos pacientes 
com HAS de acordo com os 
programas do Ministério da 
Saúde. 

Programa de 
alfabetização de 
adultos, Programas 
sociais do governo para 
aquisição de 
medicamentos; 

Campanhas educativas 
na emissora de rádio 
local; 

Divulgação de 
informações pelos ACS. 

 

Desenvolver atividades de 
orientação de acordo com o 
grau de instrução das 
pessoas; 

Orientação quanto aos 
programas sociais do 
governo: Farmácia popular; 
campanhas educativas e 
outras; 

Divulgar informações através 
da emissora de rádio local; 

Divulgação de informações in 
loco aos moradores pelos 
ACS. 

Médico, 
Enfermeiro do PSF 
e Assistente Social 

 

Em 6 meses 

Cuidar Melhor. 
Melhorar a estrutura do 
serviço para qualificar o 
atendimento da equipe da 
ESF; criar protocolo de 
atendimento de 
hipertensos para orientar 
as consultas individuais e 
as atividades em grupos 
operativos. Inserir 
protocolo de estratificação 
de risco cardiovascular; 
Orientar e sensibilizar os 
pacientes quanto à 
importância do tratamento 
e das medidas preventivas 

Centro de Saúde com 
melhor estrutura física, 
material e pessoal para 
prevenção, controle e 
tratamento da HAS e suas 
consequências; 

Profissionais capacitados; 

Medicamentos, exames e 
estrutura previstos nos 
programas governamentais 
de HAS garantidos; 

Pacientes sensibilizados 
para aderir ao tratamento e 
adotar medidas de 
prevenção. 

Capacitação de 
pessoal; 

Serviço organizado 
para atenção aos 
pacientes e orientações 
para prevenção; 

Aquisição de 
medicamentos, 
materiais e insumos 
previstos nos 
programas 
governamentais; 

 Consultas e 
tratamentos 
especializados 

Apresentação de projeto de 
melhoria na estrutura do 
Centro de Saúde; 

Capacitação da Equipe do 
PSF; 

Realização de palestras em 
eventos da comunidade; 

Realização de palestras nos 
grupos operativos; 

Elaboração de material 
instrucional. 

 

Médico, 
Enfermeiro do PSF 
e gerente do 
Centro de Saúde 

Em 6 meses 
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+ Saúde 
Estimular a população para 
a adoção de hábitos 
saudáveis com prática de 
atividade física, adoção de 
alimentação saudável; 
diminuição do consumo de 
sal, da ingestão de bebida 
alcoólica e do uso de 
tabaco. 

População adepta às 
orientações; 

População desenvolvendo 
atividades físicas; 

Diminuição do número de 
adeptos ao fumo e bebidas 
alcoólicas. 

Implantação de 
campanhas educativas 
pelos meios de 
comunicação local;  

Distribuição de folhetos 
informativos; 

Orientações nos grupos 
operativos, Implantação 
de programa de 
atividade física. 

Elaboração de projeto; 
Elaboração de folders; 

Organização de palestras; 

Desenvolvimento de projeto 
para implantação de 
caminhada e outras atividades 
físicas na rotina de atividades 
do Centro de Saúde. 

Médico, 
Enfermeiro do 
PSF. Educador 
Físico e 
Fisioterapeuta 

Início em 1 mês e 
programação 
continuada 
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6.6 Elaboração da gestão do plano 

 
Trata-se da etapa de grande importância para a garantia do sucesso do plano. 

Constitui-se em um sistema de gestão capaz de coordenar e acompanhar a 

execução das operações e de garantir a eficácia da utilização dos recursos 

empregados. Deve oportunizar a comunicação entre os planejadores (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). No desenvolvimento do presente projeto de intervenção 

todas as atividades que demandam ações conjuntas, tais como, treinamento de 

profissionais; encaminhamento a outros profissionais; ações assistenciais, entre 

outras serão avaliadas através de reuniões mensais realizadas com toda a equipe, a 

coordenadora de Atenção Básica e Secretaria de Saúde do município. A garantia do 

resultado satisfatório será embasada na afirmação de Iida (1993, p.17) sobre 

Planejamento Estratégico Situacional: 

 
Organizações que funcionam mal, desleixadamente, sem 
monitoramento e nem cobranças de desempenho, são governadas 
por regras de baixa responsabilidade dos seus dirigentes. Nesse 
caso, só é possível reformulá-las se essas regras forem substituídas 
por outras, de alta responsabilidade. As experiências comprovam que, 
sem essa mudança na cúpula da organização, todos os demais 
esforços para introduzir melhorias podem estar fadados ao fracasso 
(IIDA, 1993, p.17). 

 
Quadro 6 – Acompanhamento do plano da ação para solução do problema da alta incidência de 
pessoas portadoras de HAS e a dificuldade para aplicação de medidas preventivas e de 
controle da doença na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Amigos da Família 
Plataforma I em Pedra Azul-MG, 2015. 

Operação Propostas Responsável pela 
realização 

Período 

Apresentação do projeto e 
Organização da agenda de trabalho 
dos profissionais. 

Medico e Enfermeira Novembro de 2015 

Capacitação da equipe para atuar de 
acordo com os protocolos e diretrizes, 
e para o desenvolvimento de todas as 
demais atividades propostas. 

Medico e Enfermeira Nov. e Dez de 2015 

Elaboração de protocolos segundo a 
linha de cuidado e Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão. 

Medico e Enfermeira Nov. 2015 a Jan. 2016 

Realização de enquete nas salas de Técnico de Enfermagem Nov. e Dez. de 2015 
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espera, e outros locais de 
organizações populares para 
avaliação do nível de informação da 
população sobre o HAS. 

e ACS 

Elaboração de material instrucional e 
folders de acordo com a necessidade 
dos moradores. 

Medico e Enfermeira Dez. 2015 a Maio 2016 

Realização campanha educativa 
através da rádio local e outros meios 
de comunicação, para melhorar o 
nível de informação dos moradores 
sobre a HAS. 

Enfermeira do PSF e 
gerente da Atenção 
Básica 

A partir de janeiro de 2016 

Realização de palestras para 
orientações nos grupos operativos e 
em eventos da comunidade.  

Medico e Enfermeira A partir de janeiro de 2016 

Divulgação de informações 
diretamente aos moradores, em visitas 
domiciliares. 

ACS A partir de janeiro de 2016 

Orientação para os moradores quanto 
aos programas sociais do governo: 
Farmácia popular; campanhas 
educativas e outras. 

Gerente do Centro de 
Saúde e Assistente Social 

A partir de janeiro de 2016 

Apresentação de projeto de melhoria 
na estrutura da unidade para um 
melhor acolhimento e atendimento 
aos hipertensos. 

Gerente do Centro de 
Saúde, Médico e 
Enfermeira do PSF 

Dezembro 2015 e Janeiro 
2016 

Elaboração e implantação de projeto 
de caminhada e outras atividades 
físicas na rotina do Centro de Saúde. 

Medico e Enfermeira, 
Professor de Educação 
Física e Fisioterapeuta 

A partir de janeiro de 2016 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), configurada como objeto de estudo 

deste trabalho, é uma doença crônica caracterizada por elevação da pressão do 

sangue nas artérias, sendo silenciosa, pois geralmente não é percebida no seu 

estágio inicial. Tanto o tratamento como o diagnóstico deste mal deve ser precoce. 

Pela abrangência de seu alcance, a HAS é considerada um problema de saúde 

pública de âmbito mundial, uma vez que está relacionada a vários fatores de risco, 

que colaboram para o aumento do número de indivíduos doentes. Tais fatores que 

se associam ao HAS fazem desencadear outras patologias, como Acidente Vascular 

Encefálico, Infarto do Miocárdio, Doença Renal Crônica, dentre outros. 

 Enfatiza-se que no Brasil as doenças cardiovasculares são a primeira causa 

de morte, sendo que 30% da população é afetada pela HAS. Os indivíduos do sexo 

masculino são mais atingidos que as mulheres, atingindo o percentual em 36% para 

os homens e 30% para as mulheres. 

 Por ser causa que leva a muitos outros males, geralmente, os indivíduos 

recorrem às unidades de saúde em decorrência da HAS, gerando um impacto social 

e econômico de proporções elevadas em todas as esferas do governo, isso 

relacionado às despesas com medicamentos, atendimentos médicos e 

ambulatoriais. 

 Foi a instigação deste problema que levou a observar e buscar soluções para 

a alta incidência de pessoas com diagnóstico de HAS e a dificuldade para aplicação 

de medidas preventivas e de controle da doença na área de abrangência da Equipe 

de Saúde da Família Amigos da Família – Plataforma I, do município de Pedra Azul-

MG, culminando na elaboração deste projeto de intervenção. 

Em face da realidade evidenciada nos estudos que fundamentaram a 

elaboração do presente projeto de intervenção foi possível identificar que várias 

medidas facilitadoras para o controle e prevenção da HAS, podem ser empregadas 

junto à população adscrita. Assim, o presente projeto propõe, ações de estímulo 

para que os habitantes adotem hábitos e estilo de vida mais saudáveis em relação a 

HAS; implantação de estratégia que possibilitam melhorias quanto ao nível de 

conhecimento, informações e conscientização das pessoas em relação à doença e, 
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intervenções no serviço visando melhorias na qualidade da assistência oferecida 

pela Equipe de Saúde da Família Amigos da Família Plataforma I.  

A proposta será avaliada durante sua execução mediante a realização de 

reuniões com toda a equipe e o acompanhamento da gestão do plano junto aos 

responsáveis por cada atividade. 
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