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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de alta incidência e prevalência na 
população, de fácil diagnóstico, que deve ser controlada e tratada, para que não leve 
a consequências deletérias. Ao analisar o histórico de atendimento de pacientes 
hipertensos cadastrados na Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida, 
referentes ao ano de 2019, notou-se que menos de 50% eram acompanhados pela 
equipe de saúde da família, o que compromete o tratamento desses indivíduos. 
Assim sendo, a abordagem multiprofissional torna-se peça chave no controle dessa 
enfermidade ao promover acompanhamento contínuo e cuidadoso desses 
pacientes.   Dessa forma o objetivo deste projeto é propor um plano de intervenção 
para um melhor acompanhamento dos usuários hipertensos da área de abrangência 
da Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida em Andrerquicé, distrito de 
Três Marias, Minas Gerais. Para tal foi realizada uma revisão de literatura sobre o 
tema Hipertensão Arterial Sistêmica e, baseado no método proposto pelo 
Planejamento Estratégico Situacional, fez-se uma estimativa rápida dos problemas 
observados e uma definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações 
para a elaboração do plano de intervenção. O estudo revelou, entre outros, que uma 
agenda de atendimento ineficiente e a desinformação de profissionais compõem 
algumas causas para a má adesão ao tratamento pelos pacientes 
e,consequentemente, o mau controle dessa enfermidade. Permitiu elaborar projetos, 
por exemplo, como o Busca Ativa e o Qualifique-se que atuarão sobre os nós 
críticos traçados e assim permitirão enfrentamento do problema priorizado. A 
elaboração do plano de intervenção possibilitou refletir acerca da importância de se 
fazer um diagnóstico situacional, a fim de se conhecer os problemas da área de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida. Desse modo, 
foi possível identificar aqueles passíveis de resolução, bem como estabelecer a 
prioridade de cada problema no cotidiano, como o mau controle da hipertensão, 
cujas complicações são responsáveis por alta frequência de internações, custo 
socioeconômicos elevados e comprometimento na qualidade de vida de inúmeros 
pacientes. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Planejamento em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Systemic arterial hypertension is an easy diagnosis disease of high incidence and 
prevalence in population, that must be controlled and treated, so that it does not lead 
to harmful consequences. While reviewing the care history of hypertensive patients 
registered at the Rosa Pedroso de Almeida Basic Health Unit regarding the year of 
2019, it was noted that less than 50% were monitored by the family health team, 
thereby affecting these individuals’ treatment. Thus, multiprofessional approach 
becomes a centerpiece in controlling this disease by promoting continuous and 
careful monitoring of these patients. Therefore, this project aims to suggest an 
intervention plan for better monitoring of hypertensive users at the area covered by 
Rosa Pedroso de Almeida Basic Health Unit in Andrequicé, Três Marias district, 
Minas Gerais. For this purpose, a literature review on Systemic Arterial Hypertension 
subject-matter was carried out; and based on the method provided by the Situational 
Strategic Planning, a quick estimate of the observed problems and a definition of the 
priority problem, of the critical nodes and of the actions for elaborating the 
intervention plan has been made. The study revealed, among others, that an 
inefficient care agenda and the professionals’ disinformation comprise some of the 
causes for poor adherence to treatment by patients and, consequently, poor control 
of this infirmity. It has enabled projects elaboration, such as Busca Ativa and 
Qualifique-se, for instance, which will impact on the critical nodes tracked and 
consequently, it will allow to face the prioritized problem. The intervention’s plan 
elaboration made it possible to ponder over the importance of executing a situational 
diagnosis, in order to be familiar with the issues from the area covered by Rosa 
Pedroso de Almeida Basic Health Unit. In this manner, it was possible to identify 
those issues that could be solved, as well as to establish the priority of each one in 
daily life, such as poor control of arterial hypertension, in which complications are 
responsible for the high frequency of hospitalizations, high socioeconomic costs and 
life quality implications of innumerable patients. 
 
Keywords: Hypertension. Primary Health Care. Health Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

O município de Três Marias dista 270km de Belo Horizonte e está localizado na 

região noroeste do Estado de Minas Gerais. Fazem parte dele as regiões de Pedras, 

Forquilha dos Cabral, Silga, Barra do Rio de Janeiro e Andrequicé. (TRÊS MARIAS, 

2019). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), o 

município apresenta uma população estimada em 32.356 pessoas, no último censo 

em 2010 era de 28.318 pessoas). Tem uma extensão territorial de 2.675,253km2, 

concentrando 10,57 hab/km2. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) está 

em torno de 0,752 que é considerado elevado. Possui 98% de água tratada e 

89,52% de recolhimento de esgoto por rede pública. A taxa de urbanização é de 

94,78% (IBGE, 2019). 

 

As principais atividades econômicas giram em torno da agropecuária, as quais 

englobam uma parte significativa da população ativa, além das atividades industriais 

na área de energia elétrica, com a Usina Hidrelétrica de Três Marias administrada 

pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), e na área de extração 

mineral com a produção de zinco (TRÊS MARIAS, 2019). 

 

No último censo do IBGE em 2010 havia uma proporção igual entre a quantidade de 

homens e mulheres na população total do município, sendo que, cerca de, 70% do 

total corresponderia a faixa economicamente ativa, ou seja, entre 15 e 65 anos de 

idade e a população idosa representando 6% dos habitantes. Quanto à educação, a 

maioria dos jovens estão cursando o ensino básico e percebe-se um aumento de 

quase 60% no nível de escolaridade na faixa etária acima dos 25 anos nos últimos 

10 anos (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013).  

  

1.2 Sistema Municipal de Saúde 
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Atualmente, o município de Três Marias possui quatorze estabelecimentos de saúde 

na rede própria de serviços, com grande maioria no modelo da Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Há apenas um hospital de média complexidade no município que 

recebe pacientes das cidades adjacentes. O hospital possui 50 leitos e conta com 

bloco obstétrico e cirúrgico, além do pronto atendimento municipal. Os principais 

municípios que recebem os pacientes de alta complexidade são Curvelo, Sete 

Lagoas e Belo Horizonte. Possui, na atenção à saúde mental, um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) para adulto. Além do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), um Centro de Saúde e o Serviço Ambulatorial de Fisioterapia (TRÊS 

MARIAS, 2019). 

 

A assistência farmacêutica na rede primária de atenção à saúde é centralizada. Os 

medicamentos são distribuídos para as duas farmácias municipais, e para Unidade 

Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida, única unidade com medicamentos. No 

nível secundário a assistência está presente no hospital e nos CAPS. Já a 

assistência laboratorial fica garantida por um laboratório único, de referência para 

coleta e realização de exames de análises clínicas bem como exames de apoio 

diagnóstico laboratorial e de imagem. (TRÊS MARIAS, 2019) 

  

1.3 Aspectos da Comunidade 

 

A região de Andrequicé, onde se encontra a UBS Rosa Pedroso de Almeida, foi lar 

de um de seus personagens mais famosos, o Manuelzão e, atualmente, abriga um 

pequeno museu em sua homenagem, na casa em que ele residia. Isso tem atraído 

turistas e gerado uma certa renda à comunidade nos períodos de festas de eventos 

de promoção do Museu (TRES MARIAS, 2014).  

 

A população cadastrada na UBS Rosa Pedroso de Almeida é de 1.219 pessoas 

concentradas em 296 famílias, cujo nível de alfabetização é baixo. Os principais 

postos de trabalho estão nas empresas de reflorestamento com sede na região: 

Gerdau, Metal Sider e Minasligas, onde as pessoas trabalham na plantação de 

mudas, corte de madeira e no seu processamento até a obtenção do carvão. O 

restante da população é idosa e vive da aposentadoria. Existem pequenos 
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comércios locais, principalmente, bares, além de pedreiros e trabalhadores rurais de 

subsistência. (TRÊS MARIAS, 2019) 

 

O distrito de Andrequicé possui uma escola estadual, uma creche de apoio às 

famílias e a igreja Nossa Senhora das Mercês com missas às quintas-feiras às 

19:30h. Na área de abrangência da unidade de saúde não existem hospitais, 

Unidade Pronto Atendimentos (UPA) e laboratórios. Estes serviços ficam na sede do 

município há 30km da comunidade. Não há serviços de água encanada, sendo que 

a água utilizada no local é proveniente de um poço artesiano comunitário; há luz 

elétrica e não há qualquer sistema de esgoto. (TRÊS MARIAS, 2019) 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida 

 

A UBS Rosa Pedroso de Almeida se localiza em uma casa alugada, próxima ao 

museu, de fácil acesso, pois se localiza na rua principal do distrito, na rua João 

Alexandre sem número. O horário de funcionamento é de 7:00 às 17:00 horas, sem 

fechar para horário de almoço.  

 

O espaço físico é simples, pequeno e improvisado. Possui um consultório médico, 

uma sala para as atividades da enfermeira e uma sala mista para procedimentos, 

observação de pacientes e sala de vacinação. Possui uma pequena sala de 

recepção com espaço para espera dos pacientes. O serviço odontológico fica 

desvinculado fisicamente da nossa unidade, estando alocado em outro endereço. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Rosa Pedroso de Almeida 

 

A equipe conta com os seguintes profissionais: três agentes comunitários de Saúde 

(ACS), um técnico de enfermagem, uma enfermeira, um médico e um profissional da 

limpeza. O médico, além das consultas clínicas, também efetua pequenos 

procedimentos de sua competência na UBS, atende a demanda espontânea e 

programada, realiza encaminhamentos aos serviços de referência e indica 

internações hospitalares, quando necessário.  
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A enfermeira executa atribuições que são de sua competência, como por exemplo, 

realização de coleta e aconselhamento para exame da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), orientações quanto às vacinas e consultas de 

pré-natal para gestantes e a coordenação da sala de vacinas. Além destas 

atividades, somente a enfermeira realiza coleta de preventivo do câncer de colo do 

útero, embora esta não seja estabelecida como uma função exclusiva deste 

profissional. 

 

Os ACS realizam as visitas domiciliares mensais às famílias de suas respectivas 

microáreas, fazem levantamento de dados e demandas destas famílias, orientam 

quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis e o preenchem o relatório 

mensal relacionado ao seu trabalho como funções exclusivas de sua categoria 

profissional. 

 

Quanto às ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, que são 

atribuições comuns a todos os profissionais da equipe, ainda estão sendo 

implementados os grupos operativos. E o planejamento e avaliação das ações a 

serem ofertadas à população ficam condicionados às estratégias traças nas 

reuniões mensais, estando a enfermeira mais envolvida e responsável pela 

coordenação tanto das atividades dos ACS como da auxiliar de enfermagem e 

demais situações que ocorrem no posto de saúde, bem como no planejamento das 

atividades da equipe. 

 

A falta de estrutura, o espaço físico comprometido, a falta de capacitação dos ACS 

tem sido os principais problemas relacionados à organização do processo de 

trabalho da equipe. 

 

1.6 Funcionamento da Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de Almeida 

 

O horário de funcionamento da UBS Rosa Pedroso de Almeida é das 07:00 h às 

17:00h. As consultas são realizadas por agendamento. As ACS se revezam na 

recepção e acolhimento dos pacientes. A triagem com a enfermeira é realizada 
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todos os dias e, dependendo da classificação de risco, os pacientes são 

pulverizados ao longo dos dias.  

 

O NASF realiza atividades na UBS às terças e quintas-feiras pela manhã com o 

educador físico e às sextas, pela manhã, com o fisioterapeuta. Também pelas 

quintas-feiras pela manhã há atendimento pediátrico e, nesse mesmo dia, porém 

quinzenalmente, há atendimento com a cardiologista. Às sextas-feiras à tarde a 

agenda fica reservada para visita domiciliar previamente agendada por telefone ou 

através dos ACS, além de haver a vacinação nesse mesmo dia.  

 

O programa de saúde bucal fica numa estrutura próxima à unidade devido à 

limitação de espaço. Mas, devido à proximidade não há prejuízo na promoção de 

saúde e comunicação entre os serviços. 

 

1.7 Dia a dia da Equipe de Saúde Rosa Pedroso de Almeida 

 

O quadro 1 ilustra a agenda de trabalho da Equipe de Saúde Rosa Pedroso de 

Almeida. 

 

Quadro 1: Agenda de trabalho da Equipe de Saúde Rosa Pedroso de Almeida, do 
município de Três Marias, estado de Minas Gerais.  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7:00h – 17:00h 
Atendimento 
médico 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 

7:00h – 11:00h 
Atendimento 
médico 
7:00h-8:00h 
Atividade física 
(Educador Físico) 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
13:00h – 17:00h 
Preventivo 
(enfermeira) 

7:00h – 17:00h 
Atendimento 
médico 
7:00h – 11:00h 
Nutrição crianças 
(Nutricionista - 
15/15 dias) 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 

7:00h – 11:00h 
Atendimento 
médico 
7:00h-8:00h 
Atividade física 
(Educador Físico 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
13:00h – 15:00h 
Atendimento 
Cardiologia 
13:00h – 17:00h 
Preventivo 
(enfermeira) 

7:00h – 11:00h 
Atendimento 
médico 
13:00h – 17:00h  
Visita domiciliar 
(médico) 
8:00h – 10:00h 
Atendimento 
Pediatria 
7:00 h – 17:00h 
Vacinação 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
15:00h – 16:00h 
Reunião equipe 
(mensal) 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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1.8 Estimativa Rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Com base numa observação ativa do território, na coleta de dados junto à 

informantes-chave da comunidade e busca dos registros de prontuários foi possível 

traçar, juntamente com a equipe de saúde da UBS Rosa Pedroso de Almeida, vários 

problemas, dentre os quais evidenciamos: hipertensão essencial (ou primária) mal 

controlada; Uso indiscriminado de antidepressivos e benzodiazepínicos; diabéticos 

com difícil controle glicêmico; Inexistência de rede de esgoto com maior exposição à 

doenças. 

 

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

(segundo passo) 

 

O quadro 2 demonstra a classificação de prioridades para os problemas 

identificados a partir do diagnóstico situacional da área de abrangência da UBS 

Rosa Pedroso de Almeida e optou-se pela abordagem da população com 

inadequado acompanhamento da hipertensão arterial para que se elabore o plano 

de ação para o enfrentamento do problema. O quadro foi construído e os problemas 

identificados, analisados e selecionados quanto à prioridade de acordo com os 

seguintes critérios: Importância, Urgência e Capacidade de enfrentamento. Onde 

para o primeiro atribuiu-se a classificação Alta, Média ou Baixa, para o segundo 

foram distribuídos pontos de acordo com a urgência em se resolver o problema e 

para o último critério usou-se a classificação Total, Parcial ou Fora de acordo com a 

capacidade de enfrentamento pela equipe responsável pelo projeto. E, finalmente, 

foram enumerados os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da 

aplicação dos critérios de seleção. 

 

Não descartando a importância dos demais, dificilmente, seria possível a equipe 

conseguir resolver todos os maiores problemas ao mesmo tempo, pois, envolve 

recursos financeiros, humanos, educação permanente, materiais e equipamentos na 

unidade à disposição da equipe.  
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Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Rosa Pedroso de 
Almeida em Andrequicé, distrito de Três Marias, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão essencial mal 
controlada 

Alta 10 Parcial 1 

Diabéticos com difícil controle Alta 8 Parcial 2 

Uso indiscriminado de 
antidepressivos e 
benzodiazepínicos 

Alta 4 Parcial 3 

Inexistência de rede de esgoto Alta 3 Fora 4 

Fonte: Próprio Autor (2020). 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Nas fichas da UBS Rosa Pedroso de Almeida, referentes ao ano de 2019, 1.219 

pessoas estão cadastradas e, desse total, 190 são hipertensas, o que corresponde a 

15,6% da comunidade assistida. Ao analisar o acompanhamento desses pacientes, 

notou-se que somente menos de 50% era acompanhado pela equipe de saúde da 

família, o que compromete o tratamento desses indivíduos. Assim, torna-se 

importante desenvolver um plano de intervenção para corrigir essa realidade, 

promovendo o controle da doença nesses pacientes. 

 

Inúmeras são as dificuldades no monitoramento dos usuários e aos tratamentos 

instituídos pela equipe multidisciplinar, apesar do grande avanço científico e 

tecnológico no manejo da hipertensão arterial ocorrido nos últimos anos. A falta de 

compreensão aos cuidados necessários, mudança de hábitos e, ainda, associação 

com outras comorbidades são alguns exemplos que se somam a essas dificuldades 

na abordagem dessa doença.  

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o tratamento adequado da 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) deve ser estimulado em todos os pacientes 

hipertensos, durante toda a vida, para diminuir suas complicações e, 

consequentemente, reduzir a sua morbimortalidade. Como é uma doença que não 

tem cura, a abordagem multiprofissional torna-se peça chave para controle dessa 

enfermidade ao acompanhar de perto esse paciente e conscientizá-lo quanto à 

melhor adesão ao tratamento. (MALACHIAS et al, 2016). 

 

Dessa maneira, o presente estudo justifica-se, uma vez que se propõe abordar os 

usuários diagnosticados com HAS e que apresentam dificuldades em realizar o 

acompanhamento necessário na UBS, para que façamos um acompanhamento de 

maneira sistemática, estimulando o autocuidado, promovendo uma melhor 

integração paciente-doença e esclarecendo sobre a importância de uma assistência 

contínua e adequada para o eficaz tratamento da doença, diminuição das 

internações hospitalares e de suas complicações. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

Propor um plano de intervenção para melhor acompanhamento dos usuários 

hipertensos da área de abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida em 

Andrerquicé, distrito de Três Marias, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

Identificar os principais motivos de má adesão ao tratamento da hipertensão arterial 

pelos pacientes. 

Prescrever medicações de fácil administração para aqueles pacientes com 

dificuldade de adesão ao tratamento, que mantém altos níveis de pressão arterial.  

Estabelecer medidas educativas de qualificação da equipe de saúde para 

diagnóstico precoce através da busca ativa eficaz de usuários hipertensos e não 

hipertensos, porém com fatores de risco identificados. 
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4 METODOLOGIA  

 

Este trabalho teve como base uma revisão de literatura para levantar evidências já 

existentes sobre estratégias de desenvolvimento de um acompanhamento 

sistematizado e efetivo de usuários hipertensos para  elaboração do plano de 

intervenção para pacientes portadores dessa doença inseridos na área de 

abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida em Andrequicé, distrito de Três 

Marias, Minas Gerais.  

 

Para o levantamento das publicações existentes sobre o tema pesquisou-se na 

Biblioteca Virtual em Saúde, em especial na base de dados da Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), módulos do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e nos 

manuais do Ministério da Saúde. Os descritores utilizados na busca foram: 

Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Planejamento em saúde. 

 

Para a aplicação da pesquisa e elaboração do plano de intervenção utilizou-se o 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), por meio 

do qual foram processados os problemas identificados no diagnóstico situacional da 

área de abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida. O estudo se refere aos 

1.249 indivíduos cadastrados, sendo que desse total, 181 são hipertensos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A VII Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) define a HAS como 

sendo uma doença crônica caracterizada pelos níveis aumentados e sustentados da 

pressão sanguínea nas artérias, ou seja, a PA, igual ou acima de 140/90mmHg  

(MALACHIAS et al, 2016). 

 

No Brasil, a hipertensão afeta mais de 35 milhões de brasileiros com predomínio 

entre os homens (40,1% vs 32,2%) e tem sido responsável por quase 50% das 

mortes por doença cardiovascular (DCV), com a qual possui relação direta e 

indiretamente, uma vez que é causa de doenças do coração e é fator de risco para 

enfermidades decorrentes de aterosclerose e trombose como acometimento 

isquêmico cardíaco, cerebral, vascular periférico e renal (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2013; MALACHIAS et al, 2016)  

 

A HAS é uma doença de alta incidência e prevalência na população, de fácil 

diagnóstico, que deve ser controlada e tratada, para que não leve a consequências 

deletérias, tais como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, ambas 

campeãs entre as principais causas de mortalidade entre as DCV.  Em 2013, a DCV 

foi a principal causa de morte no país atingindo quase 30% de todos os óbitos 

registrados, apesar de que se nota uma tendência lenta e constante de redução das 

taxas de mortalidade cardiovascular entre os anos 2000 e 2013. A DCV é, ainda, 

responsável por alta frequência de internações, com custos socioeconômicos 

elevados. Em 2016, foram registrados quase um milhão de procedimentos de 

internação e ambulatorial no Sistema Único de Saúde (SUS).  (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2013; MALACHIAS et al, 2016) 

 

A idade tem sido um importante fator de risco relacionado à HAS. A prevalência 

dessa enfermidade é superior a 60% entre os maiores de 65 anos de idade. Quanto 

à distribuição entre gêneros e etnia, a prevalência global de HAS entre homens e 

mulheres é semelhante, sendo de maior incidência nos homens até os 50 anos de 
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idade, porém, a partir daí, se inverte.Em relação a cor, a sua prevalência é o dobro 

nos indivíduos de cor não-branca (BRASIL, 2006; SANTOS, 2011; BRASIL, 2014). 

 

A prevalência da HAS sofre influência do excesso de peso, e sua gravidade parece 

aumentar diretamente com a quantidade de gordura corporal e com o padrão de 

distribuição predominantemente visceral. O que preocupa, uma vez que 60% dos 

pacientes hipertensos estão mais do que 20% acima do peso. Além disso, a 

obesidade compõe um grupo de fatores de risco cardiovasculares ligados à 

síndrome metabólica, ou seja, a presença de HAS na síndrome metabólica aumenta 

o risco cardiovascular global. (BRASIL, 2006; SANTOS, 2011; BRASIL, 2014).  

 

O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco para HAS. É, 

ainda, diretamente proporcional aos níveis de PA, ou seja, a prevalência de HAS é 

maior quanto maior for o consumo de sal na população. A Sociedade Brasileira de 

Hipertensão (2016) recomenda um consumo de cinco gramas de sal por dia, porém 

o brasileiro consome cerca de três vezes mais do que isso, de acordo com a 

Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, desenvolvida em parceria com o IBGE (MILL 

et al, 2019). 

 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HAS englobam políticas públicas 

de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de 

comunicação. O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, o tratamento 

contínuo, o controle da PA e de fatores de risco associados. (SANTOS, 2011; 

BRASIL, 2014) 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS (2013), a hipertensão 

arterial, nas próximas duas décadas, ocuparia a liderança das causas de 

incapacidade. Esta patologia tem sido considerada, pelos mais diversos estudos, um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de complicações como a 

doença arterial coronária e doença cerebrovascular. Por isso fala-se tanto na 

importância em estimular e fortalecer a prevenção primária básica dessa doença. O 

controle dos fatores de risco como mudança do estilo de vida, estabelecer um 

diagnóstico precoce e, consequentemente, prover um tratamento precoce e eficaz 



21 
 

 
 

levaria a um bom controle da hipertensão arterial. Além disso, promoverá menores 

gastos com internações, invalidez, hemodiálise, bem como a assistência às 

cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais e suas sequelas, reduzindo também a 

procura aos serviços de emergência (OMS, 2013; SANTOS, 2011; BRASIL, 2014). 

 

De acordo com Gusso e Lopes (2012) é uma patologia que tem tratamento, e se 

baseia em medidas não-farmacológicas e farmacológicas. Em relação aos cuidados 

não-farmacológicos, os objetivos referem-se a mudanças no estilo de vida, incluindo 

os cuidados com dieta com restrição de sal, redução de peso, atividade física 

regular, abandono do tabagismo e do álcool. A medidas medicamentosas, por sua 

vez, contam com uma ampla gama de drogas anti-hipertensivas com indicações e 

contraindicações individuais, cada uma variando na sua forma de ação no 

organismo, bem como nos seus efeitos adversos. 

 

5.2 Atenção primária em saúde 

 

Oliveira e Pereira (2013, p. 261) dizem que a "[...] atenção primária (AP) representa 

o primeiro contato da rede assistencial dentro do sistema de saúde, que somado à 

longitudinalidade, coordenação e integralidade conformam os atributos essenciais da 

atenção primária à saúde." O primeiro implica acessibilidade, ou seja, é a porta de 

entrada para enfrentamento de um problema ou necessidade da população. A 

longitudinalidade, por sua vez, implica vínculo longitudinal onde há 

acompanhamento regular do paciente permitindo uma relação mútua e humanizada 

entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. O atributo integralidade garante que o 

indivíduo receba todos os tipos de serviços necessários à atenção à saúde. A 

coordenação, por sua vez, objetiva ofertar ao usuário um conjunto de serviços e 

informações que respondam a suas necessidades de saúde de forma integrada, por 

meio de diferentes pontos da rede de atenção à saúde (OLIVEIRA e PEREIRA, 

2013; PORTELA, 2017) 

 

A AP é considerada como a “porta de entrada” de um sistema hierarquizado e 

regionalizado de saúde e fundamental para que os cuidados em saúde alcancem 

grande parte da população. As equipes atuantes são compostas por profissional 
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médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ACS, profissionais de saúde bucal e 

cirurgião-dentista. Cada equipe de saúde é capacitada para identificar a realidade 

das famílias, pelas quais é responsável e, juntamente com a comunidade, 

elaborarem um plano que vise enfrentar os principais fatores relacionados no 

processo saúde/doença. Trabalham para manutenção da saúde da comunidade ao 

promover qualidade de vida ofertando políticas desde a prevenção a recuperação e 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. Ou seja, agem de maneira 

integral (SHIMAZAKI, 2009). 

 

Uma das preocupações da assistência à saúde são as doenças crônicas, as quais 

são responsáveis por mais de 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo  

Por esse motivo, a AP deve estar orientada para atenção à essas condições, com o 

objetivo de controlar os agravos de maior relevância, através da adoção de medidas 

de gestão clínica, tais como diretrizes e protocolos clínicos (SHIMAZAKI, 2009). 

 

5.3 Estratégia Saúde da Família e sua importância para controle da Hipertensão 

 

O Ministério da Saúde, de acordo com as atuais políticas de promoção e proteção à 

saúde, tem promovido e indicado ações multiprofissionais na atenção primária à 

saúde, como o combate à hipertensão arterial. Nesse contexto insere-se o Programa 

de Saúde da Família (PSF), hoje Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma 

estratégia criada pelo Governo Federal, em 1994, para implementar a atenção 

básica. (BRASIL, 2013). 

 

Pode-se dizer que um dos maiores desafios para equipe de saúde pública é tentar 

conscientizar os pacientes hipertensos de que sua doença é crônica e que, por mais 

que seja assintomática, é um fator de risco para várias comorbidades que podem 

afetar seu estilo de vida. O relacionamento entre os envolvidos neste processo, 

influencia no seguimento terapêutico e a maior adesão está relacionada com uma 

aproximação sistemática, culminando com a prevenção e o domínio da pressão 

arterial (BRASIL, 2013). 
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Dessa forma, pelo fato de não ter cura e por, inicialmente, não gerar sintomas os 

hipertensos necessitam de um acompanhamento contínuo na intenção de evitar 

suas complicações, as quais são onerosas para a sociedade e, principalmente, 

comprometem a qualidade de vida dessas pessoas (BRASIL, 2006). 

 

Sendo assim, é de muita importância a atuação interdisciplinar dos profissionais da 

área da saúde, objetivando otimizar o tratamento e prevenção da HAS. Assim, 

através da atuação conjunta dos diferentes profissionais da área da saúde é 

possível prestar atendimento de qualidade aos pacientes hipertensos (BRASIL, 

2006). 
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6- PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado "Hipertensão essencial mal 

controlada", para o qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro 

passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

metodologia do PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

 

Dentre os 1.249 habitantes cadastrado da área de abrangência da ESF Rosa 

Pedroso de Almeida, 181 são hipertensos, o que corresponde a 14,5% da 

comunidade assistida. Ao analisar o acompanhamento desses pacientes, notou-se 

que menos de 50% era acompanhado pela equipe de saúde da família, o que 

compromete o tratamento desses indivíduos.  

Considerando o problema descrito acima, torna-se relevante desenvolver um plano 

de ação que intervenha nesta realidade e que promova um adequado controle da 

hipertensão arterial na área de abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida. 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

Foi verificado também que muitos desses indivíduos mantêm altos níveis 

pressóricos associados à má adesão ao tratamento, seja por restrição financeira, 

não adesão a dieta adequada ou por efeitos colaterais que as medicações podem 

causar. Outras causas são descritas em seguida. 

• A deficiência na relação médico-paciente: o sucesso de um tratamento 

depende, em grande parte, dessa relação. A confiança, a reciprocidade, a 

compaixão e a atenção são fatores fundamentais e indispensáveis para o 

adequado restabelecimento da saúde de um enfermo. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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• A falta de medicação no distrito: muitos dos pacientes possuem um poder 

aquisitivo baixo e se dirigir ao município para conseguir a medicação é 

custoso. Assim, o acesso difícil à terapia medicamentosa é mais um 

empecilho para a má adesão ao tratamento. 

• Agenda ineficiente em contemplar uma organização e horário que garanta 

o atendimento necessário aos usuários hipertensos: fixar um dia 

específico para o grupo de hipertensos cria melhor vínculo entre equipe 

de saúde e pacientes. 

• Desinformação dos profissionais quanto aos protocolos clínicos: a equipe 

de saúde deve estar preparada para orientar os pacientes de maneira 

correta. A falta de informação quebra a relação de confiança com o 

paciente, além de impossibilitar a implementação de uma propedêutica 

completa de tratamento. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

A equipe da ESF Rosa Pedroso de Almeida selecionou os seguintes nós críticos em 

que é possível intervenção e que poderão agir sobre a situação do problema 

apontado:  

• busca ativa dos hipertensos;  

• agenda exclusiva para usuários hipertensos; 

• mudança do estilo de vida; 

• uso irregular dos medicamentos anti-hipertensivos; 

• qualificação dos profissionais. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

Os quadros subsequentes traçam o plano de ação, organizando e expondo os 

passos do PES em relação ao desenho de operações para cada nó crítico ligado ao 

problema da HAS na população sob responsabilidade da ESF Rosa Pedroso de 

Almeida.  
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Quadro 3 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema "Busca ativa de 
hipertensos", na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Rosa Pedroso de Almeida, do município Três Marias, estado de Minas 
Gerais 

Nó crítico 1 Busca ativa de hipertensos 

6º passo:  

Operação 
(operações)  

Selecionar os pacientes já diagnosticados com HAS; 

Identificar novos usuários com predisposição de HAS (História Familiar de 
HAS, idade avançada, obesidade, entre outros.) 

6º passo: Projeto Busca Ativa 

6º passo:  

Resultados 
esperados 

Fazer melhor abordagem aos pacientes  

A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de 
evitar a HAS e devem ser metas prioritárias da equipe de saúde. 

Pode-se implantar medidas para diminuir a incidência de HAS e/ou 
acompanhar o paciente desde o início do diagnóstico. 

6º passo: Produtos 
esperados 

Campanhas educativas para informação da população 

6º passo:  

Recursos 
necessários 

Político: Coordenar com ACS programas de busca ativa  

Cognitivo: Informações sobre o tema; Estratégia de comunicação  

Financeiro: Aquisição de panfletos e cartazes 

7º passo: Viabilidade 
do plano - Recursos 
críticos 

Financeiro:  Recursos audiovisuais; Informativos; Papelarias  

8º passo:  

Controle dos 
recursos críticos - 
Ações estratégicas 

Ator que controla: Coordenação da Atenção Básica 

Motivação: Favorável 

Reuniões administrativas 

9º passo: 
Acompanhamento 
do plano - 
Responsáveis e 
prazos 

- Enfermeira, ACS e Médico. 

- Início em 4 meses. Prazo: 6 meses 

10º passo:  

Gestão do plano: 
Monitoramento e 
avaliação das ações 

Enfermeira: avaliação mensal do número de visitas domiciliares realizadas; 
Reuniões de capacitação dos ACS. Inicio em 4 meses e reforço nas 
reuniões mensais. 
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Fonte: Próprio autor (2020) 

Quadro 4 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema "Agenda exclusiva para 
pacientes hipertensos", na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Rosa Pedroso de Almeida, do município Três Marias, estado 
de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Agenda exclusiva para pacientes hipertensos 

6º passo: Operação 
(operações)  

Propor uma agenda para acompanhamento do paciente de acordo com a 
estratificação de risco 

6º passo: Projeto Organize-se! 

6º passo: 
Resultados 
esperados 

Abordagem longitudinal e multiprofissional do hipertenso 

Diminuição das complicações que estimam o risco cardiovascular 

6º passo: Produtos 
esperados 

Proposição de agenda de acordo com a classificação de risco. 

Agenda protegida para o atendimento dos usuários hipertensos de acordo 
com o esperado. 

6º passo: Recursos 
necessários 

Organizacional: Implementação da agenda após organização das atividades 
da equipe 

Financeiro: Aquisição de cadernos para confecção de novas agendas 

Cognitivo: Estratégia de comunicação 

7º passo: 
Viabilidade do 
plano - Recursos 
críticos 

Financeiro: recursos de material 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos - Ações 
estratégicas 

Ator que controla: Enfermeira 

Motivação: Favorável 

9º passo: 
Acompanhamento 
do plano - 
Responsáveis e 
prazos 

- Enfermeira, ACS e Médico. 

- Início em 4 meses. Prazo: 6 meses 

10º passo:  

Gestão do plano: 
Monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Enfermeira: acompanhamento do processo de compra.  

Reunião administrativa para definição da agenda 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

Quadro 5 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema "Mudança do estilo de 
vida", na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Rosa Pedroso de Almeida, do município Três Marias, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Mudança do estilo de vida 

6º passo:  

Operação (operações)  

Recomendações para prevenção primária da HAS: alimentação saudável, 
consumo controlado de sódio e de álcool, combate ao sedentarismo e ao 
tabagismo 

6º passo:  

Projeto 

Vida saudável 

6º passo:  

Resultados esperados 

Mudanças de estilo de vida 

6º passo:  

Produtos esperados 

Promover campanhas educativas e aderir tratamento não medicamentoso. 

Promover grupos de orientação nutricional em parceria com a nutrição. 

Encaminhamentos à nutrição e educador físico. 

6º passo:  

Recursos necessários 

Cognitivo: Coordenação de informação e palestrantes. 

Político: mobilização e parceria com educador físico e nutricionista 

Financeiro: aquisição de panfletos educativos; aquisição de material 
esportivo: academia ar livre, alteres, colchonetes, etc 

7º passo: Viabilidade 
do plano - Recursos 
críticos 

Financeiro: Material informativo e utensílios esportivos  

Político: Disponibilidade de agenda da equipe multiprofissional 

 

8º passo:  

Controle dos recursos 
críticos - Ações 
estratégicas 

Ator que controla: Equipe Saúde da Família 

Motivação: Favorável 

Reuniões intersetoriais 

9º passo: 
Acompanhamento do 
plano - Responsáveis 
e prazos 

- Enfermeira e Médico. 

- Início em 4 meses. Prazo: 6 meses 

10º passo:  

Gestão do plano: 
Monitoramento e 
avaliação das ações 

Campanha educativa: distribuição de panfletos  

Programa de caminhada assistida: aos 4 meses: implantado 

Projeto Grupo Operativo: aos 4 meses: implementação por microáreas. 
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Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Quadro 6 –  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Uso irregular de 
medicamentos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 
Família Rosa Pedroso de Almeida, do município Três Marias, estado de Minas 
Gerais 

Nó crítico 4 Uso irregular de medicamentos 

6º passo: Operação 
(operações)  

Identificar os usuários que fazem uso inadequado dos medicamentos anti-
hipertensivos. 

6º passo: Projeto Atenção aos medicamentos  

6º passo:  

Resultados esperados 

Melhor uso de adesão aos medicamentos anti hipertensivos 

Redução de risco de complicações pelo tratamento inadequado da HAS 

Redução dos níveis pressóricos 

6º passo:  

Produtos esperados 

Promover campanhas educativas e aderir tratamento medicamentoso. 

Realizar parceira com farmacêutico  

6º passo:  

Recursos necessários 

Político: mobilização e parceria com farmácias locais 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos. 

Cognitivo: Estratégia de comunicação 

7º passo: Viabilidade 
do plano - Recursos 
críticos 

Financeiro: Material informativo  

Político: Mobilização do setor de farmácia 

Cognitivo: Informações sobre os temas a serem apresentados para grupo 
operativo 

8º passo:  

Controle dos recursos 
críticos - Ações 
estratégicas 

Ator que controla: Médico 

Motivação: Favorável 

Reuniões intersetoriais 

9º passo: 
Acompanhamento do 
plano - Responsáveis 
e prazos 

- Enfermeira e Médico. 

- Início em 4 meses. Prazo: 6 meses 

10º passo: Gestão do 
plano: Monitoramento 
e avaliação das ações 

Campanha educativa: distribuição de panfletos  

Projeto Grupo Operativo: aos 4 meses: implementação por microáreas. 
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Fonte: Próprio Autor (2020). 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Qualificação de 

profissionais”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Rosa Pedroso de Almeida, do município Três Marias, estado de Minas 

Gerais 

Nó crítico 5 Qualificação de profissionais 

6º passo:  

Operação (operações)  

Aumentar o nível de informações da equipe sobre a HAS. 

6º passo:  

Projeto 

Qualifique-se    

6º passo:  

Resultados esperados 

Ações mais efetivas aos usuários hipertensos a partir de uma equipe mais 
preparada em relação a patologia 

Sensibilização da equipe quanto a HAS 

6º passo:  

Produtos esperados 

Reuniões mensais para discussões acerca do protocolo assistencial de 
HAS 

6º passo:  

Recursos necessários 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos, papelaria; Cursos 
de capacitação 

Cognitivo: Palestrantes 

 

Político: Parceria com Secretaria de Saúde para disponibilização de cirsos 

7º passo: Viabilidade 
do plano - Recursos 
críticos 

Financeiro: Material informativo; Cursos 

Cognitivo: Palestrantes  

Político:  Parceria com Secretaria de Saúde para disponibilização de 
cursos 

8º passo:  

Controle dos recursos 
críticos - Ações 
estratégicas 

Ator que controla: Coordenação Atenção Básica 

Motivação: Favorável 

Reuniões de capacitação da equipe 

9º passo: 
Acompanhamento do 
plano - Responsáveis 
e prazos 

- Enfermeira e Médico. 

- Início em 4 meses e término em 6 meses 

10º passo:  

Gestão do plano: 
Monitoramento e 
avaliação das ações 

Capacitação e reciclagem da equipe: seis meses; ACS capacitados 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A HAS é uma condição clínica causada por múltiplos fatores como obesidade, 

genética e aspecto do estilo de vida como: dieta inadequada, sedentarismo, ingestão 

de bebida alcoólica e tabagismo. Verifica-se que esses fatores se agravam quando 

há falta de conhecimento sobre a doença ou quando esses pacientes têm 

dificuldade de acesso às consultas.  

 

O presente trabalho permitiu reconhecer a alta prevalência de pacientes hipertensos 

com difícil controle da PA e o baixo percentual de acompanhamento regular dessas 

pessoas sendo possível, assim, traçar um plano de intervenção que poderá ser uma 

importante ferramenta no acompanhamento sistematizado e efetivo aos usuários 

hipertensos da área de abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida. 

 

A elaboração do plano de intervenção possibilitou ainda refletir acerca da 

importância de se fazer um diagnóstico situacional, a fim de se conhecer os 

problemas da área de abrangência da UBS Rosa Pedroso de Almeida. Desse modo, 

foi possível identificar aqueles passíveis de resolução, bem como estabelecer a 

prioridade de cada problema no cotidiano. 

 

Acreditamos e esperamos que este trabalho possa, ainda, servir, principalmente 

para profissionais de saúde envolvidos na AP, a elaborarem planos de intervenção 

sobre os mais variados problemas inseridos na realidade de cada população e 

respectiva unidade de saúde. Que possa, também, enfatizar a importância de fixar 

uma boa relação equipe profissional-paciente, independentemente, do problema a 

ser tratado, pois ela pode ser a base para resolução de boa parte dos problemas. 
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