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RESUMO 
 

 
A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por altos e 
sustentados níveis de pressão arterial, ela pode estar relacionado ao estilo de vida, 
como alto consumo de sódio, obesidade, abuso de álcool e drogas e sedentarismo, e 
é capaz de ocasionar o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-
fatais. Na Unidade Básica de Saúde Walter Fernandes localizada na cidade de 
Antônio Carlos em Minas Gerais estão cadastrados 800 indivíduos hipertensos, o que 
corresponde a 23,40% da população da área adscrita. Sendo que a maioria desses 
indivíduos é de idosos, obesos que não fazem acompanhamento adequado na 
unidade de saúde. Diante dessa realidade verificou-se a necessidade de elaborar um 
plano de intervenção para o controle do nível pressórico na população hipertensa. 
Para sua elaboração, inicialmente foi feito um diagnóstico situacional pelo método da 
estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e priorização dos 
problemas. Após isso, fez-se uma revisão de literatura acerca do tema tratado na 
Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: “hipertensão arterial”, “estratégia 
saúde da família”, “prevenção”. A seguir, foi proposto um plano de ação para 
intervenção do problema na comunidade, seguindo o método do Planejamento 
Estratégico Situacional, assim foram levantados os seguintes nós críticos: 
Conhecimento escasso da população sobre os problemas causados pela pressão alta, 
alto número de pacientes hipertensos obesos, hábitos de vida pouco saudáveis; não 
adesão ao tratamento medicamentoso. Por meio desses nós críticos foram criadas 
ações estratégicas para intervenção, monitoramento e controle do problema 
levantado. Espera-se que com as estratégias propostas ocorra melhor adesão ao 
tratamento, evitando futuras complicações e diminuindo o índice de morbidade e 
mortalidade dos hipertensos.  
 
Palavras-chave: Hipertensão arterial. Estratégia Saúde da Família. Prevenção. 



 

  

ABSTRACT 
 

Arterial hypertension is a multifactorial clinical condition characterized by high and 
sustained blood pressure levels, it can be related to lifestyle, such as high sodium 
consumption, obesity, alcohol and drug abuse and physical inactivity, and is capable 
of cause an increased risk of fatal and non-fatal cardiovascular events. In the Basic 
Health Unit Walter Fernandes located in the city of Antônio Carlos in Minas Gerais, 
800 hypertensive individuals are registered, which corresponds to 23.40% of the 
population in the area enrolled. The majority of these individuals are elderly, obese and 
do not provide adequate monitoring at the health unit. In view of this reality, there was 
a need to develop an intervention plan to control blood pressure in the hypertensive 
population. For its elaboration, initially a situational diagnosis was made using the rapid 
estimation method, which made it possible to collect information and prioritize 
problems. After that, there was a literature review about the topic treated in the Virtual 
Health Library with the descriptors: "arterial hypertension", "consequences", "family 
health strategy", "prevention". Next, an action plan for the intervention of the problem 
in the community was proposed, following the method of Situational Strategic Planning, 
so the following critical nodes were raised: Little knowledge of the population about the 
problems caused by high blood pressure, high number of obese hypertensive patients, 
unhealthy lifestyle habits; non-adherence to drug treatment. Through these critical 
nodes, strategic actions were created to intervene, monitor and control the problem 
raised. With the proposed strategies, it is expected that better adherence to treatment 
will occur, avoiding future complications and decreasing the morbidity and mortality 
rate of hypertensive patients. 
 
Keywords: Arterial hypertension. Consequences. Treatment. Situational Strategic 
Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Aspectos gerais do município 

 

 Localizada na Região Central do Estado de Minas Gerais, a cidade de Antônio 

Carlos pertence a Mesorregião Campo das Vertentes. O município possui uma área 

total de 524,8 km² e o seu território é cortado pela Serra da Mantiqueira e pelas 

nascentes do Rio das Mortes e do Rio Paraibuna. A cidade apresenta clima tropical 

seco, sujeito a mudanças bruscas de temperaturas. A temperatura média anual é de 

18°C, podendo chegar à máxima anual de 24,7°C. No inverno há ocorrência de 

geadas. Barbacena, Ibertioga, Santa Rita do Ibitipoca, Bias Fortes e Santos Dumont, 

são os Municípios limítrofes de Antônio Carlos (BRASIL, 2019a). 

A cidade mineira de Antônio Carlos possuía no ano de 2019 cerca de 11.445 

habitantes de acordo com estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (BRASIL, 2019a). A cidade atualmente é formada por três 

povoados: Sá fortes, Campolide e Curral Novo. 

A população teve um crescimento populacional pouco significativo nos últimos 

anos. No censo de 2011 havia 11.114 habitantes. Um dos motivos para o baixo 

crescimento populacional da cidade são as poucas ofertas de emprego. No início do 

ano 2019, houve um aumento da população devido à instalação de indústria de 

laticínios o que aumentou as oportunidades de emprego e ocasionou a chegada de 

novos moradores no município. Porém, a infraestrutura e o desenvolvimento social 

não tiveram ainda grandes mudanças (PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, 2018).  

A agricultura é a atividade econômica principal do município, apresentando 

inúmeras fazendas produtoras de café, o município oferece oportunidades para o 

turismo ecológico como rios e lindas cachoeiras. A atividade política não é polarizada 

e vem se revezando com vários partidos ao longo de décadas (BRASIL, 2019a). 

Na área da saúde, a cidade pertence a microrregião de Barbacena, possui 

hospital municipal para atendimentos e internações de baixas complexidades e cinco 

equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) sendo duas equipes urbanas e três 

na zona rural (PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, 2018). 

 
 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 



12 
 

  

De acordo com dados da Secretária Municipal de Saúde (SES), em relação ao 

atendimento primário à saúde a cidade de Antônio Carlos conta com cinco equipes de 

ESF com cobertura de 100% da população. Dentro de cada uma das UBS são 

realizados atendimento clínico geral, pediátrico, ginecológico e obstetra. As unidades 

contam com o apoio de uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

com os seguintes profissionais: dois assistentes sociais; um profissional/professor de 

educação física, um farmacêutico; dois fisioterapeutas; um fonoaudiólogo; dois 

nutricionistas; um médico pediatra; dois psicólogos e um médico veterinário (MINAS 

GERAIS, 2019). 

O pequeno Hospital Municipal Santa Maria também conhecido como Hospital 

Central é o único hospital da cidade sendo responsável pelos atendimentos de 

urgência e emergência, feito através do protocolo de Manchester. Nesse local são 

realizados os atendimentos das especialidades de cardiologia e ortopedia 

(PREFEITURA ANTONIO CARLOS, 2018). 

As demais especialidades e serviços de saúde são encaminhados para a 

cidade de Barbacena ou para outras cidades conveniadas com o município para 

garantir suporte e acessibilidade para toda população. A grande demanda a ser 

atendida pela cidade de Barbacena gera fila de espera para algumas especialidades, 

dentro delas estão oncologia, neurologia, urologia e dermatologia. 

A farmácia municipal, Farmácia de Minas Antônio Carlos, está localizada ao 

lado UBS Walter Fernandes, e oferece suporte a toda população (moradores da zona 

urbana e zona rural da cidade). Oferece os medicamentos essenciais à população e 

a sua organização está pautada conforme orientação do programa farmácia de todos. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 
 

A área de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Walter Fernandes 

abrange a população urbana da cidade de Antônio Carlos sendo considerada o “posto” 

central de atendimento da população, onde atuam duas equipes de Saúde da Família 

(eSF) que dão suporte a cerca de 3400 habitantes. 

 Como pode ser visto no quadro 1, com os aspectos demográficos da 

comunidade. 

Quadro 1 – Aspectos demográficos da comunidade da área de abrangência da UBS 
Walter Fernandes 
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Faixa etária Masculino Feminino Total 

0-1 ano 18 35 53 

1-4 anos 59 99 158 

5-14 anos 87 114 201 

15-19 anos 117 141 258 

20-29 anos 150 170 320 

30-39 anos 223 236 459 

40-49 anos 263 302 565 

50-59 anos 354 412 766 

60-69 anos 194 250 444 

70-79 anos 73 50 123 

80 anos e mais 31 36 67 

Total 1569 1845 3414 

Fonte: Dados de cadastramento da UBS Walter Fernandes, 2019. 

 
A taxa de analfabetismo da população da área da de abrangência da UBS 

Walter Fernandes gira em torno de 10% na população acima de 15 anos, sendo 

grande parte desses analfabetos com idade acima de 60 anos. Na comunidade estão 

instaladas três escolas que atendem desde o ensino fundamental ao ensino médio. 

Além disso, existem duas creches que atendem as crianças de 0 a 4 ano que residem 

na comunidade. Em relação à educação o principal problema nas escolas do 

município é o transporte dos alunos às escolas que deixam a desejar e são motivos 

de diversas reclamações. 

De acordo com os dados do IBGE (BRASIL, 2019a), a comunidade apresenta 

64.9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 16.7% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 48.9% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio). 

Na única praça que existe no município possui uma academia ao céu aberto 

bem aceita pela população e onde são realizadas várias atividades. Nesta 

comunidade não possui organização não governamental. Os coordenadores de saúde 

da cidade estão sempre presentes em reuniões frequentes do conselho de saúde. De 

forma geral, a comunidade sofre pela falta de oportunidade de empregos na cidade e 

a maior fonte de renda do município é agricultura. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Walter Fernandes 
 

A UBS Saúde Walter Fernandes foi inaugurada em outubro de 2011 e está 

localizada na Rua Euclides Ribeiro, 66, bairro Conselho, no município mineiro de 

Antônio Carlos. Nesta unidade existem duas eSF, a Equipe I e Equipe II, que dão 

suporte a área urbana e atende uma população em torno de 3414 habitantes (MINAS 

GERAIS, 2019). 

 A área destinada à recepção é pequena o que dificulta o trabalho da unidade 

de saúde. A UBS conta com duas recepcionistas sendo uma no período matutino e 

outra no período vespertino. Há dias que além do atendimento clínico, acontecem os 

atendimentos especializados: pediatria, ginecologia, obstetrícia. Assim, cria-se um 

tumulto na recepção com pacientes em pé em corredores. A sala de reuniões é ampla 

e bem utilizada pelos funcionários e comunidade como os grupos operativos, 

palestras, reuniões de equipe e do conselho local. 

 A unidade, atualmente, conta com os recursos adequados para o trabalho das 

equipes, como: três salas para atendimento ao público, sala de enfermagem, sala de 

vacinação e sala para atendimento médico, com apoio de carros que ficam a 

disposição para prestação de serviços fora do domicílio e visitas domiciliares. 

Outro grande problema da UBS é a falta de suporte do hospital do município, a 

contrarreferência não é feita da forma esperada, isso porque algumas vezes o hospital 

se recusa a receber os pacientes alegando que a ESF se enquadra pelo protocolo de 

Manchester urgência e emergência. Outro grande problema da UBS é que a 

contrarreferência não acontece da forma esperada com o Hospital Municipal.   

 

1.5 A Equipe de Estratégia Saúde da Família I da UBS Walter Fernandes. 
 

A Equipe I da UBS Walter Fernandes é composta pelos seguintes profissionais: 

quatro agentes comunitários de saúde, uma auxiliar de enfermagem, uma médica de 

saúde da família, uma enfermeira, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal. 

Cada agente comunitária de saúde atende uma microárea. A microárea 1 

possui 146 famílias cadastradas, a microárea 2 tem 150 famílias, a microárea 3 com 

141 famílias e a microárea 4 tem 149 famílias cadastradas. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Walter Fernandes 

 

A unidade de saúde funciona das 07:00 às 17:00 horas, entretanto às quintas-

feiras possui horário do trabalhador, funcionando até às 20 horas. Os agendamentos 

das consultas são realizados por duas recepcionistas e conta com o apoio dos agentes 

comunitários de saúde. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Walter Fernandes 
 

O tempo da equipe de saúde está ocupado com o atendimento de consulta 

agendada. Para o atendimento médico são definidas 12 fichas para atendimento 

agendado e 04 fichas para demanda espontânea. Ocorre também o atendimento de 

outros programas como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, atendimentos de 

hipertensos e diabéticos. A equipe também desenvolve outras atividades como os 

grupos operativos, palestras e reuniões de equipe. 

Um grande problema é conseguir a adesão da população com condições 

crônicas as consultas de cuidado continuado e a grupos operativos. Dessa forma, vem 

sendo estudado com frequência estratégias para melhorar a adesão dessa população 

de melhorar esse quesito.  

 

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

 

O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano de 

ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Sendo assim após a discussão com a eSF 

I, foi possível identificar alguns dos problemas que acomete a população na área 

adscrita pela UBS Walter Fernandes. 

Os maiores problemas presentes na unidade são: os casos de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus que se agravam com sedentarismo, tabagismo e etilismo; 

o alto percentual de mulheres com câncer de colo do útero; cerca de 8%, e doenças 

respiratórias em crianças (principalmente no período de abril a junho). Destaca-se que 

não existe caso de hanseníase descrito no município e que existem apenas 5 

notificações de tuberculose em 2018. 
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As principais causas de óbitos encontrados na cidade na qual faz parte a UBS 

são as doenças cardiovasculares e principal fator de internação são as doenças 

respiratórias que acomete os idosos da comunidade. 

Na área de abrangência da Equipe I da UBS Walter Fernandes estão 

cadastrados cerca de 800 hipertensos e 228 diabéticos, sendo a maior parte desses 

pacientes idosos. Outras doenças que estão presentes significativamente são 

doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca e cardiopatia, doenças 

cerebrovasculares e doenças respiratórias crônicas. 

 

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

intervenção 

 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros sendo fundamental 

que a eSF conheça sua área de abrangência como um todo, dando ênfase aos 

problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento de melhoria. A 

equipe I da UBS Walter Fernandes lida com vários problemas diariamente.  

Após a identificação dos problemas, realizou-se a priorização dos mesmos 

conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Priorização dos problemas identificados na área de abrangência da UBS 

Walter Fernandes em Antônio Carlos – MG. 

Principais 
problemas 
 

Importância 
(alta, média, ou 
baixa) 

Urgência 
(0 a 10) 
 

Capacidade de 
enfrentamento 
(dentro, parcial 
ou fora) 

Seleção 
(ordem de 
prioridade) 

Elevado número 
de pacientes 
hipertensos 

Alta 
 

10 Parcial 
 

1 

Alto número de 
diabéticos 

Alta 
 

10 Parcial 
 

2 

Elevado índice de 
mulheres com 
câncer de colo do 
útero 

Alta 
 

10 Fora 
 

3 

*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
Fonte: Da autora (2020) 
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Na comunidade da área de abrangência da UBS Walter Fernandes, verificou-

se que há cerca de 800 hipertensos o que representa 23,43% da população no total, 

um número extremamente alto tendo em vista que a maior parte dos pacientes 

hipertensos é idosa. Sendo assim, torna-se necessária a diminuição da prevalência 

de pressão sanguínea elevada na comunidade, e para isso serão necessárias 

intervenções que fortaleçam a importância de bons hábitos alimentares, prática de 

atividade física e adesão ao tratamento indicado pelo médico. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 
A hipertensão arterial conhecida popularmente por pressão alta é uma doença 

crônica assim definida pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela 

faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para 

distribuir o sangue de forma adequada pelo corpo (BRASIL, 2019b). 

A hipertensão é uma comorbidade grave capaz de aumentar o risco de doenças 

cardíacas, cerebrais, renais entre outras. Cerca de 600 milhões de pessoas tenham 

Hipertensão Arterial (HA), com crescimento global de 60% dos casos até 2025, além 

de cerca de 7,1 milhões de mortes anuais. Atualmente ela está entre as principais 

causas de morte prematura em todo o mundo, acometendo1 em cada 4 homens e 1 

em cada 5 mulheres, somando mais de um bilhão de pessoas pelo mundo (WHO, 

2019) 

De acordo com dados preliminares do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, do Ministério da Saúde, em 2017 o Brasil registrou 141.878 mortes 

devido a hipertensão. Diariamente cerca de 390 “pessoas se tornam vítimas fatais 

da doença, o que significa 16,2 óbitos a cada hora” (BRASIL, 2019b, sp.).  

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa que, se não for diagnosticada e 

devidamente controlada, serve como fator de risco para o surgimento de outras 

complicações no organismo. O acompanhamento e o controle da hipertensão evitam 

o surgimento e a progressão das complicações da doença, reduzem o número de 

hospitalizações e a mortalidade cardiovascular. Sendo assim, de acordo com Portela 

e colaboradores (2016, p.308) “o controle da hipertensão poderá ser melhor conduzido 

pela identificação do nível de descontrole da pressão arterial e fatores associados”. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

 
Elaborar um plano de intervenção para o controle do nível pressórico na 

população sob responsabilidade da eSF I da Unidade Básica de Saúde Walter 

Fernandes do município de Antônio Carlos- MG. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Destacar a importância do controle da doença e adesão ao tratamento 

proposto pelo médico; 

• Garantir o tratamento farmacológico adequado aos hipertensos; 

• Fomentar a importância de hábitos adequados de vida para o controle 

de doenças crônicas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção, inicialmente foi realizado 

um diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida proposto por para 

conhecer os problemas da comunidade da área de abrangência da UBS Walter 

Fernandes, na cidade de Antônio Carlos – MG. A elaboração do diagnóstico 

situacional proporcionou a identificação dos problemas de saúde mais graves na 

comunidade da área de abrangência. 

Depois de priorizado o problema, foi realizada uma proposta de intervenção 

em prol da diminuição dos casos de hipertensão na área de abrangência da eSF 

seguindo o método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

Para atender o proposto foi realizada uma revisão de literatura sobre tema 

com base em dados eletrônicos de bibliotecas virtuais como Scielo Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e atualizações da Sociedade Brasileira de Cardiologia por 

meio dos seguintes descritores: hipertensão arterial, estratégia saúde da família, 

prevenção. 

O plano de intervenção para o problema foi elaborado seguindo os passos do 

PES, conforme orientado por Faria, Campos e Santos (2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Hipertensão arterial 

 
A pressão arterial é definida como a pressão gerada pelo coração dentro das 

artérias que gera uma distensão da sua parede e define a velocidade que o sangue 

percorre nestes vasos. A HA é uma condição onde os níveis pressóricos estão 

aumentos de forma contínua, produzindo lesões arteriais, assim como lesões 

cardíacas, cerebrais e renais, onde recebem um fluxo sanguíneo maior que os demais 

(GOUVEIA; FEITOSA; FEITOSA, 2018). 

Em outras palavras, de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), o 

que acontece com o indivíduo hipertenso é uma elevação persistente da pressão 

arterial como resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático 

da pressão, o que a define como essencial. 

A hipertensão tende a se manifestar apenas com o aumento considerável dos 

níveis pressóricos sendo eles: dor precordial, cefaleia, vertigem, zumbido no ouvido, 

fraqueza, visão turva e epistaxe (BRASIL, 2019b). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde cerca de 600 milhões de 

indivíduos são hipertensos, e até 2025 estima-se um crescimento mundial de 60% de 

pessoas hipertensas. É uma doença que acomete cerca de 5% da população; sendo 

mais de 36 milhões de indivíduos adultos diagnosticados com a doença. Destaca-se 

que aproximadamente 60% dos indivíduos hipertensos são idosos, ou seja, com mais 

de 60 anos, ocasionando direta e indiretamente 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV) (WHO, 2019). 

De acordo com dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) no Brasil, a prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017. Em 

2018, cerca de 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras foram 

diagnosticadas como hipertensas (BRASIL, 2018). 

 
5.2 Problemas ocasionados pela hipertensão 

 
A hipertensão é a doença de maior risco para o desenvolvimento de DCV, que 

geram altos custos médicos e socioeconômicos para a saúde, por perdas relevantes 

na qualidade de vida e na produtividade, além de ser responsável por morte prematura 
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ou sobre carga na demanda dos serviços assistenciais, acarretamento uma 

sobrecarga nos postos de saúde Brasil a fora (SOARES; PARDO; COSTA, 2017). 

Os principais fatores de risco hipertensão arterial sistêmica (HAS) são 

idade acima de 60 anos, obesidade, aumento da circunferência abdominal, 

sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, história familiar, entre 

outras (SBC, 2016). 

A HA está intimamente ligada a eventos como morte súbita, infarto 

agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, 

doença arterial periférica e doença renal crônica. A hipertensão é a principal 

causa de morte no mundo, com uma prevalência média de 25% com um total 

de mil milhões de hipertensos, um número que vai aumentar em 20 anos para 

mais de 50% do que já existe (MAGALHÃES; AMORIM; REZENDE, 2018) 

De acordo com WHO (2019), a pressão alta não controlada pode afetar 

negativamente a saúde, causando os seguintes problemas: aumenta o risco de 

ataque cardíaco, derrame e insuficiência cardíaca, ocasiona dores no peito 

(angina). Ela ainda pode causar danos às artérias ao redor dos rins levando à 

insuficiência renal; comprometer os vasos sanguíneos dos olhos podem ser 

facilmente tensionados ou danificados pela pressão alta; rebaixar a libido das 

mulheres e disfunção erétil nos homens.  

A hipertensão é conhecida por ser o principal fator de risco para a 

morbimortalidade por DCV, assim, é importante prevenir, tratar e controlar a 

hipertensão para reduzir o risco de eventos cardiovasculares e a carga de 

cuidados de saúde relacionados (WRITING GROUP, 2016). 

 
5.3 Formas de tratamentos  

 
A HAS, como a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, não ocorre 

imediatamente e com uma causa única estabelecida, é resultante de um conjunto de 

fatores, sendo assim a na maioria das vezes sua causa não é identificada. O 

surgimento, evolução e agravo da doença são consequências de alterações genéticas 

que interagem com fatores ambientais (GUIMARÃES; MAGALHÃES, 2004 apud 

PORTELA et. al., 2016) 

O tratamento da hipertensão envolve a adesão correta dos medicamentos, 

associado às alterações de hábitos de vida, sendo crucial para o sucesso do 
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tratamento e a diminuição de eventos cardiovasculares graves. A adesão de um estilo 

saudável de vida é primordial no tratamento dos hipertensos, particularmente quando 

há síndrome metabólica associada (BRASIL, 2019b). 

Os fatores ambientais modificáveis mais importantes da hipertensão arterial 

são: alimentação inadequada como o uso abusivo de sal e baixo consumo de verduras 

e legumes; sedentarismo; obesidade; e uso abusivo de álcool. Com a melhora desses 

fatores ambientais pode-se obter redução da PA e diminuição do risco cardiovascular 

(SBC, 2016). 

Hipertensos, obesos e sobrepeso devem ser incluídos em programas de 

mudanças de hábitos de vida que visam a prática de atividade física e reeducação 

alimentar. O emagrecimento está relacionado à queda dos valores da insulina, à 

diminuição da compatibilidade ao sódio e à redução da atividade do sistema nervoso 

simpático. O consumo dos alimentos pode levar à ingestão de certos nutrientes que 

estimulam respostas às vezes perigosas na pressão arterial e no sistema 

cardiovascular. Os alimentos com alto teor de sódio e gorduras saturadas, por 

exemplo, devem ser evitados, ao passo que os alimentos ricos em fibras e potássio, 

são permitidos (GEWEHR et. al., 2018). 

O tratamento medicamentoso geralmente é iniciado com um ou dois anti-

hipertensivos, e gradativamente podem ser associados outros medicamentos. O 

tratamento medicamentoso deve ser instituído aos poucos, tendo em vista que podem 

ocorrer efeitos colaterais relacionados à queda da pressão arterial como astenia, 

vertigem e com isso pode fazer com que o paciente abandone o tratamento (WEBER; 

OLIVEIRA; COLET, 2014). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao elevado número de pacientes hipertensos na 

comunidade adscrita pela UBS Walter Fernandes na cidade de Antônio Carlos na, 

para qual registra um relatório do problema descrito, explicação e escolhas de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 
A HAS é um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, 

não só pela elevada prevalência, mas também pela acentuada parcela de hipertensos 

não diagnosticados, ou não tratada de forma adequada (pressão arterial 

descontrolada), ou ainda pelo alto índice de abandono ao tratamento (BRASIL, 

2019b). 

De acordo com análise dos atendimentos e discussão de equipe e relatórios da 

população descrita por meio do diagnóstico situacional, na comunidade 800 indivíduos 

são hipertensos, o que corresponde a 23,40% da população da área adscrita, as 

maiores partes desses indivíduos são idosos, obesos e não fazem acompanhamento 

periódico adequado na unidade de saúde. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas, é a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

A eSF observou que existem muitos pacientes com a pressão arterial 

descompensada o que gera inúmeras visitas à unidade de saúde em decorrência aos 

males causados pela alta na pressão arterial. 

A HAS é uma doença silenciosa que, se não for diagnosticada e devidamente 

controlada, serve como fator de risco para o surgimento de outras complicações no 

organismo. “O acompanhamento e o controle da hipertensão evitam o surgimento e a 

progressão das complicações da doença, reduzem o número de hospitalizações e a 

mortalidade cardiovascular”. Sendo assim, “o enfrentamento do controle da 
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hipertensão poderá ser melhor direcionado pela identificação do descontrole da 

pressão arterial e fatores associados” (PORTELA et al., 2016, p.308). 

 
6.3 Seleção de nós críticos  

 
Após a análise do problema, foram identificadas as principais causas da sua 

origem. Para seu enfrentamento, é elaborado soluções e estratégias. A princípio foi 

elaborado o plano de ação e os motivos selecionados como “nós críticos”.  

Os principais nós críticos identificados foram: 

✓ Conhecimento escasso da população sobre os problemas causados pela 

pressão alta; 

✓ Alto número de indivíduos obesos; 

✓ Hábitos de vida pouco saudáveis; 

✓ Não adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

6.4 Desenho das operações 

 
No PES, o plano é entendido como um artefato para ser utilizado em situações 

de baixa governabilidade. Para verificar a viabilidade de um plano, temos variáveis 

importantes e com isso é preciso elaborar estratégias e soluções a partir dos “nós 

críticos” (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Os quadros a seguir apresentam os nós críticos do problema, junto as 

operações de cada um, o projeto, resultados e produtos esperados, recursos críticos 

e necessários, ações estratégicas, prazo, responsáveis, monitoramento e avaliação 

de cada ação. 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao levado número de 

pacientes hipertensos na comunidade adscrita pela UBS Walter Fernandes na cidade 

de Antônio Carlos em Minas Gerais. 

 
 
 
 
 
 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao levado número de 

pacientes hipertensos obesos na comunidade adscrita pela UBS Walter Fernandes na 

cidade de Antônio Carlos em Minas Gerais. 

 
 
 

Nó crítico 1 Conhecimento escasso da população sobre os problemas causados pela 

pressão alta; 

Operação 

(operações) 

Conscientizar os hipertensos da comunidade sobre a importância do 

controle da pressão arterial 

Projeto 
Sabedoria é a base de tudo 

Resultados 

esperados 

População mais consciente sobre os riscos associados a hipertensão  

Produtos 

esperados 

População mais comprometida e responsável para com sua saúde 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Organização de um programa de conscientização por parte da 

equipe de saúde  

Cognitivo: Capacitação da equipe executora; 

Financeiro: Aquisição de materiais para divulgação da campanha; 

Político: Trabalho intersetorial. 

Recursos críticos 
Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha; 

Organizacional: organização da agenda para colocar a campanha em 

prática  

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da eSF – Favorável;   

Ações 

estratégicas 

Palestras sobre o tema para a população, aferição de pressão em pontos 

estratégicos da comunidade, dia do hipertenso 

Prazo 1 mês após a elaboração do plano de intervenção. 

Responsáveis 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira e médica da unidade. 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Monitoramento feito pela médica da unidade de saúde, através das 

consultas de rotinas dos pacientes hipertensos, o replanejamento da ação 

será feito após os 6 meses de implementação 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 
 

Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao levado número de 

pacientes hipertensos na comunidade adscrita pela UBS Walter Fernandes na cidade 

de Antônio Carlos em Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Pacientes hipertensos obesos 

Operação 

(operações) 

Adesão a dieta nutricional para o controle da pressão arterial 

Projeto 
Alimentação boa, saúde boa 

Resultados 

esperados 

População aderindo a dietas alimentares para ajudar no controle da pressão 

arterial 

Produtos 

esperados 

- Pacientes mais comprometidos e responsáveis; 

- Campanhas de promoção e prevenção da hipertensão 

-Criação de um plano alimentar com a nutricionista do NASF 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Organização da agenda equipe, para colocar o plano em prática 

Capacitação da equipe executora; 

Cognitivo:  

Financeiro: Aquisição de fitas métricas e mais balanças, além de materiais 

didáticos em folders; 

Político: Conseguir espaço na rádio e televisão local para apresentar o 

projeto a toda a população; 

Recursos críticos 
Financeiro: Para a aquisição de recursos (panfletos e folders); 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização 

da agenda da equipe de saúde. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde – Favorável;  

Equipe do eSF – Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Grupo operativo com os hipertensos que estão acima do peso  

Prazo 
6 meses após a implementação das ações 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Nutricionista do NASF; 

Médica da unidade de saúde.  

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento feito pela médica da unidade de saúde, através das 
consultas de rotinas dos pacientes hipertensos, o replanejamento da ação 
será feito após os 6 meses de implementação. 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao levado número de 

pacientes hipertensos na comunidade adscrita pela UBS Walter Fernandes na cidade 

de Antônio Carlos em Minas Gerais. 

 
 

Nó crítico 1 
Hábitos de vida pouco saudáveis  

Operação 

(operações) 

Estimular os bons hábitos de vida e a prática de atividade física 

Projeto 
Viver bem é viver saudável 

Resultados 

esperados 

População realizando mais atividade física, consumindo menos bebidas 

alcoólicas e cigarros. 

Produtos 

esperados 

- Pacientes mais ativos, realizando atividades físicas. 

- Campanha de conscientização  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a campanha; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de 

divulgação; 

Político: Mobilização intersetorial.  

Recursos críticos 
Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders); 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização 

da agenda da equipe de saúde; 

- Adesão da população 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  

Equipe da USF – Favorável; 

Usuários cadastrados na unidade de saúde – Desfavorável.  

Ações 
estratégicas 

Necessário a criação de uma programação para a realização de atividades 

coletivas em grupo. 

Prazo 
Prazo de seis meses para serem colocadas em práticas as atividades e o 

acompanhamento das dietas 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da unidade de saúde; 

Educador físico e fisioterapeuta do NASF. 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento feito pela médica da unidade de saúde, através das 

consultas de rotinas dos pacientes hipertensos, o replanejamento da ação 

será feito após os 6 meses de implementação. 
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Fonte: Autoria própria, 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nó crítico 3 
Não adesão ao tratamento medicamentoso 

Operação 

(operações) 

Adesão ao tratamento medicamento 

Projeto 
Tratar faz bem 

Resultados 

esperados 

População fazendo tratamento medicamentoso adequado 

Produtos 

esperados 

- Pacientes com a pressão arterial controlada; 

- Campanha de conscientização para a realização do tratamento certo. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a campanha; 

Recursos críticos 
Reorganização da agenda do médico para atender os pacientes hipertensos 

com calma e adequando o tratamento do mesmo a sua necessidade 

Controle dos 
recursos críticos 

Setor de comunicação social – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;    

Equipe da USF – Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Disponibilizar um dia do mês na agenda da unidade de saúde, para realizar 

atividades com os hipertensos da comunidade. 

Prazo 
6 meses 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da USF 

Farmacêutico municipal  

Enfermeira 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitoramento feito pela médica da unidade de saúde, através das 
consultas de rotinas dos pacientes hipertensos, o replanejamento da ação 
será feito após os 6 meses de implementação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta de intervenção criada busca diminuir os níveis pressóricos nos 

pacientes hipertensos na área adscrita pela UBS Walter Fernandes, através da 

criação de ações estratégicas voltadas para a população.  

Para que a implementação de uma proposta de intervenção seja feita de forma 

correta é necessário que a eSF conheça as necessidades dos pacientes hipertensos 

da comunidade, incentivando-os a manter um bom estilo de vida e aderir ao 

tratamento para o controle da doença.  

Com a realização do presente trabalho foi possível compreender que é 

necessário e urgente controlar a pressão arterial dos pacientes hipertensos na 

comunidade, através da capacitação adequada e constante da equipe de saúde, 

buscando-se amenizar a incidência da patologia.   
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