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RESUMO 

Salinas é um município da região noroeste do estado de Minas Gerais e sua 
população estimada para 2018 era de 41.349 habitantes. O sistema de saúde está 
organizado por níveis de atenção, os quais constituem a rede de atenção de saúde 
da população. A hipertensão arterial sistêmica é a doença crônica de maior 
prevalência no município observada pela equipe de saúde, por se tratar de uma 
doença de origem multifatorial e associada a várias complicações como infarto 
agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e doença renal crônica. Assim viu-
se a necessidade de propor um projeto de intervenção para melhorar a abordagem 
da hipertensão arterial. Tem como objetivo elaborar um projeto de intervenção para 
melhorar a abordagem da Hipertensão Arterial Sistêmica. Os procedimentos 
metodológicos incluíram três etapas: diagnóstico situacional de saúde, revisão 
bibliográfica e a elaboração do plano de intervenção. A revisão da literatura foi feita 
a partir de uma pesquisa online empregando os descritores: estratégia saúde da 
família, atenção primária à saúde, hipertensão, estilo de vida. Em seguida foi 
elaborado um projeto de intervenção.  Portanto, através desse trabalho espera-se 
aumentar os conhecimentos dos usuários e a equipe de trabalho sobre o controle da 
doença, aumentar a qualidade das atividades dos grupos operativos, melhorar a 
relação dos usuários com a adesão ao tratamento, principalmente, aqueles 
relacionados ao tratamento não medicamentoso e diminuir tanto a incidência quanto 
a morbidade por complicações decorrentes dessa enfermidade. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Hipertensão. 



ABSTRACT 

Salinas is a municipality in the northwest of Minas Gerais state and its estimated 
population for 2018 was 41,349 inhabitants. The health system is organized by levels 
of care, which constitute the population's health care network. Systemic arterial 
hypertension is the most prevalent chronic disease in the city observed by the health 
team, because it is a disease of multifactorial origin and associated with various 
complications such as acute myocardial infarction, stroke and chronic kidney 
disease. Thus there was a need to propose an intervention project to improve the 
approach to hypertension. It aims to elaborate an intervention project to improve the 
approach of Systemic Arterial Hypertension. The methodological procedures 
included three stages: situational health diagnosis, literature review and the 
elaboration of the intervention plan. The literature review was based on an online 
search using the keywords: family health strategy, primary health care, hypertension, 
lifestyle. Then an intervention project was elaborated. Therefore, through this work, it 
is expected to increase the knowledge of users and the work team about disease 
control, to increase the quality of the activities of the operating groups, to improve the 
relationship between users and treatment adherence, especially those related to 
treatment. non-medication and reduce both the incidence and morbidity due to 
complications resulting from this disease. 

Keywords: Family health strategy. Primary health care. Hypertension.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Salinas é um município do estado de Minas Gerais, está localizado na mesorregião 

do Norte de Minas e dista 670 km da capital do Estado. Segundo estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) a população estimada no ano de 

2018 era de 41.349 habitantes (IBGE, 2017).  

 

Destacam-se no município algumas comidas como requeijão caseiro e a carne de 

sol, e a bebida cachaça, além disso, é conhecida pela forte tradição folclórica e 

festas juninas (IBGE, 2017). Salinas também possui outros pontos turísticos como o 

Mercado Municipal, a Passarela da Alegria, que foi avaliada como um dos maiores 

espaços de lazer, já que oferta à população parque, praças e arborização. É o 

município onde ocorrem grandes eventos como o Festival Mundial da Cachaça, 

concurso de quadrilhas, Micareta dentre outros (SALINAS, 2016).  

1.2 O sistema municipal de saúde de Salinas 

Na área de saúde, a cidade é sede da microrregião, sendo referência para consultas 

e exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência e cuidado 

hospitalar, abrangendo 16 cidades da microrregião do alto Rio Pardo, embora a 

estrutura do seu sistema de saúde deixe muito a desejar. Há cerca de 10 anos o 

município adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a reorganização da 

atenção básica e conta atualmente com dez equipes na zona urbana e quatro 

equipes na zona rural. Um grande problema no desenvolvimento da ESF é a 

rotatividade dos profissionais de saúde, particularmente de médicos (SALINAS, 

2016). 

 

Na Atenção Primária existem doze unidades básicas de saúde (UBS), sendo quatro 

localizadas na zona rural e as restantes na zona urbana. Essas unidades contam 

ainda com o Núcleo de Atenção Saúde da Família (NASF) composto por assistentes 

sociais, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e farmacêuticos. 

Na Atenção Especializada existe o atendimento de cardiologia, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, neurologia, Centro de Especialidades 
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Odontológicas (CEO), Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS I), 

CAPS II e o Centro de Hemodiálise Dr. Cândido José da Costa. A unidade, instalada 

dentro do Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana, em Salinas, tem 

capacidade para atender cerca de 80 pacientes diariamente. 

 

Em relação à Atenção de Urgência e Emergência, Salinas conta com uma Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) denominada Arquiteclino Guimarães e um Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Na Atenção hospitalar, tem o Hospital 

Municipal Dr. Osvaldo Prediliano Santana e uma Policlínica Salinense. 

 

No que se refere ao Apoio Diagnóstico, o município conta com o Biomed, Cardiolab, 

Laboratório Dois Irmãos, Laboratório de Análises Clinicas Nobel, Laboratório de 

Próteses Odontológicas Salinas Ltda, Laboratório Gava, Laboratório Positivo, 

Laboratório Pinho Ltda, Farmácia Básica e o serviço de vigilância da saúde. 

1.3 A Unidade Básica de Saúde Floresta 1 

A Unidade de Saúde da Equipe Floresta 1 funciona em uma casa alugada que é 

adaptada para ser uma UBS. A área destinada à recepção é pequena, razão pela 

qual nos horários de pico de atendimento (manhã) cria-se certo tumulto na unidade. 

Não existe espaço nem cadeiras para todos, e muita gente tem que aguardar o 

atendimento em pé. 

 

Atualmente a unidade não está bem equipada e faltam alguns recursos físicos 

adequados para o trabalho da equipe. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, 

das sete e trinta às dezoito horas, com intervalo de almoço das doze às quatorze 

horas. Os agentes comunitários de saúde (ACS) seguem um cronograma de 

atividades relacionadas à assistência de saúde seguindo o calendário de visitas 

domiciliares e atividades coletivas. 

 

A UBS conta também com uma recepcionista, que deve intermediar as 

necessidades dos usuários e a estrutura organizacional, sendo a primeira 

responsável em acolher os indivíduos e uma auxiliar de limpeza, responsável pela 

limpeza e cuidado da UBS.   
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1.4 A Equipe de Saúde da Família Equipe 1 

A equipe 1 da UBS Floresta 1, atualmente, conta com o um médico, uma enfermeira, 

um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem e cinco ACS. O médico é 

responsável por realizar as consultas clínicas, além de outras atividades 

programadas, encaminhamentos para outros pontos de atenção, bem como 

contribui, realiza e participa das atividades de educação permanente de todos os 

membros da equipe. A enfermeira realiza as consultas e procedimentos de 

enfermagem, as atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, além 

de participar diretamente do planejamento, gerenciamento e avaliação das ações 

desenvolvidas pelos ACS, juntamente com os outros membros da equipe, e 

participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 

 

A auxiliar de enfermagem participa das atividades de atenção, realizando 

procedimentos específicos de sua profissão, ações de educação em saúde e 

educação permanente, conforme planejamento da equipe. Já o técnico de 

enfermagem, além de realizar os procedimentos cabíveis ao exercício de sua 

profissão, realiza as atividades programadas e de atenção espontânea, participa das 

ações de educação em saúde à população e educação permanente, do 

gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da UBS e os cinco 

ACS fazem a mediação da relação das pessoas da comunidade com a equipe, 

cadastrando-as e orientando-as quanto à utilização dos serviços de saúde 

disponíveis, acompanhando-as por meio de visitas domiciliares e contato 

permanente com as famílias, desenvolvendo atividades de promoção de saúde e 

prevenção de doenças (BRASIL, 2012).  

 

O tempo dos profissionais da Equipe 1 está dividido no acolhimento dos usuários, 

atendimento da demanda espontânea, que ocupa a maior parte do tempo de alguns 

profissionais, atendimento de demanda programada, que é principalmente para pré-

natal, puericultura, hipertensos, diabéticos e controle de câncer de mama e 

ginecológico, visitas domiciliares. Sobre os projetos e grupos operativos: a equipe já 

tentou desenvolver outras ações de saúde, como grupos de hipertensos e 
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diabéticos, que não tem um bom retorno devido à dificuldade de acesso da 

população à UBS. 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

A estimativa rápida, segundo Faria, Campos e Santos (2017, p.36) é “um modo de 

se obter informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos potenciais 

para o seu enfrentamento, num curto período de tempo e sem altos gastos”, 

constituindo uma ferramenta de apoia o planejamento participativo. A partir da 

estimativa rápida, podemos conhecer melhor os problemas da comunidade. Esse 

método é fácil, barato e de boa acurácia.  

Assim, definiram-se como principais problemas de saúde na área de abrangência da 

equipe 1: aumento de hipertensão arterial sistêmica (HAS), dificuldade de acesso à 

UBS, diabetes mellitus (DM), violência e saneamento básico precário. 

1.6 Priorização dos problemas  

Seguindo os critérios de importância, urgência e capacidade de enfrentamento da 

equipe de saúde, os problemas priorizados estão destacados no quadro 1. 

Quadro 1 - Priorização dos problemas diagnosticados pela equipe de saúde da 

família 1, no município de Salinas, 2018. 

Principais Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção 

A alta incidência de 
pacientes hipertensos 
descompensados que 
não cumprem o 
tratamento médico 

Alta 8 Total  1 

Infraestrutura deficiente Alta 6 Parcial 2 

Nível baixo de 
escolaridade da 
população idosa 

Média 5 Parcial 3 

Dificuldade para entender 
a prescrição 

Alta 6 Total 4 

Demora na realização de 
exames complementares 

Média 5 Parcial 5 

Fonte: O autor (2019) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
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2. JUSTIFICATIVA  

A 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial define a HAS como “uma condição 

clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 

140 e/ou 90 mmHg”. A doença tem origem multifatorial e associa-se a eventos como 

morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), 

insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica 

(DRC), e pode ser agravada na presença de alguns fatores de risco como 

obesidade, dislipidemia, intolerância à glicose e diabetes mellitus (ROSÁRIO et al., 

2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

A HAS tem alta prevalência na população brasileira, atingindo 36 milhões de 

indivíduos adultos, sendo mais de 60% são idosos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). Devido sua elevada prevalência e letalidade é necessário 

elaborar um projeto de intervenção que tenha como foco a prevenção e promoção à 

saúde, identificando quais os principais fatores de risco associados à doença nos 

pacientes da unidade básica em saúde em questão. 

 

Essa abordagem permitirá a realização de grupos de intervenções diretas na 

população e em indivíduos hipertensos. Essa abordagem é importante, uma vez que 

esta é uma doença muitas vezes silenciosa e com alto índice de morbidade e 

mortalidade, sendo eficazes atividades que minimizem os danos à saúde 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a abordagem da Hipertensão 

Arterial Sistêmica, pela equipe de saúde da família 1, no município de Salinas a fim 

de reduzir as complicações causada pela doença. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Melhorar a prática da educação em saúde pela equipe de trabalho. 

Elevar o nível de conhecimento dos usuários sobre a doença e seu controle. 

Realizar ações educativas nos grupos de Hipertensão Arterial (Hiper) e o Diabetes 

Mellitus (Dia) (HIPERDIA), considerando os fatores inerentes ao paciente, à doença, 

à terapêutica e aos serviços de saúde. 

Melhorar a relação entre equipe de saúde e os usuários para o bem-estar da 

população e do nosso trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

A realização do presente trabalho deu-se por meio do diagnóstico situacional de 

saúde da área de abrangência da ESF 1, da revisão bibliográfica e da elaboração do 

plano de intervenção.  

 

Para a realização do diagnóstico situacional foi utilizado o método de estimativa 

rápida que possibilitou melhor conhecimento sobre os problemas da área de 

abrangência da equipe 1 do município de Salinas.  

 

Para subsidiar o projeto foi feita uma revisão bibliográfica, através da busca de 

informações cientificas sobre o tema na base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon. Esta busca foi norteada 

pelos descritores: Hipertensão, Promoção da Saúde e Estratégia de Saúde da 

Família.  

 

O plano de Intervenção foi idealizado em conjunto com a equipe de saúde da família 

1 e seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional: identificação dos 

problemas, priorização dos mesmos, descrição e explicação do problema 

selecionado, identificação dos “nós críticos” e desenho das operações (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2017).  
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Hipertensão arterial sistêmica 

A HAS é uma doença crônica de origem multifatorial caracterizada pela elevação 

sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016).  

 

No Brasil existem mais de 30 milhões de hipertenso, atingindo homens e mulheres 

sendo que a maioria é idosa, além disso, a doença contribui direta ou indiretamente 

com 50% das mortes por doença cardiovascular (PERK et al., 2012; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

 

O diagnóstico de HAS é confirmado quando a média das três medidas da pressão 

arterial (PA) forem iguais ou maiores a 140/90mmHg. Confirmado o diagnóstico, 

deve-se agendar uma consulta médica para que o tratamento seja iniciado e o 

paciente seja acompanhado (BRASIL, 2013). Os valores que definem a HAS, de 

acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, estão expressos no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 - Classificação da PA de acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
arterial 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal ≤120 ≤80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 

classificação da PA. 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (2016). 

 

O rastreamento para o diagnóstico precoce da hipertensão se baseia no 

reconhecimento dos fatores de risco presentes na história atual e pregressa do 

paciente. Destacam-se os seguintes fatores de risco: idade avançada, sexo 

feminino, etnia negra, obesidade, consumo excessivo de sal, consumo abusivo de 
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bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo e fatores socioeconômicos, como 

menor nível de escolaridade. Dessa forma, estratégias para prevenção do 

desenvolvimento da HAS devem englobar políticas públicas de saúde que alertem a 

população sobre a importância da modificação do estilo, já que os principais fatores 

de risco estão associados a hábitos inadequados e, portanto modificáveis 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

Valores de PA sustentadamente elevados, principalmente quando acompanhados 

de tabagismo, DM e dislipidemia, estão relacionados à maior incidência de eventos 

mórbidos, como a aterosclerose, cardiopatia isquêmica, acidente cerebrovascular e 

doença vascular renal e periférica, responsáveis por 65% dos óbitos na população 

adulta em plena fase laboral e por 40% das aposentadorias precoces (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

O principal motivo para o controle inadequado da PA é a falta de adesão ao 

tratamento, uma vez que os pacientes não seguem as recomendações prescritas 

pelo médico, não fazem uso adequadamente dos remédios prescritos e/ou não 

mudam seus hábitos de vida (DALLACOSTA; DALLACOSTA; NUNES, 2010; 

PEREIRA, 2015). 

 

A solução mais eficaz no controle da doença e na prevenção de suas complicações 

é a participação ativa do indivíduo. Para isso, é imprescindível o vínculo que deve 

ser estabelecido entre os profissionais de saúde e o paciente (DALLACOSTA; 

DALLACOSTA; NUNES, 2010; PEREIRA, 2015). 

5.2 Rastreio, diagnóstico e tratamento da HAS na Atenção Primária 

A atenção primária ao paciente hipertenso deve ser centrada na família, percebida a 

partir de seu ambiente social e físico, possibilitando uma ampla compreensão do 

processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além das 

práticas curativas (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Desse modo, a atuação dos 

profissionais de saúde deve ser integrada, com níveis de competência bem 

estabelecidos na abordagem da avaliação de risco cardiovascular, com medidas 
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preventivas primárias e atendimento à HAS (GOMES; SILVA; SANTOS, 2010, 

p.133).  

 

A estratificação do Risco Cardiovascular (RCV) é fundamental para o tratamento e o 

prognóstico, uma vez que determina a probabilidade da ocorrência de um evento 

cardiovascular grave e foi recomendada na V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e 

Prevenção de Aterosclerose (XAVIER et al., 2013).  

 

O escore de Framingham é recomendado para se estratificar o risco cardiovascular 

com a finalidade de estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial 

coronariana nos próximos dez anos (BRASIL, 2013). Esse processo possui três 

etapas, sendo que a primeira é a coleta de informações sobre fatores de risco 

prévios descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) 

Baixo risco/intermediário Alto risco 

 Tabagismo 

 Hipertensão 

 Obesidade 

 Sedentarismo 

 Sexo masculino 

 História familiar de evento 

cardiovascular prematuro 

(homens <55 anos e mulheres 

<65 anos) 

 Idade>65 anos 

 Acidente vascular cerebral prévio 

 Infarto agudo do miocárdio prévio 

 Lesão de órgãos-alvo 

 Ataque isquêmico transitório 

 Hipertrofia de ventrículo esquerdo 

 Nefropatia 

 Retinopatia 

 Aneurisma de aorta abdominal 

 Estenose de carótida sintomática 

 Diabetes mellitus 

Fonte: BRASIL (2013). 

 

A segunda etapa consiste na avaliação da idade, PA, tabagismo e exames de 

lipoproteínas de baixa densidadade - Low Density Lipoprotein (LDL), lipoproteínas 

de alta densidade – High Density Lipoprotein (HDL). A terceira etapa é iniciada após 

a avaliação da presença dessas variáveis, estabelecendo uma pontuação, a partir 
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da qual se identifica o percentual do risco de evento cardiovascular em dez anos 

para homens e mulheres (BRASIL, 2013, p.39). 

 

O escore de Framinghan é de fácil aplicação no cotidiano e através dele é possível 

classificar os indivíduos por meio de um sistema de pontuação, sendo classificado 

como baixo, quando existir menos 10% de chance; intermediário, quando existir 10-

20%, ou alto risco cardiovascular, quando existir mais de 20%, o que auxilia na 

definição de condutas (MALACHIAS et al., 2016) 

 

A detecção, o tratamento e o controle da HAS, de acordo com alguns estudos, são 

fundamentais para que eventos cardiovasculares sejam reduzidos, pois esses são 

responsáveis pelo maior número de mortes nesse grupo de pacientes. Para tal 

atuação, deve-se garantir a atualização dos profissionais da rede básica de saúde, a 

realização de ações de promoção da saúde e o controle de fatores de risco, a 

garantia de diagnóstico e a vinculação dos hipertensos às UBS para tratamento e 

acompanhamento, a disponibilização contínua de medicamentos e a instituição de 

elencos mínimos de informações sobre a ocorrência desses agravos (MALACHIAS 

et al., 2016). 

 

É na ESF que se tem o maior volume de atendimentos de pacientes hipertensos, 

pois a equipe de saúde está voltada para ações de cuidado a esse grupo e no seu 

dia a dia a equipe prioriza as ações de promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde da população atendida na área de abrangência 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE., 2010). Para atingir os objetivos 

citados anteriormente a ESF utiliza diversas ações como aferição da PA, realização 

de consultas, acesso ao tratamento adequado e algumas atividades educativas. O 

trabalho da equipe da ESF deve ter como objetivo identificar precocemente os casos 

de HAS em sua população adscrita, bem como acompanhá-los adequadamente, 

orientando sobre a manutenção adequada dos níveis pressóricos e os riscos 

decorrentes da sua elevação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE., 

2010). 

 

A ESF possui ferramentas como o HIPERDIA que possibilita o monitoramento dos 

pacientes e a geração de informação para aquisição e distribuição de medicamentos 
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regular e continuamente. Cabe à equipe de saúde a programação e implementação 

de atividades de investigação e acompanhamento desses usuários (CARVALHO 

FILHA; NOGUEIRA; MEDINA, 2014).   

 

É importante destacar que a educação em saúde deve fazer parte das práticas 

cotidianas da equipe de saúde, por meio de palestras, visitas domiciliares, reuniões 

em grupos e atendimento individual e consultas médicas e de enfermagem, isso 

favorece a adesão ao tratamento e nas mudanças dos hábitos de vida (CARVALHO; 

CLEMENTINO; PINHO, 2008)  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Este plano de intervenção tem como foco o problema priorizado, a hipertensão 

arterial sistêmica. Apresentam-se as etapas: descrição e explicação do problema 

selecionado, seleção de seus nós críticos e o desenho das operações, conforme a 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 
Os problemas destacados foram considerados de grande importância, porém 

através do diagnóstico situacional, a equipe identificou como principal problema a 

elevada incidência de pacientes hipertensos descompensados que não fazem uso 

corretamente das medicações e o/ou possuem complicações cardiovasculares em 

consequência da doença. Diante disso, a equipe decidiu realizar o projeto de 

intervenção para melhorar o controle e diminuir a morbimortalidade dessa doença, 

assim como ampliar a longevidade e melhorar a qualidade de vida da população.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado  
 
A HAS tem uma alta incidência na área de abrangência da ESF 1, sendo que tal 

demanda de atendimento tem aumentado diariamente como demonstrados nos 

dados do cadastro das famílias e das fichas individuais.  

 

Atualmente existem na área de abrangência 330 hipertensos cadastrados de um 

total de 2180 pacientes, a maioria não cumpre corretamente o tratamento e as 

orientações sobre hábitos de vida saudáveis, motivo pelo qual requerem 

atendimento médico frequente e, em geral, apresentam muitas complicações. Vale 

ressaltar que alguns pacientes que apresentam elevados índices pressóricos não 

estão cadastrados como hipertensos e muitos se automedicam sem procurar o 

profissional da área da saúde.  

 

Na área de abrangência, a HAS está relacionada com a falta de conhecimento, 

inadequados hábitos alimentares, uso incorreto de medicamentos, pouca adesão 

dos pacientes ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso e processo de 

trabalho inadequado da ESF para enfrentar o problema.  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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Em síntese a hipertensão não controlada é resultado do somatório de fatores 

genéticos e fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o 

etilismo, associado ao envelhecimento populacional e à falta de aderência ao 

tratamento. 

1. Aumento de riscos cardiovasculares (AVC/IAM/HVE). 

2. Insuficiência Renal. 

3. Perda de produtividade. 

4. Aumento de custos para o sistema de saúde. 

5. Aumento de internações. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

A identificação das causas de um problema é o ponto de partida para sua solução 

ou controle. Através de uma avaliação detalhada é possível identificar entre as 

várias causas, quais devem ser enfrentadas de forma a impactar o problema 

principal e transformá-lo. Os nós críticos do problema escolhido como prioridade 

foram identificados abaixo. 

• Processo de trabalho da equipe de saúde inadequado para enfrentamento do 

problema. 

• Hábitos e estilos de vida inadequados que favorecem o descontrole da doença. 

• Baixo nível educacional da população a respeito da HAS. 

6.4 Desenho das operações 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema de 

hipertensão arterial sistêmica, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família 1 estão detalhadas nos quadros 4, 5 e 6, a seguir. 

 

Quadro 4 - Desenho das operações para o “nó crítico” 1 relacionado ao problema de 

hipertensão arterial sistêmica, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família 1, do município de Salinas - MG, 2018. 

“Nó crítico” 1 Processo de trabalho da equipe de saúde inadequado para 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Quadro 5 - Desenho das operações para o “nó crítico” 2 relacionado ao problema de 

hipertensão arterial sistêmica, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família 1, do município de Salinas - MG, 2018. 

enfrentamento do problema 

Operação Aumentar o número de ações da equipe direcionadas a HAS 

Projeto Trabalhando contra a HAS  

Resultados 

esperados 

Aumento das ações educativas desenvolvidas pela equipe. 

Melhor controle da HAS na comunidade 

Produtos 

esperados 

Realizar mais ações, como grupos de HIPERDIA, direcionadas a HAS, 

aumentar a adesão de pacientes aos grupos. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: ambiente adequado para realização dos grupos 

Cognitivo: Atualização constante da equipe sobre a HAS e seus 

cuidados 

Financeiro: recurso para impressão de cartazes sobre o grupo 

operativo, e folders com informações relevantes sobre a HAS. 

Recursos também para proporcionar lanches coletivos durante os 

grupos, que sirvam de exemplo para os hábitos alimentares que 

devem ser seguidos.   

Político: mobilização da população 

Organizacional: Agenda organizada 

Recursos críticos Organizacional: Agenda organizada  

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 

Ações estratégicas Conscientizar a população e estimulá-la a comparecer aos grupos. 
Realizar grupos de educação continuada para capacitação e 
atualização da equipe. 

Prazo 4 meses 

Responsável pelo 
acompanhamento 

das ações 

Toda a equipe deve ser responsável por acompanhar e promover a 
ação 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto. 

“Nó crítico” 2 Hábitos e estilos de vida inadequados que favorecem o descontrole da 

doença 

Operação Incentivar a mudança dos hábitos e estilo de vida dos pacientes 

hipertensos. 

Projeto Ser mais saudável é ter mais saúde 

Resultados 

esperados 

 Adesão dos pacientes à realização de atividades física regular, além 

de uma dieta adequada e redução do consumo de sal, tabagismo e 

álcool. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Quadro 6 - Desenho das operações para o “nó crítico” 3 relacionado ao problema de 

hipertensão arterial sistêmica, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família 1, do município de Salinas - MG, 2018. 

Produtos 

esperados 

Educação permanente no HIPERDIA, centro comunitário e escolas. 

Realização de grupos operativos na UBS 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Espaço para o desenvolvimento das ações 

Organizacional: organizar agenda 

Político: mobilização social 

Recursos críticos Político: mobilização social 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 

Ações estratégicas Estabelecer cronograma com atividades e palestras para motivação da 
população. 

Prazo 4 meses 

Responsável pelo 
acompanhamento 

das ações 

Toda a equipe de saúde da família deve ser responsável pelo 
acompanhamento das ações 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto, buscando sempre citar feedbacks 
da população para melhorias e correções. 

“Nó crítico” 3 Baixo nível educacional da população a respeito da HAS 

Operação Aumentar o nível de conhecimento da população a respeito da HAS  

Projeto Mais informação, mais saúde  

Resultados 

esperados 

Consolidar a informação sobre HAS, desmistificar pensamento 

incorretos da população.  

Produtos 

esperados 

Ações educacionais, grupos de discussão 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimentos sobre a HAS e planejamento das ações 

Financeiro: Para distribuição de folhetos, cartilhas com informações 

relevantes sobre a doença para a população 

Político: mobilização da população 

Recursos críticos Político: mobilização da população 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ações estratégicas Ações educativas que entretenham a população, com linguagem 
simples e dinâmica.  

Prazo 4 meses 

Responsável pelo 
acompanhamento 

das ações 

Toda a equipe de saúde da família deve ser responsável pelo 
acompanhamento das ações 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto, buscando sempre citar feedbacks 
da população para melhorias e correções. 
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Como foi exposta, a HAS é uma doença crônica que se não tratada corretamente 

pode levar a complicações graves e até mesmo ao óbito. Por isso, é necessária a 

participação efetiva da equipe de saúde da família nos problemas da comunidade, 

principalmente daqueles relacionados à HAS.  

 

A resolução dos nós críticos expostos visa melhorar o desempenho da equipe na 

realização de medidas preventivas, a conscientizar a população e a aumentar a 

adesão dos pacientes ao tratamento não medicamentoso, parte essencial do 

combate a doença. 
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