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RESUMO 
 
 

Este trabalho constitui uma estratégia de Intervenção educativa para diminuir a 
incidência de hipertensão arterial sistêmica na Unidade Saúde da Família Cadeia 
Velha II, no município de Rio Branco, Acre. O começo foi a partir da realização do 
diagnostico situacional que utilizou a estimativa rápida para colher os dados da área 
de abrangência, e, após contextualizamos as informações que destacam o município, 
analisando seus elementos demográficos e sociais, permitindo assim uma 
compreensão da situação atual e o entendimento dos principais problemas de saúde 
em nossa área, identificamos a incidência de obesidade como problema principal. O 
objetivo é propor um plano de intervenção para diminuir a incidência de pessoas 
hipertensas na Cadeia Velha II, no município de Rio Branco, Acre. Foi utilizado o 
Planejamento Estratégico Situacional para a realização do plano e, para subsidiar a 
elaboração do referencial teórico, foi realizada pesquisa bibliográfica utilizando bases 
de dados oficiais como SciELO, Google Acadêmico e LILACS, publicações do 
Ministério de Saúde e outras fontes que responderam aos descritores:  hipertensão 
arterial sistêmica, atenção básica, promoção de saúde, complicações da hipertensão 
arterial. A realização do projeto possibilitou a compreensão dos passos a serem 
percorridos para alcançar os objetivos, bem como os itens que compõem os quadros 
de operações: os resultados e produtos esperados, os recursos necessários e os 
recursos críticos, o controle desses recursos, as ações estratégicas, os prazos de 
execução, os responsáveis pelo acompanhamento das ações e o processo de 
monitoramento e avaliação.  Destaca-se que o plano foi implementado e finalizamos 
com a incorporação à rotina do processo de atenção à saúde das atividades que 
permitem mudar o panorama descrito, o que possibilitou a execução de um conjunto 
de ações sistematizadas que contribuem para a diminuição da prevalência de 
obesidade e melhoria da saúde e qualidade de vida dos usuários. 
 
 
 

Palavras-chave: hipertensão; atenção básica à saúde; promoção à saúde; educação 
em saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
This work constitutes an educational intervention strategy to decrease the incidence of 
systemic arterial hypertension in the Family Health Unit (USF) Cadeia Velha II, in the 
municipality of Rio Branco, Acre. The beginning was from the realization of the 
situational diagnosis that used the quick estimate to collect the data of the coverage 
area, and, after contextualizing the information that highlights the municipality, 
analyzing its demographic and social elements, thus allowing an understanding of the 
current situation and understanding the main health problems in our area, we identified 
the incidence of obesity as a main problem. The objective is to propose an intervention 
plan to reduce the incidence of hypertensive people at USF Cadeia Velha II, in the 
municipality of Rio Branco, Acre. The Situational Strategic Planning (PES) was used to 
carry out the plan and to subsidize the elaboration of the theoretical framework, a 
bibliographic search was carried out using official databases such as SciELO, Google 
Scholar and LILACS, publications from the Ministry of Health and others that 
responded to the descriptors: systemic arterial hypertension, primary care, health 
promotion, complications of arterial hypertension. The realization of the project made it 
possible to understand the steps to be followed to achieve the objectives, as well as 
the items that make up the operational frameworks: the expected results and products, 
the necessary resources and critical resources, the control of these resources, 
strategic actions, the execution deadlines, those responsible for monitoring the actions 
and the monitoring and evaluation process. We implemented the plan and concluded 
with the incorporation of the health care process into the routine of activities that allow 
changing the described scenario, which allows the execution of a set of systematized 
actions that contribute to reducing the prevalence of obesity and improving health and 
quality of life of users. 
 
 
 
Keywords: hypertension; basic health care; health promotion; Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Aspectos gerais do município 
 
Rio Branco tem uma extensão territorial de 8.834,942 km²; possui uma 

população que foi estimada em 2020 de 413.418 habitantes. O município obtém sua 

renda principal dos serviços públicos que respondem a entidades estaduais e 

municipais, seguidamente estão os negócios particulares de consórcios e franquias, 

os pequenos negócios assim como empreendedorismo, alavancado pela grave crise 

econômica que vive o país (IBGE, 2020). 

 

1.2 Aspectos da comunidade  
 
A Comunidade em que se encontra localizada a USF responde ao nome de 

Cadeia Velha, bairro criado como consequência do crescimento populacional na 

periferia da cidade, na sua maioria vinda do interior do estado em anos anteriores na 

busca de uma melhor qualidade de vida. É uma comunidade de composição social 

que favorece uma situação complexa, principalmente pelo alto índice de desemprego, 

poucas ofertas de trabalho. A principal renda das pessoas da área é proveniente do 

Bolsa família, do INSS por aposentadorias e benefícios por diversas causas, seguido 

dos pequenos negócios mercantis, duas padarias e dois açougues; são mínimos os 

funcionários públicos. Existem na comunidade três igrejas, uma Católica, uma 

Assembleia de Deus e uma Baptista. A infraestrutura é péssima, não havendo rede de 

esgoto e, a distribuição de água, além de ser irregular, ocorre por sistema de 

encanamento de péssima qualidade, interferindo na sistematicidade do abastecimento 

e na qualidade deste. O nível escolar dos indivíduos não alcança patamares altos, e o 

abandono escolar é muito frequente, conforme podemos observar cotidianamente. 

Nessa comunidade atuam duas equipes que funcionam na USF Cadeia Velha. A 

equipe Cadeia Velha II atende uma população de 2 075 habitantes distribuídos em 

415 famílias.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 
 
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) conta com um total de 98 

instituições onde são oferecidos serviços de saúde à população de Rio Branco, e 
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outras que moram na região metropolitana. A SEMSA dispõe de cinquenta e nove 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Equipe de Saúde da Família (ESF), mais 13 

UBS tradicionais; tem disponíveis 2 Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB) e conta com um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 

O município não disponibiliza do sistema de profissionais itinerantes com os 

mais variados médicos especializados, assim, para consultas que demandam a 

intervenção de especialistas, são realizados encaminhamentos para a capital Rio 

Branco. Nas Unidades de Referências de Atenção Primária são disponibilizados 

rotineiramente pediatras, dermatologistas e ginecologistas. As demais consultas são 

reguladas via Hospital de Clínicas Fundação Hospitalar do Acre, onde também são 

disponibilizadas consultas com Ortopedistas, Oftalmologistas, Proctologistas, 

Geriatras, Pediatras, Neurologistas, Cardiologistas, dentre outras especialidades. 

Pacientes que necessitem de atendimentos em Saúde Mental são 

encaminhados ao Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), o qual figura como 

referência para esse tipo de atendimento no estado. 

Na cidade de Rio Branco há a Maternidade Bárbara Heliodora que funciona 

juntamente com o Hospital Infantil Yolanda Lima no atendimento a gestantes e ao 

público referenciado à pediatria. 

Casos que a rede do SUS não consegue comportar são encaminhados ao 

hospital particular Santa Juliana, que funciona através de convênios com o estado e o 

município de Rio Branco. 

 

1.4 Unidade Básica de Saúde Cadeia Velha II 
 

 
A Unidade de Saúde da Família Cadeia Velha II, possui duas equipes de 

saúde, que dão cobertura à comunidade periférica que leva por nome Santo Afonso. 

Especificamente minha equipe é a Cadeia Velha II, composta por 13 profissionais, a 

saber: um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um cirurgião dentista, 

um auxiliar em saúde bucal e oito agentes comunitários de saúde. Inaugurada há dois 

anos e 4 meses como parte do projeto de expansão dos serviços de saúde e 

Unidades de Saúde da Prefeitura de Rio Branco, em atendimento às demandas da 

população que tinham que se deslocar de longas distâncias para receber 

atendimento. É uma construção que segue os padrões do Ministério da Saúde, e 

cumpre com as exigências de acessibilidade e composição, oferecendo acesso e 
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conforto aos usuários. Os ambientes interiores são climatizados e estão criados de 

maneira que possibilitem a acolhida ao usuário. Disponibiliza de consultório médico, 

de enfermagem, sala para curativo, vacinação, reuniões e recepção acolhimento, 

assim como também copa e almoxarifado.  A Unidade dispõe de farmácia, banheiros 

identificados para ambos os sexos, e para os portadores de necessidades especiais. 

A unidade serve em ocasiões para reuniões da comunidade, principalmente quando o 

tema está relacionado à saúde. Os recursos materiais têm sofrido os embates do uso 

e alguns deles estão aguardando conserto (computadores, autoclave, algumas 

cadeiras e faltam luminárias). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Cadeia Velha II, da Unidade Básica de Saúde 
 

 
Cadeia Velha está integrada por 13 profissionais que atuam nos cuidados à 

saúde da comunidade, sendo estes: um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, 

uma cirurgiã dentista e uma auxiliar de saúde bucal; compõem também a equipe oito 

agentes comunitários de saúde e uma médica, e, todos fazem parte da equipe Cadeia 

Velha II. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Cadeia Velha II  
 
A USF funciona de segunda a sexta feira em dois períodos de atendimento. O 

período matutino começa às 07:30 horas até 12:00 horas, o expediente vespertino 

inicia às 13:30 e encerra às 17:00 horas. Planeja-se mensalmente a escala de 

funcionários, e, os agentes comunitários vão ao dia determinado e realizam a triagem 

assim como as demais orientações aos usuários, sob comando do enfermeiro 

coordenador. A dinâmica de trabalho na equipe é possível porque os integrantes 

estão muito comprometidos com o trabalho, e isso favorece a realização e execução 

de ações de saúde. O relacionamento com a comunidade é ótimo, e a participação 

constante das lideranças permite executar atividades direcionadas aos cuidados da 

população de maneira mais fluida. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Cadeia Velha II 
 

 



12 
 

  

O trabalho que a equipe de saúde realiza está direcionado aos cuidados 

básicos dos indivíduos, a promoção e prevenção, e, a harmonia entre todos os 

indivíduos para a vida saudável em comunidade. Realiza-se acompanhamentos de 

pessoas com doenças crônicas, principalmente a Hipertensão e Diabetes e, também, 

das outras que, embora incidindo muito menos, afetam os usuários. Realiza-se 

também, captação precoce de gestantes e acompanhamento pré-natal, assim como 

puericultura. Cuidamos da saúde de toda a população e, também, oferecemos 

consultas de demanda livre para a nossa e para aqueles que assim o requerem e 

procuram esta UBS. O espaço para realizar discussões, análises e programações de 

trabalho é na reunião semanal da equipe, momento que permite analisar o trabalho e 

projetar as ações e atividades a serem realizadas. Somos parceiros permanentes do 

NASF-AB, e estes, nossos convidados em muitas ocasiões, aperfeiçoando cada vez 

mais os cuidados e atenções aos usuários. 

 

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

passo)  

 

❖ Elevado índice de violência. 

❖ Tráfico de drogas. 

❖ Desemprego. 

❖ Falta de segurança. 

❖ Desabastecimento de medicações e insumos. 

❖ Baixo interesse da comunidade em participar das atividades de saúde. 

❖ Usuários faltosos às atividades programadas. 

❖ Alto índice de hipertensos. 

❖ Uso de drogas. 

 

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

(segundo passo). 

 
Depois de identificados os principais problemas, foram tabulados analisando-se 

a Importância: Alta, Média, Baixa.  Urgência: 1-2: Pouco urgente; 3-4: relativamente 

urgente; 5-6: urgente; 7-8: muito urgente. Capacidade de Enfrentamento: Parcial, 

Total, Fora de alcance. 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Cadeia Velha II, Unidade 

Básica de Saúde Cadeia Velha II, município de Rio Branco, estado de ACRE. 

 

 

Principais Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção*** 

Alto índice de hipertensos. Alta 8 Total 1 

Desabastecimento de 
medicações e insumos. 

Alta 5 Parcial 2 

Elevado índice de violência. Alta 4 Parcial 3 

Tráfego de drogas. Alta 4 Fora  4 

Comunidade com pouco 
interesse em participar das 
atividades de saúde. 

Alta 2 Total 5 

Usuários faltosos às atividades 
programadas. 

Alta 2 Total 6 

Falta de segurança. Média 2 Parcial 7 

Uso de drogas. Média 2 Parcial  8 

Desemprego. Média 1 Fora  9 
Fonte: Diagnóstico Situacional de Saúde, USF Cadeia Velha II (2019) 

 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 A área de abrangência é responsável pela cobertura de 2075 indivíduos, 

distribuídos em 425 famílias, contendo 433 hipertensos cadastrados para um 20,8 %. 

Dentre os hipertensos cadastrados, 38 % são do sexo feminino e 62 % do sexo 

masculino. 

 A hipertensão arterial sistêmica apresenta alta morbimortalidade, 

comprometendo a qualidade de vida dos indivíduos, consequentemente incidindo 

diretamente em diferentes esferas da vida, tanto pessoal quanto familiar e na 

sociedade; o que desperta um olhar atentivo para as práticas em saúde (BRASIL, 

2013). 

Ainda em relação a Hipertensão Arterial, Perin; Silva (2012, p. 923) afirmam: 

 

Por ser definida pela elevação dos níveis da pressão arterial, a sua 
mensuração é um recurso imprescindível para a delimitação entre a 
normotensão e a hipertensão. A alta prevalência da hipertensão arterial e as 
baixas taxas de controle conferem ao procedimento de medida da pressão 
arterial importante papel tanto na detecção como no manejo da hipertensão. 

 
 O controle da Hipertensão Arterial ainda é um grande desafio para os serviços 

de saúde, principalmente quanto à adesão das pessoas ao tratamento, uma vez que o 

não controle da pressão arterial e suas complicações, resulta em elevada 

morbimortalidade (OSHIRO; CASTRO; CYMROT; 2010) 

Segundo Domingues et al, 2006, p. 189: 

 A intervenção no tratamento e no acompanhamento de usuários 
hipertensos, através da formação de grupos para ação educativa, 
acompanhamento regular, garantia de fornecimento de medicação e 
atendimento de intercorrências, por equipe multidisciplinar, mostra a 
importância no controle da hipertensão arterial sistêmica.   

 
 Neste sentido, realizamos nossa intervenção com a população de hipertensos 

da Unidade Básica de Saúde Cadeia Velha II, no município de Rio Branco. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Realizar um projeto de intervenção, com perspectiva educativa para diminuir a 

incidência de hipertensão arterial sistêmica na USF Cadeia Velha II, Rio Branco, Acre. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
➔ Realizar palestras educativas nas unidades de ensino do Bairro Cadeia Velha 

II; 

➔ Divulgar nas mídias locais, a importância do controle da pressão arterial; 

➔ Promover orientações acerca do uso responsável de medicamentos como 

forma de controle da HAS e seus agravos. 

➔ Melhorar a oferta de medicamentos para controle e prevenção a HAS; 

➔ Incentivar a prática de esporte como forma de prevenção à HAS e seus 

agravos; 

➔ Trabalhar educação em saúde para adoção de práticas de alimentação 

saudável; 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 Inicialmente, o presente projeto de intervenção utilizou o estudo realizado com 

foco na população adstrita à USF Cadeia Velha II, para a posteriori pensar 

adequadamente na proposta de intervenção. A equipe executou uma pesquisa de 

intervenção comunitária, mediante a abordagem de elementos preventivos que 

respondessem aos fatores de risco da hipertensão arterial. Previamente ao início das 

atividades, foi realizada a análise de trabalhos que tivessem relação com o tema 

escolhido e disponibilizado na base de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Google 

Acadêmico, dentre outras. Os descritores utilizados foram: hipertensão, atenção 

básica, promoção de saúde, complicações da hipertensão arterial.  

 A intervenção foi elaborada seguindo os passos do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) conforme Faria, Campos e Santos (2018), logo, dando ênfase ao 

processo de priorização das ações, a partir da realidade propiciada pelo cotidiano 

profissional, e, nesse processo de observação participante diária, eleger o grau de 

urgência, bem como formas de enfrentamento dos nós-críticos.  

 Para melhor executar o trabalho, realizou-se abordagem dos usuários com a 

doença, sendo estes já cadastrados na unidade de saúde, e que compareceram 

regularmente às consultas e atividades educativas. Foi planejada uma busca ativa 

dos faltosos, mediante as visitas domiciliares.  

 Assim, foram empreendidos levantamentos na Unidade, a partir de registros e 

arquivos institucionais. Somou-se ao processo, a observação cotidiana durante as 

consultas de rotina, sobretudo na identificação e levantamento dos nós-críticos, 

resultando na identificação do enfrentamento da HAS como prioridade. Logo, a 

proposta de enfrentamento a HAS e seus agravos surgiu como objetivo principal do 

presente projeto de intervenção, e assim, como forma de contribuir à melhoria da 

realidade dos usuários da Unidade. 

 Nesse sentido, projeto visa trabalhar a prevenção e educação em saúde como 

forma de estimular a atuação da equipe no manejo e prevenção da HAS e seus 

agravos, e, assim, fomentar ações capazes de mudar o cotidiano da população 

usuária e ampliar os referenciais de qualidade de vida da comunidade. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A hipertensão arterial apresenta elevado índice de prevalência e de 

mortalidade, tanto no contexto nacional quanto no mundial. Segundo Maroso (2012, 

p.13)  

A HAS é uma doença cujo controle tem se tornado um desafio para os 
profissionais da aérea da saúde, visto que seu tratamento exige a 
participação ativa do hipertenso, no sentido de modificar alguns hábitos 
de vida prejudiciais e assimilar outros que beneficiem sua condição de 
saúde. 

 

Segundo a 7 Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016, p.01), a HAS é 

“condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis 

pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg”. Frequentemente os casos de HAS são associados 

a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016) 

No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016, p. 01) “a 

HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, 

contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular”.  

A HAS apresenta uma alta prevalência, sendo que seu controle atinge baixas 

taxas. “A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com o 

aumento da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg de forma lineal, continua e 

independente” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010. p. 1) 

Assim, 

O Ministério da Saúde, em consonância com as atuais políticas de promoção 
e proteção à saúde, tem recomendado e promovido ações multiprofissionais 
na atenção primária à saúde, como o combate à hipertensão arterial. Nesse 
contexto, insere-se o Programa de Saúde da Família, onde a atenção é 
centrada na família e estruturado em uma unidade de saúde, e a população 
adscrita está sob a responsabilidade de equipe multiprofissional. 
(GUIMARÃES; JAIRO, 2007. p. 369) 
 

A Estratégia de Saúde da Família é caracterizada como um modelo pregado no 

desenvolvimento de promoção de saúde e prevenção de indivíduos, famílias e 

comunidades. Sendo que a promoção da saúde é entendida como um processo de 

capacitação da comunidade para promover a melhoria da qualidade de vida e saúde, 

incluindo a sua participação neste processo (TOLEDO, 2007).  
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O sucesso para o controle dos fatores mencionados depende da adesão do 

paciente e, para isso, a equipe de saúde deve utilizar a educação em saúde como 

ferramenta principal, além das consultas individuais. Todas essas intervenções devem 

ser realizadas no primeiro nível de atenção à saúde, especificamente na Estratégia de 

Saúde da Família. Ela por sua conformação e processo de trabalho pressupõe um 

vínculo com a comunidade e usuários e melhores condições para controle dos fatores 

de risco para as doenças cardiovasculares, pela natureza multidisciplinar dos 

atendimentos (GUIMARÃES; 2007. p. 369) 

Nesse sentido, cabe destacar que os índices elevados de pressão arterial 

durante longo período, e, em muitas situação por anos de desequilíbrio, podem 

causar severas lesões em diversos órgãos essenciais (órgãos-alvo), tais como olhos, 

rins, coração e cérebro, por exemplo; e, ainda, agressão ao endotélio vascular pela 

alta pressão nas pequenas artérias dos órgãos. (TEIXEIRA; 2020, s.p.) 

Compreende-se que em muitos indivíduos a hipertensão se manifesta 

associada a outras patologias, o que aumenta o padrão de morbidade da mesma. 

A abordagem da Hipertensão na atenção primária de saúde permite a criação 

de vínculos entre os usuários e a Equipe de Saúde da Família o que favorece uma 

sistematicidade no acompanhamento assim como a ampliação das atividades de 

promoção e prevenção (COSTA, 2011). 

Assim, “define-se prevenção primária como ações e estratégias de atuação em 

etapas que precedem o surgimento de doenças, ou seja, sobre os FR, de forma a 

impedir ou retardar o seu desenvolvimento”. (PIZZI et al, 2010, p.94). 

Nesse sentido, “medidas gerais de promoção de saúde, tais como campanhas 

educacionais, recomendações e intervenções (estratégias populacionais) ou medidas 

de proteção específica, como imunizações e profilaxia medicamentosa, voltadas para 

populações com maior risco de desenvolver a doença (estratégia para indivíduos 

selecionados)” (MAGALHÃES, et al, 2005, p. 94). 

Porém, para que acontecem essas modificações no estilo de vida são 

necessárias a constante a implantação de políticas públicas. Segundo Rezende et al 

(2013, s.p) 

São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 
Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes 
públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 
cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, 
cultural, étnico ou econômico. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
LINFOMA E LEUCEMIA, s.p.) 
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Nesse sentido, de forma geral, recomenda-se o trabalho e incentivo às 

mudanças no estilo de vida, sobretudo para inclusão de novos hábitos e cuidados 

com alimentação adequada e equilibrada, inserção de atividades físicas, abandono e 

(ou) redução de ingesta de álcool e tabaco. Assim, a adesão a novos hábitos deverá 

refletir diretamente na melhoria de saúde e qualidade de vida da população usuária. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

O presente projeto de intervenção deverá realizar propostas e ações de acordo 

com a priorização dos problemas, ao qual foi identificado o nó crítico principal o “Alto 

índice de hipertensos”, utilizando um planejamento estratégico no intuito de reduzir o 

problema supracitado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Os altos índices de pacientes com Hipertensão Arterial é um problema crônico 

em todas as sociedades, bem como na comunidade que atuo. É sabido que o 

descontrole dos níveis pressóricos, bem como a não continuidade de tratamento 

podem ocasionar consequências em alguns órgãos do corpo humano, e assim, 

aumentar o nível de morbidade atrelada a outras doenças. 

Nossa área de abrangência é responsável pela cobertura de 2.075 indivíduos, 

distribuídos em 425 famílias, contendo 433 hipertensos cadastrados para um 20,8%. 

Dentre os hipertensos cadastrados, 38% são do sexo feminino e 62% do sexo 

masculino.  

Constitui uma prioridade a implementação de uma estratégia educativa que 

possibilite que estes usuários não evoluam com complicações em decorrência da 

pressão alta, assim como desenvolver ações que orientem aos outros usuários e 

possam controlar os fatores potencialmente modificáveis que estão em relação com 

essa enfermidade.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 

Tendo na comunidade um alto número de pacientes com Hipertensão Arterial, 

faz-se necessário um planejamento que vise a prevenção e promoção de saúde no 

que refere a esse problema crônico. Sabe-se que apesar dos meios farmacológicos 

para controle de pressão, é necessário ainda educar a população para a saúde, e 

sobre mudanças de hábitos, para assim, evitar a hipertensão arterial, bem como 

ajudar no controle em pacientes já hipertensos. 

Na atualidade, a hipertensão atinge em média de 30% da população brasileira, 

chegando a mais de 50% na terceira idade e está presente em 5% das crianças e 
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adolescentes. No Brasil, é responsável por 40% dos infartos, 80% de acidente 

vascular cerebral (AVC) e 25% dos casos de insuficiência renal terminal, segundo a 

Sociedade Brasileira de Hipertensão (2016). No Acre, a situação não é muito diferente 

dos demais estados do Brasil, e em Rio Branco, município de atuação, existe um 

número assustador de usuários que sofrem dessa doença, o que é todo um desafio 

para gestores e equipes que precisam focar para conseguir frear a progressão dessa 

entidade clínica. 

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

A partir dos estudos empreendidos, discussões e diálogos junto à equipe e 

comunidade, foram levantados nós-críticos, os quais passaremos a abordar a seguir: 

➔ Prática insuficiente de exercícios físicos: intervenções destinadas a 

aumentar as práticas de atividade física promovem consideráveis melhorias 

na qualidade de vida. Pessoas com hipertensão devem fazer exercício 

regular, reduzir peso e restringir o consumo de álcool e sal. O aumento de 

exercícios está associado com maiores diminuições da pressão arterial 

diastólica. Uma simples caminhada de 20 minutos, três a cinco vezes por 

semana. 

➔ Consumo desmedido de alimentos muito gordurosos, frituras, doces e 

muito salgados: em estreito relacionamento com os costumes, tradições 

e, também, com as possibilidades da família para adquirir alimentos mais 

saudáveis, porém mais caros. 

➔ Falta de sistematicidade no consumo de remédios: o que ocorre 

principalmente quando existe falta na farmácia da UBS, ou não consegue 

por motivos financeiros, o usuário comprar as medicações prescritas em 

farmácias. 

 

Assim, acredita-se que a intervenção adequada poderá promover um salto 

qualitativo na saúde e qualidade de vida da população. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
 
 



22 
 

  

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto índice de 
hipertensos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Cadeia Velha II, do município Rio Branco, estado de Acre. 

Nó crítico 1  Prática insuficiente de exercícios físicos 

Operação (operações)  Mudar estilos de vida incrementando as atividades físicas 

Projeto  Esporte e Saúde 

Resultados esperados  Reduzir a quantidade de usuários sedentários em mais de 45%. 

Implementar ações sistemáticas de recreação saudável e de 

educação à população. 

Produtos esperados  Programa de encontros desportivos sistematicamente entre os 

usuários atendidos da nossa comunidade. 

Estimular às competições desportivas de jogos de futebol, 

basquete e atletismo. 

Recursos necessários  Estrutural: locais ou ambientes com as condições necessárias 

para eventos desportivos.  

Cognitivo: Geração e gestão de programas desportivos e 

recreativos.  

Político: convocação da comunidade e articulação intersetorial.  

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população, assim como para adquirir os insumos (balões, bolas) 

Recursos críticos  Estrutural: locais ou ambientes com as condições necessárias 

para eventos desportivos.  

Cognitivo: Geração e gestão de programas desportivos e 

recreativos.  

Político: convocação da comunidade e articulação intersetorial.  

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população, assim como para adquirir os insumos (balões, bolas) 

Controle dos recursos 

críticos  

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde, secretaria de 
esporte e lazer 
Motivação: Favorável 

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate de ações com a participação 

de representações da gestão local assim como da liderança 

comunitária, a fim de que exista envolvimento no desejado. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Início terceira semana de junho 

Finalizando na segunda semana de Dezembro de 2020. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações  

Médica e Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações  

No decorrer das ações e a cada 3 meses de forma sistemática. 

(equipe multidisciplinar) 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto índice de 
hipertensos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Cadeia Velha II, do município Rio Branco, estado de Acre. 
 

 
 

Nó crítico 2  Consumo desmedido de alimentos muito gordurosos, frituras, 

doces e muito salgados. 

Operação (operações)  Estabelecer práticas saudáveis de alimentação. 

Projeto  Uma alimentação com saúde 

Resultados esperados  Reduzir em mais de 45% o número de obesos da nossa 

população. Implementar ações sistemáticas de educação à 

população. 

Produtos esperados  Incorporação de ações em caráter permanente como parte da 

rotina de atividades da equipe com a população  

- Palestra com alimentos saudáveis e prejudiciais, que são 

acessíveis à população, com frequência semanal direcionada 

aos usuários na UBS. 

- Oficina sobre como se alimentar de maneira correta (a cargo da 

nutricionista) 

Recursos necessários  Estrutural: determinar profissional permanente para a realização 

de ações e acompanhamento da população. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: convocação da comunidade 

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população 

Recursos críticos  Estrutural: determinar profissional permanente para a realização 

de ações e acompanhamento da população. 

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: convocação da comunidade 

Financeiro: recursos para impressão de cartazes para distribuir à 

população 

Controle dos recursos 

críticos  

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate de ações com a participação 

de representações da gestão local assim como da liderança 

comunitária, a fim de que exista envolvimento no desejado. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Início terceira semana de junho 

Finalizando na segunda semana de Dezembro, 2020. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações  

Médica e Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações  

No decorrer das ações e a cada 3 meses de forma sistemática. 

(equipe multidisciplinar) 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alto índice de 
hipertensos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 
Cadeia Velha II, do município Rio Branco, estado de Acre. 

Nó crítico 3  Falta de sistematicidade no consumo de remédios 

Operação (operações)  Insistir na sistematicidade do tratamento adequado em 
horário indicado e disponibilizar as medicações na farmácia 
da UBS. 

Projeto  Tomo o remédio, controlo minha pressão. 

Resultados esperados  Estabelecer em mais de 75 % um controle sobre o 

consumo de medicamentos pelos usuários com hipertensão 

insistindo na importância de não abandonar ou fazer 

irregular o tratamento reforçando as situações que podem-

se apresentar pelo abandono do tratamento farmacológico. 

Produtos esperados  
- avaliar em cada consulta como o cumprimento pelo o 

usuário da forma em que toma as medicações, horários e 

frequências.  

- checar com periodicidade semanal a disponibilidade de 

medicamentos na farmácia da unidade. 

 - fiscalizar o fornecimento de medicamentos aos usuários 

hipertensos. 

Recursos necessários  
Financeiro: recursos para impressão de boletins a ser 

distribuídos à população para orientação sobre o controle 

farmacológico da hipertensão e a importância de não 

abandonar o tratamento.  

Estrutural: manter a entrega do pedido de medicamentos 

garantindo o fornecimento adequado.  

Cognitivo: Informações atualizadas sobre o tema. 

Político: convocação das lideranças comunitárias e 

gestores envolvidos, assim como os responsáveis pelo 

setor da central de abastecimento farmacêutico. 

Recursos críticos  Financeiro: recursos para impressão de boletins a ser 

distribuídos à população para orientação sobre o controle 

farmacológico da hipertensão e a importância de não 

abandonar o tratamento.  

Controle dos recursos 

críticos  

Ator que Controla:     Secretaria de saúde. 

Motivação: Favorável 

Ações estratégicas  Reuniões para discussão e debate de ações com a participação 

de representações da gestão local assim como da liderança 

comunitária, a fim de que exista envolvimento no desejado. 

Prazo  6 (seis) meses. 

Início terceira semana de junho 
Finalizando na segunda semana de Dezembro de 2020 
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Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações  

Médica e Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações  

No decorrer das ações e a cada 3 meses de forma sistemática. 

(equipe multidisciplinar) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

Consideramos que é de suma importância a efetivação plena deste plano de 

intervenção, uma vez que, a incidência de hipertensão arterial em nossa população é 

um elemento preocupante para a equipe, e, este trabalho, certamente vai produzir um 

impacto positivo no tocante à sensibilização e adoção oportuna de cuidados 

individuais. Destaca-se que o presente plano de intervenção foi implementado de 

forma inicial na Unidade, e que deverá viver sua plena execução em breve. 

A finalidade do plano consistiu em criar   estratégia que viabilize a intervenção 

na situação apresentada, uma vez que são conhecidos os nós críticos principais. 

Apoiados nos dados atuais foram apresentadas atividades e ações desenvolvidas 

pela equipe para a população alvo, de modo a diminuir a incidência de hipertensos. 

Com a implementação de plano de intervenção, certamente na comunidade os 

resultados serão alcançados, implantação de mais esporte com o intuito de reduzir o 

sedentarismo e outros fatores de risco. A busca por uma alimentação saudável, 

visando a redução em mais de 45% o número de obesos da nossa população, e evitar 

trabalhar a prevenção das principais doenças cardíacas como é caso da Hipertensão 

Arterial Sistêmica. E, aos que já possuem a doença crônica, facilitar o acesso dos 

mesmos aos medicamentos de controle da pressão arterial, fazendo que com isso 

não haja abandono de tratamento deverá possibilitar a prevenção de muitos 

agravamentos. 

Portanto, fica claro que o projeto trará benefícios para a comunidade e para a 

equipe de saúde, tendo em vista  que, a população que é acompanhada e monitorada 

pela  equipe, e tem acesso a prevenção e promoção de saúde, certamente tende a 

desenvolver menos complicações e agravos, consequentemente reduzindo demanda 

e procura a UBS Cadeia Velha II,  diminuindo sofrimentos, e elevando os índices de 

qualidade de vida. 



27 
 

  

REFERENCIAS 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA. Políticas Públicas E O 
Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Disponível em: 
<https://www.abrale.org.br/abrale/politicas-
publicas/#:~:text=Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20s%C3%A3o%20conjun
tos%20de,%2C%20cultural%2C%20%C3%A9tnico%20ou%20econ%C3%B4mico>. 
Acesso em 18 de out. de 2020. 
 
COSTA, J. M.; SILVA, M. R.; CARVALHO, E. F. Avaliação da implantação da atenção 
à hipertensão arterial pelas equipes de Saúde da Família do município do Recife (PE, 
Brasil). Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 623-633, 2011.  
 
DOMINGUES, RACHEL et al. Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão 
Arterial com Grupos de Intervenção Educacional e Terapêutica em Seguimento 
Ambulatorial de uma Unidade Básica de Saúde. Disponível em: < 
https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v15n3/15.pdf>. Acesso em 15 de ago. de 2020. 
 
FARIA, H. P. H.; CAMPOS, F. C. C.; SANTOS, M. A. Planejamento, avaliação e 
programação das ações de saúde. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2018. 
 
GUIMARÃES, A.; ARÁUJO, J. Controle da hipertensão arterial em uma unidade de 
saúde da família. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rsp/v41n3/5707.pdf>. 
Acesso em 14 de set. de  2020. 
 

MAGALHÃES; M. E.C. et al. Prevenção da Hipertensão Arterial: para quem e quando 
começar? Revista Brasileira de Hipertensão.  v.17, n.2, p. 93-97, 2010. 
 
MAROSO, T. S. Fatores de Risco para Hipertensão Arterial Sistêmica em 
Docentes Do Ensino Superior: uma revisão bibliográfica. Campo Grande, 2012. 
[Monografia – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul].  
 

OSHIRO, M. L.; CASTRO, L.; CYMROT, R. Fatores para não-adesão ao programa de 
controle da hipertensão arterial em Campo Grande, MS. Rev Ciênc Farm Básica 
Apl., v. 31, n.1, p.95-100, 2010. 
 

PESSUTO, J. Fatores de risco em indivíduos com hipertensão arterial. Rev. latino-
am. Enferm., v. 6, n. 1, p. 33–39, 2008. 
 
PIERIN, A; SILVA, G..  A monitorização residencial da pressão arterial e o 
controle de um grupo de hipertensos. Revista Esc. Enfermagem, 
USP vol.46 no.4 São Paulo ago. 2012. Disponível em: < >. Acesso em 15 de ago. de 
2020. 
 
PIZZI, OSWALDO et al. Prevenção da hipertensão arterial: para quem e quando 
começar?. Disponível em: < http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/17-2/08-
prevencao.pdf>. Acesso em 15 de set. de 2020. 
 

https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v15n3/15.pdf


28 
 

  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Sociedade Brasileira de Hipertensão. 
Sociedade Brasileira de nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq. 
Bras. Cardiol. v. 95, n. 1, supl. 1, p. 51, 2010. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Sociedade Brasileira de 
Hipertensão. Sociedade Brasileira de nefrologia. VII Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. V. 107, N 3, Supl. 3, p.01, 2016. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/abc/v107n3s3/pt_0066-782X-abc-107-03-s3-0001.pdf. 
Acesso em 18 de novembro de 2020. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. Campanha 2015: menos pressão, 
mais vida. Disponível em: <ttp://www.sbh.org.br/menospressao/campanha2015.html>. 
Acesso em: 31 de out. 2016. 

TEIXEIRA, J.B.P; ELIAS, N.S.V. A Hipertensão Arterial e sua abordagem pela 
Atenção Primária à Saúde e pelos Grupos de Extensão Universitária. Disponível em: 
https://www.ufjf.br/proplamed/files/2011/04/A-Hipertens%c3%a3o-Arterial-e-sua-
abordagem-pela-APS.pdf. Acesso em 18 de nov. 2020. 
 
TOLEDO, M, M. Educação em Saúde no Enfrentamento da Hipertensão Arterial: Uma 
nova Ótica Para um velho Problema. Revista Educação em Saúde no Enfrentamento 
da Hipertensão Arterial. v.16 n.2, p.233-228, Abr- jun. 2007. 
 

 

https://www.scielo.br/pdf/abc/v107n3s3/pt_0066-782X-abc-107-03-s3-0001.pdf

