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RESUMO 
 
Conceição das Pedras abrange uma área de 127 km², com uma população de pouco 
mais de 2.700 habitantes, fica a 430 km da capital Belo Horizonte e a 280 km de São 
Paulo. Nesta localidade existe uma única Unidade Básica de Saúde, aDr José 
Roberto, constituída por médico, enfermeira, técnica de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde. Os problemas evidenciados no território são: Alta 
prevalência de usuários com hipertensão arterial sistêmica,diabetes,tabagismo, 
neoplasias e doença pulmonar obstrutiva crônica. O problema priorizado para a 
elaboração desta proposta de intervenção foi Hipertensão Arterial Sistêmica. A 
escolha do problema justifica-se pela importância, urgência e capacidade de 
enfrentamento da equipe nas ações. Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um 
projeto de intervenção para melhorar a atenção ao usuário hipertenso do território de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde Dr José Roberto Pereira, no Município 
Conceição das Pedras,MG. O método adotado para a elaboração desta proposta foi 
Planejamento Estratégico Situacional para identificação, seleção e priorização do 
problema. Para o embasamento teórico foi realizado uma pesquisa bibliográfica nas 
bases de dados de representatividade na área da saúde. Espera-se com esta 
propostasensibilizar o usuário para aderir as mudanças de hábitos comportamentais, 
isso implica a conduta terapêutica, atividades físicas e alimentação adequada, o que 
consequentemente irá resultar no controle da hipertensão, prevenção de agravos e a 
melhora da qualidade de vida dos usuários participantes desta intervenção. 
 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Prevenção de Doenças. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Conceição das Pedras covers an area of 127 km², with a population of just over 
2,700 inhabitants, is 430 km from the capital Belo Horizonte and 280 km from São 
Paulo. In this location there is the Basic Health Unit Dr José Roberto, which is the 
only health unit in the area, the physical unit is in excellent working condition. The e-
SF Azul consists of a doctor, nurse, nursing technician and community health 
workers. The problems evidenced in the territory are: systemic arterial hypertension, 
diabetes, smoking, neoplasms and chronic obstructive pulmonary disease. The 
problem prioritized for the elaboration of this intervention proposal was “Systemic 
Arterial Hypertension”, the choice of the problem is justified by the importance, 
urgency and ability to cope with the team in the actions. Thus, the objective of this 
work is to elaborate an intervention project to improve the attention to hypertensive 
users in the territory covered by the Basic Health Unit Dr José Roberto Pereira, in the 
Municipality Conceição das Pedras, MG. The method adopted for the elaboration of 
this proposal was Situational Strategic Planning to identify, select and prioritize the 
problem. For the theoretical basis, a bibliographic search was performed in the 
databases of representativeness in the area of health. It is expected to sensitize the 
user to adhere to changes in behavioral habits, this implies therapeutic conduct, 
physical activities and adequate food, which consequently will result in the control of 
hypertension, prevention of diseases and an improvement in the quality of life of 
users participating in this intervention. 
 
 
 

Keywords: Hypertension. Primary Health Care. Disease Prevention.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município Conceição das Pedras 

 

Conceição das Pedras está a 1.050 m de altitude. Os bairros que compõe o 

município são: Barreiro, Cabeçote, Capinzal, Grota, Lavra, Pereira, Santo Antônio, 

São Jose, São Jose do Pinhal, São Miguel, Tijuco Preto, Turvo, Usina e Ventania. 

Os limites territoriais se dão com os municípios de Pedralva, Natércia, Jesuânia, 

Cristina e Olímpio Noronha.Seu território abrange uma área de 127 km², com uma 

população de pouco mais de 2.700 habitantes. Fica a 430 km da capital Belo 

Horizonte e a 280 km de São Paulo. O município possui 1330 habitantes na zona 

rural e 1419 na zona urbana. Possui todas as ruas pavimentadas. 

Todo o perímetro urbano possui infraestrutura completa, sendo a quase 

totalidade das ruas calçadas, as praças arborizadas e com serviço de água e esgoto 

sob concessão da Prefeitura, que também é responsável limpeza pública, coleta e 

administração do lixo. Os espaços físicos para recreação, como o Parque 

Desportivo,as quadras da zona rural e o Clube Social Pedrense, também são de 

responsabilidade da administração pública municipal (IBGE,2018). 

A cidade conta com duas escolas, uma municipal e uma estadual, fornecendo 

o ensino fundamental e médio. A prefeitura disponibiliza transporte público para os 

estudantes, diariamente, caso forem estudar em cursos técnicos, profissionalizantes, 

pré-vestibular ou superior na cidade de Itajubá e São Lourenço.  

A mortalidade infantil no município é de 38.46 para cada 1000 nascidos 

vivos(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,2018) 

A escassez de terras planas, a baixa temperatura e a intensidade das chuvas 

(cerca de 1.650 mm/ano) tornam a região propícia a produção de café, bananas, 

tomate, batata, milho, frutas cítricas e hortigranjeiros em geral. A agropecuária 

predomina como atividade econômica de maior destaque pela alta fertilidade de solo 

e outros fatores. O leite é classificado como um dos melhores da região por causa 

dos aspectos do relevo e, atualmente, grande parte é vendida para a indústria 

láctea. O setor industrial limita-se a produção de queijo, artefatos de madeira e 

carvão (IBGE,2018). 
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Pertencente à Comarca de Natércia, o município ainda é dependente daquela 

cidade no que tange as decisões judiciais,  a segurança pública estadual e  a Justiça 

Eleitoral. 

A população conserva hábitos e costumes próprios da população brasileira e 

gosta de comemorar as festas religiosas, em particular festa de Santo Expedito, 

festa Folia de Reis, festa do Sagrado Coração de Jesus, festa de Nossa Senhora da 

Conceição e o aniversário da cidade.  

Os moradores da área adscrita a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José 

Roberto Pereira, participam das ações desenvolvidas pela equipe e mantém forte 

vínculo com os profissionais. A equipe está situada na área urbana, a população 

atendida pela mesma reside na zona urbana e e áreas localizadas na zona rural. 

Por fim, importante salientar que existem dois grupos sociais organizados: 

Associação de Moradores do Bairro do Turvo e a Associação de Moradores do 

Bairro do São José do Pinhal. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde é composto por uma unidade ambulatorial. 

Atualmente não possui hospital(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,2018) 

Quanto ao financiamento da saúde, de acordo com o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Público em Saúde (SOPS) as receitas são provenientes de 

impostos e transferências constitucionais e legais na receita, não possui recursos 

próprios.  

O modelo de saúde adotado no município é o da Atenção Primária áà Saúde 

(APS), porém, possui alguns serviços de média complexidade. 

Como pontos de atenção à saúde e sistemas de apoio e logístico o município 

tem Unidade Básica de Saúde, equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

serviços em especialidades como: pediatria, ginecologia, obstetrícia, também possui 

a farmácia básica e uma equipe de saúde bucal.  

Como pontos de atenção  à saúde secundários, o município tem boa relação 

com as cidades circunvizinhas que oferecem ambulatório de especialidades em 

neurologia, ortopedia, psicologia, fisioterapia e psiquiatria. 
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Os pontos terciários de atenção  à saúde são fora do município, desta forma 

os encaminhamentos para serviços hospitalares e ambulatório são referenciados 

para  outro município.  

Quanto ao Sistema de Apoio, o município possui apoio diagnóstico e 

terapêutico, além de assistência farmacêutica, e laboratório clínico municipal. O 

Sistema Logístico está presente no item transporte em saúde, acesso regulado à 

atenção, prontuário clínico, cartão de identificação dos usuários do Sistêmico Único 

de Saúde(SUS), transporte para área da saúde mantida pelo município, transporte 

para fora de domicílio bem estruturado, contrato de atendimento de emergência e 

transporte com Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).  

Na maioria das vezes, os agendamentos de consultas especializadas são 

realizados pelo SUS, com uma pequena espera. Quando casos são mais graves ou 

requerem mais urgências essas consultas e avaliações são agendadas com 

prioridade. O paciente é orientado a retornar com a ficha de 

referência/contrarreferência para seguimento do seu caso. 

O sistema municipal de Saúde em Conceição das Pedras é bem estruturado, 

bastante diferente dos municípios vizinhos. Por ser uma cidade pequena o acesso 

aos cuidados e informações é acessível.  

A equipe de saúde é proativa, atenta e busca sempre melhorar a qualidade 

de vida dos usuários e, em consequência, melhorar a saúde no geral.  

O conselho municipal de saúde é ativo e participante.  

 

1.3 Aspectos da comunidade Conceição das Pedras 

 

O bairro onde está localizada a UBS Dr José Roberto Pereira possui 

equipamentos sociais como escolas estadual e municipal, praça,igrejas, quadra 

poliesportiva, além do comércio local. A economia local está baseada nas atividades 

agropecuárias, baseadas principalmente na cultura de café, tomate, banana, leite, 

gado de corte, gado leiteiro e suínos. 

O território adstrito atualmente possui 2.700 habitantes, sendo a faixa etária 

compreendida entre 0 a 96 anos, sendo que parte considerável possui ensino médio 

incompleto (e-SUS,2019). 
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A maioria da população mora em casa de alvenaria, com banheiro e 

esgotamento sanitário, sendo que algumas poucas casas antigas possuem sistemas 

de foças. Cerca de 65% dos usuários possui casa própria e 35% vivem em casa 

alugada. Ainda sobre habitação, a cidade tem o projeto casas populares, onde 

algumas famílias são beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do 

governo federal. A coleta de lixo orgânico ocorre em dias separados do lixo não 

orgânico(e-SUS,2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de SaúdeDr José Roberto Pereira 

 

A UBS Dr José Roberto atende a população do Município de Conceição das 

Pedras, sendo a única UBS da Localidade, a unidade física está em ótimas 

condições de funcionamento, o prédio é próprio,possui sala de vacinas, dois 

consultórios médicos, sala de cuidados básicos, sala de curativos, sala de 

enfermagem, sala de acolhimento e triagem, escovaria, consultório odontológico, 

expurgo, esterilização, sala dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e para 

reunião, almoxarifado, copa, cozinha, banheiros para funcionários e 

usuários,lavanderia, depósito e recepção. 

O local é bem aproveitado, arejado, acolhedor, limpo, possui cadeiras 

suficientes para acomodar os usuários na sala de espera e próximo aos consultórios, 

os materiais e insumos são suficientes para atender a demanda mensal. 

Na unidade desenvolvem-se ações em saúde na prevenção de doenças e 

promoção da saúde, contemplando os grupos operativos da rede de atenção à 

saúde como o grupo operativo de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA), pré-natal e 

puericultura. Além disso, são disponibilizados serviços de vacinação, atendimento a 

demanda programada, demanda espontânea e visitas e atendimentos domiciliares 

regulares aos grupos prioritários.  

O perfil epidemiológico da população compreende Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), com maior prevalência para hipertensão arterial 

sistêmica(HAS), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), infecção intestinal por parasitose em 

crianças e idosos, infecção do trato urinário (ITU), amidalite, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), arboviroses, influenza e viroses sazonais (e-SUS,2019). 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Azul da Unidade Básica de Saúde Dr José 

Roberto Pereira 

 

A equipe de Saúde da Família Azul é constituída por médico, enfermeira, 

técnica de enfermagem, ACS, recepcionista, atendente de farmácia, pediatra, 

ginecologista, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais e 

agentes administrativos. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Azul 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7h00 às 16h00. A escala de trabalho é 

bem organizada, uma vez que a equipe da UBS fica responsável pela unidade, 

revezando seus horários entre as técnicas de enfermagem e recepcionista para 

atendimento e acolhimento da população. Raras vezes recorre-se ao apoio das ACS 

para esse trabalho, sendo mais prevalente nos casos em que são agendados 

horários estendidos para alguma campanha ou eventos da unidade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Azul 

 

A equipe azul tem um processo de trabalho que pode ser considerado bem 

organizado, estando estruturado entre demanda programada, demanda espontânea, 

visitas, atendimentos domiciliares e ações educativas, tendo como foco a promoção, 

prevenção e recuperação da saúde da população da área de abrangência. 

Nas segundas e quartas-feiras, no período da manhã, é feito o agendamento 

de consultas na UBS da área urbana e Rural. O atendimento é aberto a toda 

população na demanda espontânea. A sexta-feira é reservada para atendimentos 

aos acamados e visitas na zona rural e nas demais áreas da cidade.  

Esse cronograma é seguido sempre, raro quando aparece alguma visita 

domiciliar ou alguma intercorrência de mais urgência. A enfermeira usa o tempo de 

outros ambulatórios para atendimentos domiciliares e procedimentos de 

enfermagem. A equipe se reúne às quintas-feiras, no período da tarde, quandosão 

feitas renovações de receitas e discussões de caso pela equipe. Quanto ao trabalho 

e serviços na unidade a equipe atende exclusivamente a demanda programada e 
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com o atendimento de algumas demandas espontâneas (reduzidas). Também 

contamos com saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos e acompanhamento de 

crianças desnutridas. 

A equipe realiza a cada dois meses a reunião de microáreas, conhecida pela 

população como reunião para hipertensos e diabéticos. Nessas reuniões são feitas 

palestras pelos profissionais da equipe com temas presentes e importantes para 

cada população e situação.  

Realizamos rodas de conversa sobre alimentação, atividade física, tabagismo, 

álcool e drogas, bem como hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas, 

principalmente as não transmissíveis. Nesse momento são sanadas as dúvidas da 

população, seus anseios e ocorre trocas de experiências.  

A agenda é organizada deixando reservado para o período vespertino o 

atendimento à demanda espontânea. A demanda programada é estruturada por 

ciclos de vida e condições de saúde, sendo:pré-natal e consultas ginecológicas às 

terças e quintas-feiras pela manhã, Hiperdia e puericultura nas segundas pela 

manhã. A cada quinze dias realizam-se os atendimentos domiciliares e na última 

sexta-feira do mês as reuniões e capacitações. 

 

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

passo) 

 

Através da realização do planejamento estratégico situacional, a equipese 

reuniu e discutiu os problemas levantados na comunidade. Foi identificado como 

problema principal o número de pacientes hipertensos e diabéticos.  

Após analisarmos esses casos, juntamente com outros agravos, chegamos à 

conclusão que a hipertensão arterial seria, prioritariamente, nosso principal 

problema, uma vez que o número de hipertensos é maior e a mortalidade por 

problemas cardiovasculares é a principal causa de óbitos no município, sendo a HAS 

um dos principais fatores de risco para esse tipo de óbito. 

O número de hipertensos acompanhados no município de Conceição das 

Pedras é 670 usuários, totalizando um percentual de 24,81% da população, tendo 

em vista que o número de habitantes do município atual é de 2.700.  
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No último ano tivemos 17 casos de Acidente Vascular cerebral (AVC) e 20 

casos de infarto, doenças que são intimamente ligadas a HAS, devido ao aumento 

do risco quando não estão controladas. Sem contar que 177 pessoas possuem 

alguma cardiopatia, o que aumenta mais os riscos quando ligadas a HAS (e-

SUS,2019). 

A HAS sistêmica é uma doença muito prevalente, uma vez que a busca ativa 

desses pacientes se faz sempre necessária. Nesse município a maioria dos 

hipertensos, são de causas primárias, homens, trabalhadores rurais. A falta de 

informação sobre cuidados com a alimentação e com o corpo são bastante 

tangíveis. A dieta rica em carnes gordas, preparadas na gordura animal, temperadas 

com muito sal, consequentemente muito sódio, muitas frituras são sempre 

presentes.Importante destacar ainda que muitos ainda fazem uso de álcool. Vale 

ressaltar que devido a rotina desses homens, trabalhadores rurais, muitas vezes 

deixam de ir as consultas ambulatoriais rurais.  

Nas visitas domiciliares também não são encontrados por estarem no 

trabalho. Procuram o atendimento no pronto atendimento quando estão com um 

problema agudizado, deixando de receber orientações importantes e serem 

avaliados da forma que deveriam ser. Já nas mulheres, além da alimentação, o 

sobrepeso e sedentarismo são importantes fatores de risco. 

 

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

(segundo passo) 

 

Definição dos problemas identificados na UBS Dr José Roberto Pereira, pela 

equipe ESF Azul. 

Os principais problemas de saúde do nosso município são: 

 Alta prevalência de usuários com Hipertensão arterial sistêmica 

 Alta prevalência de usuários com Diabetes 

 Alta prevalência de usuários Tabagistas 

 Usuários comNeoplasias 

 Usuários comDoença Pulmonar obstrutiva Crônica. 
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Dentre estes problemas apresentados, a doença crônica não transmissível 

hipertensão é a doença de maior prevalência entre a população adulta e idosa, para 

este ano a incidência para hipertensão foi de 24,8%. 

Isto se deve aos comportamentos de riscos da população, que possui hábitos 

não saudáveis como alimentação rica em gordura, açúcar e sódio, além disso 

verifica-se o etilismo para alguns usuários e tabagismo que também está presente 

como fator de risco. Cabe ressaltar que o sedentarismo e a falta de informação 

também favorecem para o surgimento da hipertensão e o diabetes mellitus tipo 2. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde ESF Azul, Unidade 

Básica de Saúde Dr José Roberto Pereira, Município Conceição das Pedras, 

Minas Gerais-MG 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência de usuários com 
Hipertensão Arterial Sistêmica 

Alta  10 Total  01  

Alta prevalência de Alta 
prevalência de usuários com 
Diabetes 

Média  9 Total  02  

Alta prevalência de usuários 
Tabagistas 

Média  5 Total  03  

Usuários com Neoplasias Média  4 Baixa 04 

Usuários com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica 

Média  2 Baixa  05 

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

 

Após seleção dos principais problemas de saúde que acometem a área da 

atuação da ESF Azul através do método de Estimativa Rápida, foi realizado à 

classificação de prioridades (Quadro 1 citado) considerando a importância do 

problema para a população, a urgência em solucioná-los, além da capacidade de 

enfrentamento pela equipe de saúde, o problema Hipertensão, caracterizado como 

doença em maior prevalência no território foi selecionado e priorizado para compor a 

proposta de intervenção. 
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2JUSTIFICATIVA 
 

AHAS é considerada um importante problema de saúde pública devido à sua 

alta prevalência e baixas taxas de controle, contribuindo significativamente nas 

causas de morbidade e mortalidade cardiovascular(MORAES, AVEZUM, 2012; 

MOREIRA, MORAES,2013).  

Segundo a literatura, estimativas apresentadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS)sobre a incidência da hipertensão,apontam que cerca de 25% da 

população brasileira adulta vem desenvolvendo esta doença crônica. Na estimativa, 

os números apontam que para o ano de 2025 cerca de 60% será o aumento do 

quantitativo de indivíduos com hipertensão, atingindo uma prevalência de até 40% 

(BRASIL,2020). 

A HAS, além de ser uma das principais causas de mortes por doenças do 

aparelho circulatório, acarreta um ônus socioeconômico elevado, com uma vida 

produtiva interrompida por invalidez temporária ou permanente, sendo caracterizado 

como um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo(WORLD HEALTH 

ORGANIZATION,2011). 

Portanto a elaboração de um plano de ação para melhorar a adesão a 

conduta terapêutica é de grande importância, e poderá gerar impactos positivos na 

saúde do usuário hipertenso, possibilitando estratégias para o controle da pressão 

arterial, prevenir crises hipertensivas e agravos,além de reduzir os gastos públicos 

com internações e atendimentos emergenciais em saúde por descontrole da HAS, o 

que justifica a relevância para a escolha do problema apresentado e elaboração do 

plano de ação em saúde. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral: 

 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a atenção ao usuário 

hipertenso do território de abrangência da Unidade Básica de Saúde Dr José 

Roberto Pereira, no Município Conceição das Pedras,MG. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Promover ações educativas na sala de espera, nos atendimentos domiciliares 

e em consultas para orientar o usuário e sensibilizá-lo para a necessidade de aderir 

o tratamento medicamentoso de forma correta possibilitando o controle da 

hipertensão; 

 Promover palestras para incentivo a mudança de estilo de vida saudável, 

adesão para atividades físicas e uma reeducação alimentar e abandono dos maus 

hábitos como tabagismo, sedentarismo e alcoolismo. 
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4 METODOLOGIA 
 

O método utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES), por meio 

da definição dos principais problemas da comunidade; da priorização dos problemas; 

da descrição do problema selecionado; da explicação do problema; da seleção de 

nós críticos; do desenho das operações; e da elaboração do Plano Operativo 

(FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018). 

Após a realização da lista de problemas de saúde foi discutido com a equipe 

de saúde a seleção do problema mais relevante a ser enfrentado por meio da 

realização do Projeto de Intervenção. O principal problema encontrado na 

comunidade foi o alto índice de pessoas com  HAS. 

Desse modo, a próxima etapa foi a descrição do problema por meio dos 

dados coletados pela equipe, que utilizou o método de Estimativa Rápida como 

forma de se obter informações do território. A equipe fez observações sobre as 

condições de vida dessas pessoas na comunidade e também fez busca de dados 

em registros da unidade. Além disso, a equipe contribuiu com informações de 

experiências próprias no convívio na comunidade, obtidas durante as consultas ou 

nos cadastros da população. Em seguida foi explicado o problema e realizado o 

planejamento das ações para a intervenção. 

Para fundamentar o tema do trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 

com pesquisa em artigos relacionados ao tema de Hipertensão Arterial na 

plataforma Scientific Eletronic Library Online (SciELO), na Biblioteca Virtual do 

Nescon e também no Google Acadêmico, para melhor embasamento para 

elaboração do plano de ação. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes descritores: 

 Hipertensão  

 Prevenção de Doenças 

 Atenção Primária à Saúde 

No plano de ação foram trabalhadas ações sobre os nós críticos: Sedentarismo; 

Hábitos alimentares inadequados; Tabagismo; Falta de conhecimento da população 

sobre alguns cuidados e prevenção de riscos para desenvolver complicações; Baixa 

adesão ao tratamento para controle da HAS. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Na atualidade existem diversos avanços tecnológicos, que por sua vez 

trouxeram melhoras nas condições de vida e longevidade populacional. No entanto, 

a correria do cotidiano vem gerando mudanças de hábitos na população, que por 

sua vez são provenientes desses avanços na fase moderna em que vivenciamos, 

essas alterações interferem no estilo de vida das pessoas, provocando situações e 

comportamentos que sugerem riscos à saúde (DUQUESNE, 2015).  

Segundo o Ministério da Saúde, compreende-se por fatores de risco 

vinculados às alterações dos hábitos de vida saudáveis da população, a ausência de 

atividade física, a má alimentação, o uso de tabaco, abuso no consumo de sal de 

cozinha, consumo de bebidas alcoólicas, entre outros fatores de risco, que 

representam ameaça à saúde do indivíduo, caracterizando esse comportamento 

como problema de saúde pública, que está presente no aumento nos índices de 

sedentarismo, obesidade e incidência de doenças crônicas não transmissíveis 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016).  

A HAS é uma doença crônicas não transmissível que constitui um importante 

problema de saúde pública no Brasil e no Mundo, sendo seu acréscimo no cenário 

epidemiológico mundial devido a várias dimensões, tornando sua abordagem 

bastante complexa. A 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterialconsidera a 

hipertensão uma doença crônica que apresenta complicações como a doença 

cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência 

renal crônica e doença vascular de extremidades. A alta prevalência e morbidade da 

hipertensão exigem maior atenção à prevenção evitando o surgimento de novos 

casos ou a descompensação dos pré-existentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO,2016). 

São várias as motivações que levam ao usuário hipertenso para a não adesão 

de tratamento, como os aspectos relacionados ao paciente, à doença, às crenças de 

saúde, aos hábitos de vida culturais, mas principalmente a questão da ausência do 

devido conhecimento sobre o tema e acompanhamento do portador. Nesse 

contexto, é inegável que para melhorar o controle dessas doenças crônicas é 

essencial o desenvolvimento de meios que auxiliem a adesão ao tratamento como 

ação de enfretamento à problemática(ROCHE, 2015).  
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A adesão ao tratamento da HAS é justamente uma das maiores 

preocupações debatidas pelos profissionais de saúde, pois avalia-se em atuação 

clínica que boa parte dos portadores de hipertensão não fazem o uso adequado da 

medicação e/ou não adotam mudanças efetivas no estilo de vida para hábitos mais 

saudáveis (MELO, 2015).  

Para Lescaille (2016), o sedentarismo, a alimentação inadequada, consumo 

exacerbado de álcool e tabagismo são um dos principais contribuintes para agravo 

dos quadros clínicos associados a HAS é comumente associado como fator 

desencadeador de agravos cardiovasculares a obesidade, que de fato é um fator 

comum a maioria dos indivíduos que possui hipertensão.  

Durante a realização desta pesquisa foi observado que diversos autores 

destacam que um dos aspectos de maior relevância para o enfrentamento do 

descontrole da hipertensão é a estratégia para a mobilização do autocuidado  à 

saúde, promovendo a independência do hipertenso na promoção da sua saúde, 

buscando o controle da HAS e melhoria na qualidade de vida, além da prevenção de 

agravos decorrentes da hipertensão de difícil controle.  

A prática do autocuidado envolve, principalmente, alterações 

comportamentais. Estas são ações relacionadas ao estilo de vida do paciente em 

seu próprio benefício, que em conjunto a conduta terapêutica (anti-hipertensivos), 

melhoramefetivamente as perspectivas de estabilidade da saúde dos portadores de 

hipertensão arterial(BECHELAINE, 2015).  

A resolutiva para melhorar a abordagem ao portador desta doença crônica 

não transmissível é basicamente constituída por ações em saúde que incentive a 

prática da conduta terapêutica. A estratégia normalmente aplicada compreende a 

educação popular em saúde que por sua vez sensibiliza o hipertenso a aderira 

conduta terapêutica de forma que seja modificada a sua rotina diária com inserção 

de atividades físicas, uma alimentação adequada para sua condição de saúde bem 

como abandonar vícios relacionados ao alcoolismo e tabagismo (MONTES, 2016).  

É neste sentido que Ferreira (2015) afirma que a promoção da saúde por sua 

vez, exige a implantação de ações integradas na atenção primária  à saúde, que 

abordem diversos assuntos, sobretudo àqueles relacionados ao cuidado  à saúde, 

enfatizando a importância damudança no estilo de vida por meio da adesão de 

hábitos alimentares adequados e a prática de atividade física pois esses aspectos 
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seapresentam como conceito fundamental no cuidado à saúde principalmente ao 

portador de hipertensão, sendo o controle desta comorbidade o fator fundamental 

para a prevenção de agravos clínicos decorrentes da HAS descompensada. 
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6 PLANODE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alta prevalência de usuários 

comHipertensão Arterial Sistêmica” 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”, as operações do 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 Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado(terceiro passo) 
 

A HAS é caracterizada como uma doença crônica não transmissível, de 

causas multifatoriais associada a alterações funcionais, estruturais e 

metabólicas(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO,2010). Entende-se que 

os principais fatores de risco para a HAS são a idade, raça, sexo, sobrepeso ou 

obesidade e hábitos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas, tabagismo e consumo excessivo de sal. Outros fatores de 

risco estão associados com a pressão arterial elevada, como a predisposição 

genética e o estresse(NATIONAL HEART,2015). 

Portanto a prevalência da Hipertensão evidenciada na localidade é de 24,8% 

e ocorre em maioria dos casos, devido aos comportamentos não saudáveis como 

tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, alimentação inadequada acarretando para a 

obesidade, consumo exagerado do sódio “sal de cozinha”, também está associado a 

prevalência histórico familiar, porém os fatores comportamentais interferem 

significativamente para a ocorrência da hipertensão entre a população adulta do 

território. Cabe destacar que a maioria das complicações e agravos oriundos do 

descontrole da hipertensão são modificáveis e comportamentais.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado(quarto passo) 
 

Durante a elaboração do PES que compõem este plano de ação, foram 

apresentados os problemas elencados através do Quadro 1, apontando para cada 

problema existente no território sua classificação quanto a importância, urgência, 
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capacidade de enfrentamento e seleção por prioridade desta forma foram citados os 

problemas: 

1- Alta prevalência de usuários comHipertensão arterial sistêmica 

2- Alta prevalência de usuários comDiabetes 

3- Alta prevalência de usuários Tabagistas 

4- Usuários com Neoplasias 

5- Usuários com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 

Dentre estes problemas apresentados, a equipe priorizou o problema “Alta 

prevalência de usuários comhipertensão arterial sistêmica”. Por ser de maior 

urgência, importância e capacidade de enfrentamento pela equipe ESF Azul. 

 
6.3Seleção dos nós críticos(quinto passo) 
 

Os nós críticos relacionados ao problema “Alta prevalência de usuários 

comHipertensão Arterial Sistêmica” compreendem: Sedentarismo;Hábitos 

alimentares inadequados;Tabagismo;Falta de conhecimento da população sobre 

alguns cuidados e prevenção de riscos para desenvolver complicações;Baixa 

adesão ao tratamento para controle da HAS. 

Para cada nó critico apresentado, será desenvolvido um projeto para intervir 

de forma que possa melhorar a abordagem ao usuário hipertenso e possibilite 

alcançar os objetivos propostos neste plano de ação. Esses projetos serão descritos 

a seguir sob a forma de quadros explicativos indicando o nó critico, projeto, 

produtos, resultados e recursos, auxiliando na execução do plano de ação. 

 

6.4Desenho 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) 
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Quadro 2 - Operações sobre o nó critico 1 “sedentarismo” relacionado ao 
problema prioritário “Alta prevalência de usuários comhipertensão arterial 
sistêmica” no território de responsabilidade da Equipe Azul, da UBS Dr José 
Roberto Pereira, no Município Conceição das Pedras,MG. 
Nó crítico 1 Sedentarismo  

Operação -Orientar e capacitar os membros da equipe sobre o cuidado prestado 
aos portadores de hipertensão sensibilizando para a importância de 
realizar atividade física regular.   
-Organizar a agenda de trabalho. 
-incluir nas atividades de rotina da UBS “dia de exercitar” promovendo 
alongamento junto aos participantes 
-Ações em coordenação com equipe do NASF.  
-Incentivar a realização de caminhada diária  
-Orientar os usuários sobre a contribuição da atividade física no controle 
das comorbidades já instaladas 

Projeto Atividade física todo dia. 

Resultados 
esperados 

Orientação e treinamento da equipe para uma assistência integrada e de 
qualidade ao paciente.  
Melhorar a atenção ao usuário  
Adesão dos usuários para a realização de atividade física no seu 
cotidiano 

Produtos esperados -Capacitação dos técnicos de enfermagem e agentes comunitárias de 
saúde. -Recursos Humanos capacitados. 
-Estratégias que possam favorecer a adesão dos pacientes à atividade 
física. 
-Melhorar a abordagem aos usuários sobre os benefícios da atividade 
física para manter o controle de suas comorbidades. 

Atores sociais/ 
responsabilidades  

Médico e Enfermagem (executar ações de Educação em Saúde).ACS 
(Busca ativa aos usuários faltosos e orientação nos domicílios) 

 
Recursos 
necessários 
 

Econômico: aquisição de recursos audiovisuais, panfletos e materiais 
para capacitação.   
Organizacionais: Reorganização do funcionamento da unidade.  
Cognitivos: Sensibilização da equipe. Orientação aos usuários. 
Políticos: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Recursos críticos -Falta de investimento em educação permanente para os ACS’s. 
-Falta ações da própria equipe junto à comunidade. 
-Falta de preparador físico na comunidade. 

Controle dos 
Recursos críticos 
(atores / motivação) 

-Equipe da unidade de saúde. 
-Secretário de saúde. 
Coordenação da Atenção Básica. 

Ações estratégicas 
para viabilidade 

-Estabelecer junto à equipe estratégias que possam favorecer a adesão 
dos pacientes à atividade física 
-Apresentar o Projeto para a Secretaria de Saúde e a Coordenação da 
Atenção Básica. 

Cronograma/ Prazo   -Início no 1ª Primeiro trimestre de 2021. 
-6 meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

-Médico e Enfermagem da ESF.   
-Reunião geral com os membros da Coordenação Primária de Saúde 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 3 - Operações sobre o nó critico 2 “hábitos alimentares inadequados” 
relacionado ao problema prioritário “Alta prevalência de usuários 
comhipertensão arterial sistêmica” no território de responsabilidade da Equipe 
Azul, da UBS Dr José Roberto Pereira, no Município Conceição das Pedras,MG. 
Nó crítico 2 Hábitos alimentares inadequados  

Operação -Orientar e capacitar os membros da equipe sobre o cuidado prestado aos 
portadores de doenças crônicas.   
-Organizar a agenda de trabalho. 

Projeto Vida livre de complicações a partir de uma alimentação saudável 

Resultados 
esperados 

Orientação e treinamento da equipe para uma assistência integrada e de 
qualidade ao paciente.  
Promover a reeducação alimentar dos participantes 

Produtos 
esperados 

-Capacitação dos técnicos de enfermagem e agentes comunitárias de 
saúde para orientar os usuários sobre a importância de uma alimentação 
saudável. -Recursos Humanos capacitados. 
-Estratégias que possam favorecer a mudança da população aderindo um 
estilo de vida saudável, com alimentação adequada mantendo a qualidade 
de vida e saúde. 
-Promover o monitoramento dos pacientes, visitas domiciliares, consultas 
de enfermagem e médica contribuindo na mudança de estilo de vida 
acompanhamento e sensibilizando os usuários. 

Atores sociais/ 
responsabilidades   

Médico e Enfermeira, técnica de enfermagem e ACS’s (executar ações de 
Educação em Saúde). 

 
Recursos 
necessários 
 

Econômico: aquisição de recursos audiovisuais, panfletos e materiais para 
capacitação.   
Organizacionais: Reorganização do funcionamento da unidade.  
 
Cognitivos: Sensibilização da equipe. 
Políticos: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Recursos críticos -Falta de educação permanentes para os ACS’s. 
-Falta ações da própria equipe junto à comunidade. 
-comportamento de risco da população fazendo uma alimentação 
inadequada  

Controle dos 
Recursos críticos 
(atores / motivação)   

-Equipe da unidade de saúde. 
-Secretário de saúde. 
-Coordenação da Atenção Básica. 

Ação estratégica de 
motivação   

-Capacitação dos técnicos de enfermagem e agentes comunitárias de 
saúde. -Promover educação permanente aos pacientes cadastrado na 
unidade. 
-Apresentar o Projeto para a Secretaria de Saúde e a Coordenação da 
Atenção Básica. 

Cronograma/ Prazo   
 

-Início no 1ª Primeiro trimestre de 2021.   
-6 meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

-Médico e Enfermagem da ESF.   
-Avaliação pelos membros da equipe.  
-Reunião geral com os membros da Coordenação Primária de Saúde 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 4 - Operações sobre o nó critico 3 “Tabagismo” relacionado ao 
problema prioritário “Alta prevalência de usuários comhipertensão arterial 
sistêmica” no território de responsabilidade da Equipe Azul, da UBS Dr José 
Roberto Pereira, no Município Conceição das Pedras,MG. 
Nó crítico 3 Tabagismo 

Operação -Orientar e capacitar os membros da equipe sobre o cuidado prestado ao 
portador de hipertensão que faz uso do tabaco 
-Organizar a agenda de trabalho. 
-Ações em coordenação com equipe. 
- Apresentar os malefícios do tabagismo para a saúde e qual a sua 
contribuição nos agravos e descontrole da hipertensão 
-sensibilizar para o abandono do tabaco. 

Projeto -Fumar? NÃO!  

Resultados 
esperados 

-Orientação e treinamento da equipe para uma assistência integrada e 
de qualidade aos pacientes sob responsabilidade da equipe ESF 
possibilitando a compreensão dos agravos decorrentes do tabagismo 
-mudança no comportamento da população aderindo ao abandono do 
tabagismo 

Produtos esperados -Capacitação da técnica de enfermagem e ACS’s. 
-Recursos Humanos capacitados. 
-Estratégias que possam favorecer a adesão dos pacientes ao abandono 
do tabagismo. 
-Oficinas de Trabalho para discutir e implantar junto à equipe ações de 
monitoramento dos pacientes hipertensos e fumantes:  
-Atendimentos domiciliares. 

Atores sociais/ 
responsabilidades 

-Médico, Enfermeira, Técnica de Enfermagem, ACS’S, (executar ações 
de Educação em Saúde). 

Recursos 
necessários 
 
 

Econômico: aquisição de recursos audiovisuais, panfletos e materiais 
para capacitação.  
Organizacionais: Reorganização do funcionamento da unidade. 
Cognitivos: Sensibilização da equipe. 
Políticos: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Recursos críticos -Falta de educação permanente em educação em saúde para equipe. 
-Falta de conhecimento dos pacientes sobre os fatores de riscos de suas 
doenças crônicas associada ao tabagismo 
-Falta ações da própria equipe junto à comunidade sensibilizando ao 
abandono do tabagismo. 

Controle dos 
Recursos críticos 
(atores / motivação)   
 

-Equipe da unidade de saúde. (médico, Enfermeira, Técnico. de 
enfermagem e ACS’s). 
-Promover melhora na qualidade de vida dos pacientes e diminuir riscos 
e agravos decorrentes do tabagismo  

Ação estratégica de 
motivação   

-Capacitação dos técnicos de enfermagem e ACS’s.  
-Estabelecer junto à equipe estratégias que possam favorecer a adesão 
ao tratamento para abandono do tabagismo 
-Realização de grupos operativos junto a equipe do NASF/CAPS. 

Cronograma/ Prazo   -Início no 2ª Segundo trimestre de 2021, 
-6 meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

-Médico e Enfermeira da ESF.   
-Avaliação pelos membros da equipe.  
-Reunião geral com os membros da Coordenação Primária de Saúde 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 5 - Operações sobre o nó critico 4 “Falta de conhecimento da 
população sobre alguns cuidados e prevenção de riscos para desenvolver 
complicações” relacionado ao problema prioritário “Alta prevalência de 
usuários comhipertensão arterial sistêmica” no território de responsabilidade 
da Equipe Azul, da UBS Dr José Roberto Pereira, no Município Conceição das 
Pedras,MG. 
Nó crítico 4 Falta de conhecimento da população sobre alguns cuidados e prevenção 

de riscos para desenvolver complicações. 

Operação -Planejar ações de prevenção e promoção em saúde orientando a 
população sobre o controle da hipertensão e prevenção de agravos 
-Reorganizaçãoda agenda de trabalho. 
-Ações em coordenação com equipe do NASF. 
-Empoderar o usuários hipertensosobre a sua comorbidade alertando 
para os fatores de riscos da doença e a importância do tratamento para o 
efetivo controle 

Projeto -Conhecer, para melhor viver! 

Resultados 
esperados 

Organizar a atenção de promoção e prevenção em saúde de acordo com 
o que corresponde a uma unidade de Atenção primaria. 
Reduzir os agravos cardiovasculares em longo prazo 
Diminuir a demanda de atendimento por descontrole da HAS 
Impactar nos indicadores de saúde através da prevenção de agravos 
decorrentes da baixa adesão ao tratamento e controle da HAS 

Produtos esperados -Recursos Humanos capacitados. 
-Reorganização do trabalho dentro da equipe. 
-Oficinas de Trabalho para discutir e implantar junto à equipe ações de 
monitoramento dos pacientes, visitas domiciliares, consultas de 
enfermagem e médica promovendo a prevenção de agravos decorrentes 
do descontrole da HAS  

Atores sociais/ 
responsabilidades   

Médico, Enfermeiro(Organizar e realizar grupos operacionais 
compartilhado). 

 
Recursos 
necessários 
 
 

Econômico: aquisição de recursos audiovisuais, panfletos e materiais 
para capacitação.   
Organizacionais: Reorganização do funcionamento da unidade.  
Cognitivos: Sensibilização da equipe. 
Políticos: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Recursos críticos -Falta de educação permanente em educação em saúde. 
-Falta de conhecimento dos pacientes sobre os fatores de riscos e 
agravos para a hipertensão 
-Falta ações da própria equipe junto à comunidade. 
-baixa adesão ao tratamento 
-baixa escolaridade da população acometida com a doença 

Controle dos 
Recursos críticos 
(atores / motivação) 

-Equipe da unidade de saúde.  
-Promover reestruturação, diminuir fila de espera em agendamentos de 
consultas e melhorar vínculo entre equipe e comunidade. 

Ação estratégica de 
motivação   

-Reestruturação de equipe. 
-Promover saúde com qualidade prevenindo agravos cardiovasculares 
entre a população com hipertensão. 
-Apresentar o Projeto para a Secretaria de Saúde e a Coordenação da 
Atenção Básica. 

Cronograma/ Prazo -Início no 1ª Primeiro e 2ª Segundo trimestre de 2021.   
- 6 meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

-Médico, Enfermeira Tec. de enfermagem ACS’s da ESF e NASF. 
-Avaliação pelos membros da equipe.  
-Reunião geral com os membros da Coordenação Primária de Saúde. 
-verificar os indicadores de saúde em longo prazo 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 6 - Operações sobre o nó critico 5 “Baixa adesão ao tratamento para 
controle da HAS” relacionado ao problema prioritário “Alta prevalência de 
usuários comhipertensão arterial sistêmica” no território de responsabilidade 
da Equipe Azul, da UBS Dr José Roberto Pereira, no Município Conceição das 
Pedras,MG. 
Nó crítico 4 Baixa adesão ao tratamento para controle da HAS. 

 

Operação -Planejar ações de orientação,prevenção e controle para a hipertensão 
buscando a promoção em saúde  
-Reorganizaçãodo Hiperdia 
-Melhorar a abordagem ao usuário 
-Melhorar a atenção ao usuário hipertenso  
-Ações em coordenação com equipe do NASF.  
-Elevar o conhecimento do usuário sobre a doença 

Projeto -Prevenção é a melhor opção 

Resultados 
esperados 

Organizar a atenção de promoção e prevenção em saúde de acordo com o 
que corresponde a uma unidade de Atenção primaria. 

Produtos esperados -Recursos Humanos capacitados. 
-Reorganização do grupo operativo e a equipe. 
-aumentar a adesão dos usuários ao grupo Hiperdia e controle da HAS. 

Atores sociais/ 
responsabilidades   

Médico, Enfermeiro(Organizar e realizar grupos operacionais). 

 
Recursos 
necessários 
 
 

Econômico: aquisição de recursos audiovisuais, panfletos e materiais para 
capacitação.   
Organizacionais: Reorganização do funcionamento da unidade. 
Cognitivos: Sensibilização da equipe. 
Políticos: Apoio e sensibilização dos gestores. 

Recursos críticos -Falta de educação permanente em educação em saúde. 
-Falta de conhecimento dos pacientes sobre os fatores de riscos de suas 
doenças crônicas 
-Falta ações da própria equipe junto à comunidade. 
-Falta de consciência sobre a necessidade do tratamento para o controle 

Controle dos 
Recursos críticos 
(atores / motivação) 

-Equipe da unidade de saúde.  
-Promover reestruturação, melhorar a atenção ao usuário hipertenso 

Ação estratégica de 
motivação   

-Reestruturação de equipe. 
-Promover saúde com qualidade. 
-Apresentar o Projeto para a Secretaria de Saúde e a Coordenação da 
Atenção Básica. 

Cronograma/ Prazo   
 

-Início no 2ª Segundo trimestre de 2021.   
-6 meses 

Gestão, 
acompanhamento e 
avaliação. 

-Médico, Enfermeira Tec. de enfermagem ACS’s da ESF  
-Avaliação pelos membros da equipe.  
-Reunião geral com os membros da Coordenação Primária de Saúde. 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este proposta de intervenção em saúde será implementada no processo de 

trabalho da ESF Azul, daUBS DrJosé Roberto Pereira, no Município Conceição das 

Pedras,MG. Com a elaboração destas ações educativas acerca da promoção da 

saúde por meio da mudança de estilo de vida, a equipe espera realizar a busca ativa 

aos faltosos, promover a efetiva participação do usuário hipertenso nas ações de 

acompanhamento e orientação do grupo operativo HIPERDIA bem como manter o 

controle da hipertensão por meio do incentivo e sensibilização do usuário para aderir 

ás mudanças de hábitos comportamentais, isso implica a conduta terapêutica, 

atividade físicas e alimentação adequada o que consequentemente irá trazer a 

melhora da qualidade de vida dos usuários participantes desta intervenção. 

Como resultados para este projeto de intervenção esperam-se alcançar em 

curto, médio e longo prazo:Orientação e treinamento da equipe para uma 

assistência integrada e de qualidade ao paciente;Melhorar a atenção ao usuário; 

Adesão dos usuários para a realização de atividade física no seu cotidiano;Promover 

a reeducação alimentar dos participantes; Realizar orientação e treinamento da 

equipe para uma assistência integrada e de qualidade aos pacientes sob 

responsabilidade da equipe ESF possibilitando a compreensão dos agravos 

decorrentes do tabagismo; Promover a mudança no comportamento da população 

aderindo ao abandono do tabagismo;Organizar a atenção de promoção e prevenção 

em saúde de acordo com o que corresponde a uma unidade de atenção 

primaria;Reduzir em longo prazo o indicador de saúde correspondente aos agravos 

cardiovasculares; Diminuir a demanda de atendimento por descontrole da 

HAS;Impactar positivamente nos indicadores de saúde através de ações para a 

prevenção de agravos decorrentes da baixa adesão ao tratamento e controle da 

HAS. 
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