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RESUMO 
 
 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) São Miguel Arcanjo possui uma população de 
cerca de 4000 habitantes e está localizada na cidade de Ribeirão das Neves, Minas 
Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, com 334.858 habitantes. Após 
algumas reuniões, a equipe de Saúde conseguiu determinar os principais problemas 
de saúde pública que mais afetam a população referida e dentre estes concluiu que 
a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o desafio que apresenta maior capacidade 
de enfrentamento, grande importância e demanda uma certa urgência. A HAS 
representa um sério problema epidemiológico, com alta prevalência e taxas de 
morbimortaliade.  A prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de 
fatores de risco com a realização de grupos operativos. Grupos possibilitam aos 
sujeitos compreenderem, refletirem e ressignificarem suas vivências de cuidado. 
Dessa forma, o objetivo deste projeto foi elaborar um plano de intervenção para 
aumentar a adesão de pacientes hipertensos aos tratamentos propostos pela equipe 
de saúde da UBS São Miguel Arcanjo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Utilizou-se de 
três momentos distintos para elaboração do plano de intervenção: diagnóstico dos 
problemas observados e definição do problema prioritário; busca e síntese do 
conhecimento na literatura; elaboração do plano de intervenção. Após novas 
discussões foram eleitos os principais nós críticos que se relacionam à falta de 
adesão terapêutica na HAS, sendo eles: desconhecimento da doença e de seus 
fatores de risco; hábitos de vida inadequados; efeitos colaterais ao tratamento 
farmacológicos instituído. Espera-se que com esse plano de interveção a população 
trabalhada consiga controle e manter bons níveis de Pressão arterial aumento assim 
sua expectativa de vida e melhorando também sua qualidade. 
 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Estratégia Saúde da Família. Adesão ao tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The Basic Health Unit (BHS) São Miguel Arcanjo has a population of about 4000 
inhabitants and is located in the city of Ribeirão das Neves, Minas Gerais, 
metropolitan region of Belo Horizonte, with 334.858 inhabitants. After some 
meetings, the Health team was able to determine the main public health problems 
that most affect the referred population and among them concluded that Systemic 
Arterial Hypertension (SAH) is the challenge that presents greater coping capacity, 
great importance and demands a certain urgency. SAH represents a serious 
epidemiological problem, with high prevalence and rates of morbidity and mortality. 
Primary prevention of SAH can be by controlling risk factors with the performance of 
operative groups. Groups make it possible for the subjects to understand, reflect and 
reframe their care experiences. Thus, the objective of this project was to develop an 
intervention plant to increase the adherence of hypertensive patients to the 
treatments proposed by the health team at BHS São Miguel Arcanjo, Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Three different moments were used to prepare the intervention plan: 
diagnosis of the problems observed and definition of the priority problem; search and 
synthesis of knowledge in the literature; elaboration of the intervention plan. After 
further discussions, the main critical nodes related to the lack of therapeutic 
adherence in SAH were elected, namely: ignorance of the disease and its risk 
factors; inadequate lifestyle habits; side effects to the pharmacological treatment 
instituted. It is expected that with this intervention plan, the working population will be 
able to control and maintain good blood pressure levels, thus increasing their life 
expectancy and also improving their quality.  
 

 
 
Keywords: Family health strategy. Hypertension. Treatment Adherence and 
Compliance .
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município  

 

 

Ribeirão das Neves é uma cidade com 334.858 habitantes para 2019, de acordo 

com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE,2019), Está 

localizada na região Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

Ribeirão das Neves está situado na Região Metropolitana de Minas Gerais 
(RMBH), na microrregião de Belo Horizonte, limitando-se com os municípios 
de Vespasiano, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Contagem e 
Esmeraldas.[...] O município de Ribeirão das Neves é um dos mais 
populosos da região, além de ter sido, nas últimas décadas, um dos que 
apresentou crescimento demográfico mais acelerado, da ordem de cerca de 
3.000% entre 1970 e 2010 ( RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018, p.21) 

 

É considerado o sétimo município mais populoso do Estado. É considerado também 

um município dormitório, pois a maior parte de seus moradores trabalha na capital 

mineira. Ademais, Ribeirão tem sofrido as perdas identitárias e culturais, tendo em 

vista a acelerada urbanização, migração da população da capital para os municípios 

vizinhos. Este contexto aumenta a demanda por serviços de infraestrutura, 

saneamento básico, habitação e transportes no interior da Região Metropolitana 

comprimindo os sistemas vigentes (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018)   

 

Ribeirão das Neves é conhecida também pelo seu alto índice de criminalidade, 

sendo listada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) como a oitava 

cidade mais violenta do território mineiro. A economia da cidade concentra-se na 

indústria e no comércio em geral, setores que estão em crescimento, com novas 

empresas e fábricas se instalando ali (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2018). 

 

Conta com três macrorregiões: o distrito de Justinópolis (ao qual pertence minha 

unidade de saúde), a regional Centro e a regional Veneza. Destaca-se que em 2019 

duas colegas de trabalho foram agredidas fisicamente por usuários de suas 

respectivas unidades e vários outros receberam ameaças verbais. As práticas 

políticas tradicionais de cunho clientelista/assistencialista ainda predominam e 

possuem forte influência no modo de agir dos trabalhadores no dia a dia.  
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Em relação ao território e ambiente, Ribeirão das Neves tem 74.3% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado, 69.2% domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 8.5% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada, isto é, com bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2019). 

 

Na educação, o município tem uma taxa de escolarização correspondente a 96,5% 

da crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos de idade e em respeito ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino 

fundamental, na Rede pública foi de 5,8% e nos anos finais do ensino fundamental 

foi de 3,8%. 

 

Percebo em minha Unidade de Saúde um temor generalizado em relação a sua 

vaga de emprego que pode ser perdida caso desagradem alguma figura política. Ou 

mesmo alguns vereadores que comparecem à unidade demandando atenção 

diferenciada pela sua posição política.  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Minha equipe é responsável por uma população de 4000 habitantes, localizada no 

Distrito de Justinópolis, região que vem apresentando um desenvolvimento 

econômico significativamente superior as demais regiões do Município.  

 

A proximidade da Região de Venda Nova de Belo Horizonte é um ponto atrativo a 

novas empresas e moradores o que desencoraja a ocupação ilegal das periferias e 

aquece o mercado imobiliário da região, aumentando o nível de instrução da 

população e melhorando o perfil econômico e educacional em geral. A estrutura de 

saneamento básico na comunidade é cada vez melhor e dentro do desejável, 

principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Apesar 

de existirem ainda moradias em situações bastante precárias, não é o que 

predomina. O analfabetismo tem diminuído, sobretudo entre jovens e adultos até os 

50 anos. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Existe no município de Ribeirão das Neves o Centro Estadual de Atenção 

Especializada (CEAE), para saúde da mulher onde podemos referenciar PNAR, não 

existindo esse tipo de referência para outras cidades. Com relação às outras 

especialidades também contamos com uma Central de Especialidades Médicas e 

Odontológicas (CEMU), porém as vagas são limitadíssimas.  

 

Todo início de mês recebemos cotas de consultas para cada especialidade, 

geralmente, em torno de 2 a 3 consultas para todo o mês para cada especialidade. 

Contamos com a Maternidade do Hospital referência da cidade, Hospital São Judas 

Tadeu, e existe um convênio com uma Maternidade da Capital, o Hospital Sofia 

Feldman, a única ligação com Belo Horizonte. 

 

Em relação à Estratégia Saúde da Família (ESF),a cidade conta hoje com 55 

equipes. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde São Miguel Arcanjo 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) São Miguel Arcanjo, onde atuo 

profissionalmente, está localizada em uma das ruas principais do bairro São 

Januário, onde encontram-se também uma central do Correios e um Colégio 

Municipal. Oferece fácil acesso à população. Está em uma casa alugada que foi 

reformada recentemente e conta com uma ótima infraestrutura e boas instalações.  

 

A recepção possui espaço com cadeiras para bastantes pessoas, apesar de que, 

pela manhã, durante o acolhimento o número elevado de pessoas ultrapassa a 

capacidade e vários permanecem de pé. Possuímos três salas de atendimento, 

Farmácia, Recepção, Cozinha, Copa com uma mesa de reuniões e uma área 

externa com outras instalações onde fica a equipe de zoonoses.  

 

A UBS São Miguel Arcanjo conta com uma equipe de saúde da família, assim como 

quase todas as outras Unidades do Município. Demais estruturas como sala de 

vacina, sala de coleta de sangue, Pediatria e Ginecologia são ofertadas em um 
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centro chamado Unidade Básica de Referencia (UBR) que são dois no município, 

UBR Jardim de Alá e UBR Alarico. 

 

A UBR Alarico atende especialidades como  Pré-natal/Parto e Nascimento, Controle 

de Tabagismo, Teste Ergométrico, Exame Holter 24 horas, Eletrocardiograma, 

Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Videoeletroencefalografia, Potenciais 

Evocados, Tratamento da Tuberculose. Já a UBR Jardim de Alá atende Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia (RIBEIRÃO DAS NEVES, 

2018). 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe São Miguel Arcanjo 

 

A Unidade Básica de Saúde São Miguel Arcanjo funciona das 08:00 às 17:00, 

contando com o apoio de quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que 

revezam durante a semana entre recepção e visitas domiciliares; um técnico de 

enfermagem, um enfermeiro e um médico, uma técnica de enfermagem.  

 

O Acolhimento é feito envolvendo toda a equipe de saúde desde a entrada na 

recepção passando pelos ACS e técnica até enfermagem e médico. A dinâmica e 

logística da Unidade tem funcionado em harmonia, apesar de alguns problemas 

anteriores que foram resolvidos após diversas reuniões de equipe e bastante 

diálogo. 

 

1.6 O dia a dia da equipe São Miguel Arcanjo 

 

O dia a dia da eSF São Miguel Arcanjo organiza-se da seguinte forma: o 

acolhimento é realizado desde a recepção pelas ACS e técnica de enfermagem. O 

usuário passa por uma avaliação antropométrica inicial e depois é triado pelo 

Enfermeiro que avalia necessidade ou não de encaminhamento para o médico 

 

Todas as manhãs, ficamos por conta da demanda espontânea que tem sido 

numerosa e bastante desgastante. Frequentemente ultrapassa-se o horário de 

almoço com tais atendimentos. Pela tarde ficamos por conta de consultas 

agendadas e realização de grupos operativos, quando ocorrem. Às segundas feiras 
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atendemos pré-natal e puericulturas; às terças e quartas consultas de pacientes 

crônicos. As visitas domiciliares são divididas da seguinte forma: as segundas pela 

enfermagem, às quartas pelos técnicos de enfermagem e às quintas, pelo médico. 

 

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

(primeiro passo)  

 

O diagnóstico situacional realizado na área de abrangência da eSF São Miguel 

Arcanjo conforme Faria, Campos e Santos ( 2018) mostrou os principais problemas 

da comunidade. São eles: falta de insumos; insegurança dos funcionários da UBS; 

falta de especialidades como pneumologia, nefrologia e reumatologia; falta de 

exames laboratoriais e de testes rápidos; dificuldades em encaminhar gestantes 

para o PNAR; Falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo e antidiabético e, por 

fim, exames preventivos atrasados 

  

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

intervenção (segundo passo) 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família São Miguel 

Arcanjo, município de Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Falta de adesão ao 
tratamento anti-
hipertensivo  

Alta 25 Total 1 

Segurança dos 
funcionários 

Alta 30 Fora 2 

Falta de insumos Alta 30 Fora 3 

Falta de testes rápidos Alta 25 Fora 4 

Falta de especialidades Alta 25 Fora 5 

Dificuldade em 
encaminhar gestantes 
para o PNAR 

Média 25 Fora 6 

Exames laboratoriais Média 20 Fora 7 

 *Alta, média ou baixa; ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30; ***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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A adesão terapêutica dos pacientes hipertensos e diabéticos da UBS São Miguel 

Arcanjo tem sido precária. Frequentemente, pacientes comparecem após inúmeras 

consultas e reavaliação de medicação com pressão arterial acima de 170x100 

mmHg e Glicemia de Jejum acima de 250.   São frequentes episódios de pacientes 

que retornam e não estão usando a medicação prescrita em consulta anterior ou que 

ainda estão usando medicamentos que foram suspensos previamente.  

 

Então se trata de um problema que é possível de ser manejado pela equipe como 

um todo se um esforço focado for dispendido. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Ao longo de nossas discussões em equipe identificamos vários problemas 

relacionados à nossa comunidade de abrangência que precisam de uma intervenção 

com certo grau de urgência. Entretanto, ao analisar um por um, no que tange à 

nossa capacidade de enfretamento, infelizmente, percebemos que para a maioria 

podemos fazer muito pouco, pois depende da mobilização e atitude de autoridades, 

gestores. Por exemplo, em relação à segurança dos funcionários da Unidade é um 

problema urgente e de alta importância, porém não temos capacidade de colocar um 

guarda ou um policiamento pois são entidades pertencentes à prefeitura. 

 Podemos apenas reivindicar e solicitar junto à população que o façam também, 

entretanto não há uma medida que possamos tomar, além disso, ou seja, solicitar  e 

reivindicar. Tal justificativa serve para os demais problemas identificados, como: falta 

de insumos e testes rápidos, falta de especialistas, dificuldade em encaminhar 

gestantes para o PNAR e falta de exames laboratoriais. 

A falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo e antidiabético é um problema do 

qual possuímos maior capacidade de enfrentamento. Trata-se de um problema de 

alta importância e que também demanda urgência.  

Cabe destacar os dizeres de Remondi, Cabrera e Souza (2014) que, mesmo na 

vigência dos  avanços do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) continuam como a 

principal causa de mortes e alertam sobre um dos problemas geradores dessas 

mortes: falta de adesão ao tratamento.  

Contudo, Remondi, Cabrera e Souza (2014, p.133) alertam sobre três subsídios que 

precisam ser levados em conta, nas intervenções educativas: 

[...] o papel dos ACS no cuidado continuado, o acesso gratuito aos 
medicamentos e a simplificação na frequência de utilização dos fármacos. 
Interessante notar que dentre todos os elementos investigados, aqueles que 
estiveram associados a maior prevalência de não adesão não se referem 
diretamente ao indivíduo. Isso aponta para a necessidade de que a 
discussão sobre a não adesão e as formas de lidar com ela contemple 
também a organização dos serviços de saúde e atuação dos profissionais. 
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Então, por ser um problema passível de resolução e que apresentará um impacto 

positivo na população, se resolvido, decidi abordá-lo nesse projeto de intervenção. 
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3 OBJETIVO 
 
 
 
Elaborar um plano de intervenção para aumentar a adesão de pacientes hipertensos 

aos tratamentos propostos pela equipe de saúde da UBS São Miguel Arcanjo, Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

O plano de intervenção, para sua elaboração, utilizou-se de três momentos distintos: 

 Primeiro momento: diagnóstico dos problemas observados e definição do problema 

prioritário, dos nós críticos e das ações do plano de intervenção por meio da 

estimativa rápida. Para tanto, foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), de acordo com Faria, Campos e Santos (2018). 

Segundo momento: contemplou a busca e a síntese de conhecimento na literatura 

médica. Foram consultados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e a  base de dados  

da  Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os descritores: hipertensão, 

adesão ao tratamento e Estratégia Saúde da Família. Também foram utilizados 

documentos de órgãos públicos, isto é do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira 

de Cardiologia e secretarias.  

E, por fim, no terceiro momento, para responder a questão norteadora: “Como 

aumentar a adesão de pacientes aos tratamentos propostos pela equipe de saúde 

da família São Miguel Arcanjo?” foi elaborado o plano de intervenção para ser 

implementado junto à comunidade. 

Para a redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

5.1 O SUS e a Estratégia Saúde da Família 

 

O Brasil tem um Sistema Nacional de Saúde público e universal, denominado 

Sistema Único de Saúde (SUS), resultado da luta pela redemocratização do País, 

que traz, em seu arcabouço legal, importantes elementos como o conceito amplo de 

saúde, ao considerar os aspectos socioambientais e o entendimento que a saúde é 

um direito do cidadão e dever do Estado (MACINKO; MENDONÇA, 2018) 

Inspirado em valores como igualdade, democracia e emancipação, o SUS está 

inserido na Constituição, na legislação ordinária e em normas técnicas e 

administrativas. Consolidou-se, ao longo de duas décadas, como a maior política de 

Estado do País, promotor de inclusão e justiça social. Fruto de uma permanente 

construção coletiva, nele se manifesta o melhor da tradição política brasileira: o 

diálogo, a composição e a busca do acordo (CONASS, 2011) 

Pelo princípio da universalidade, todos os brasileiros têm direito aos serviços do 

SUS, e esse acesso universal, em nenhuma circunstância, pode ser restringido. O 

SUS deve ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto de serviços sanitária e 

socialmente necessários, com base em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. 

Os resultados obtidos pelo SUS são inquestionáveis e dentre eles é importante 

destacar que a estratégia Saúde da Família iniciou o ano de 2010 com 30.300 

equipes prestando serviços de atenção primária em saúde em mais de 5.000 

municípios e cobertura de 96 milhões de habitantes (SIAB). Com esse resultado, 

houve uma redução significativa da mortalidade infantil, ampliação do número de 

consultas de pré-natal, diminuição da desnutrição, ampliação da adesão à 

vacinação, dentre outros. (CONASS, 2011) 

No Sistema Único de Saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como 

propósito contribuir na sua organização, na municipalização e na integralidade e 

participação da comunidade. Apesar de a ESF ter sido criada em 1994, só encontra 

condições de crescimento qualitativo e quantitativo em 1998. Surge da necessidade 

de uma nova abordagem de atendimento, uma vez que a estrutura básica das 
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Unidades Básicas de Saúde (UBS) não estava atendendo integralmente a 

necessidades da população. (MIOTO, 2000)  

 

5.2  Atenção Primária à Saúde 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) Atenção Primária à Saúde (APS) 

ou Atenção Básica à Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

Em 2006, foi elaborada e aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

que explicita a Saúde da Família (SF) como modelo preferencial de reorganização 

da atenção primária no SUS. Em 2017, as diretrizes dessa Política foram revistas e  

definem a  seu Art. 2º que a Atenção Básica  como  

[...] é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 
território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 
sanitária ( BRASIL, 2017, s/p) 

Essas ações se desenvolvem, portanto,  por meio de uma equipe multidisciplinar, em 

uma área de abrangência e com sua respectiva população, tornando-se o primeiro 

ponto de contato da população com o sistema de saúde. Fortalecem os princípios da 

APS em um Sistema Universal de Saúde, como é o SUS: universalidade, 

acessibilidade, coordenação, vínculo, continuidade, integração, responsabilidade, 

humanização, equidade e participação social (MACINKO; MENDONÇA, 2018) 

 

5.3  Hipertensão 

 

É caracterizada por pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base em 

várias medições. A hipertensão (hipertensão arterial sistêmica) é atualmente definida 

como sendo a pressão sistólica repetidamente maior que 140 mm hg ou a pressão 
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diastólica de 90 mm Hg ou superior (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010).  

A hipertensão arterial sistêmica representa um sério problema epidemiológico no 

Brasil, tanto pela sua elevada prevalência na população adulta e idosa, quanto pelas 

complicações que acarreta, com acentuadas taxas de morbimortalidade e impactos 

relevantes nos custos hospitalares, previdenciários, econômicos e sociais. 

(NOGUEIRA et al., 2010) 

 

Malachias et al. (2016) afirmam ser imprescindível que a atenção às pessoas 

hipertensas seja através de uma abordagem multiprofissional com o objetivo de 

controlar a hipertensão que tem baixo controle em nosso país.  E destacam os 

fatores de risco mais estudados para hipertensão, tais como a idade, sexo, etnia 

obesidade, ingestão excessiva de sal e álcool, sedentarismo e história familiar. 

 

A equipe multiprofissional pode ser constituída por todos os profissionais 
que lidem com pacientes hipertensos: médicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, 
fisioterapeutas, professores de educação física, musicoterapeutas, 
farmacêuticos, educadores, comunicadores, funcionários administrativos e 
agentes comunitários de saúde ( MALACHIAS et al., 2016, p.33). 

 

O Ministério da Saúde aborda a importância de ações educativas por parte da 

equipe de saúde, na Atenção Básica: 

A prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de seus 
fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de 
adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre 
outros. Duas estratégias de prevenção são consideradas: a populacional e a 
dirigida a grupos de risco. A primeira defende a redução da exposição 
populacional a fatores de risco, principalmente ao consumo de sal. O 
profissional poderá atuar nessa estratégia por meio de ações educativas 
coletivas com a população em geral para orientar a restrição à adição de sal 
na preparação de alimentos, identificação da quantidade de sal e/ou sódio 
presente nos alimentos industrializados, entre outros (BRASIL, 2013, p.37) . 

 
Essas ações, previstas para serem executadas pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e evidenciadas pelo Ministério da Saúde, visam à organização da assistência 

primária. A orientação da vigilância à saúde das famílias e dos seus entornos 

propõe-se a estreitar o vínculo entre os portadores de hipertensão arterial e as 

unidades de saúde. Ressalta-se que o atendimento de modo sistemático e 

organizado deve prevalecer sobre os emergenciais (RABETTI et al., 2011). 
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Uma estratégia com vistas à educação das pessoas hipertensas é o Grupo 

Operativo (GO) concebido pelo psicanalista Pichon-Rivière que recomendou um 

olhar  duplo sobre o grupo e as pessoas que dele participam e propõe  dois eixos 

relativos aos  grupos operativos: um, vertical, que diz respeito a cada sujeito , 

levando em consideração sua singularidade, como  sua história de  vida e seus 

processos psíquicos internos; o outro eixo, horizontal, é sentir o grupo em sua 

totalidade (CASTANHO, 2012). 

 

Oliveira et al. (2016), a partir de trabalho com grupo operativo, concluíram que ele 

possibilita aos sujeitos compreenderem, refletirem e ressignificarem  suas vivências 

de cuidado. As trocas entre os sujeitos, as discussões, o tirar dúvidas e responder às 

demandas trazidas por todos, desencadeia neles a aprendizagem. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado, Hipertensão Arterial Sistêmica, para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A definição pelo tema Hipertensão Arterial Sistêmica é devido ser um dos maiores 

desafios da atualidade para os profissionais da Atenção Básica. Trata-se de um 

grave problema de saúde pública, acometendo em média 32% dos adultos e 

chegando a mais de 50% em indivíduos entre 60-69 anos e 75% em pessoas com 

mais de 75 anos. Além disso, possui uma baixa taxa de controle. A mortalidade por 

doença cardiovascular aumenta progressivamente com o aumento da pressão 

arterial e tem sido a principal causa de morte no Brasil (BRASIL, 2013). 

 

Apesar da grande variedade e disponibilidade dos agentes anti-hipertensivos 

disponíveis para o tratamento da HAS, observo que uma pequena parcela da 

população-alvo aqui tem a sua pressão adequadamente controlada. Este fator 

contribui significativamente para o não controle da pressão arterial, motivando a 

realização de estudos e pesquisas.  

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A não adesão terapêutica constitui um sério problema e deve ser entendida como 

um dos principais obstáculos para o sucesso do tratamento da HAS. Assim, buscar 

identificar os fatores que interferem na não adesão dos pacientes hipertensos ao 

tratamento é condição indispensável para controle dos níveis pressóricos do 

paciente e ele tenha melhor qualidade de vida.  

 

Segundo Aquino et al. ( 2017 , p.125)  

O manejo da adesão deve ser considerado fator inerente ao controle da 
hipertensão, culminando com esforços para garantir maior adesão aos 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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medicamentos de uso contínuo, através de intervenções multidisciplinares 
de acordo com as necessidades de cada indivíduo.  

 

Ainda Aquino et al. (2017) alertam acerca da menor escolaridade dos pacientes 

hipertensos com a não adesão ao tratamento e o fato de se sentirem acolhidos pelos 

profissionais nos serviços de saúde e tomar até três comprimidos por dia foram 

fatores considerados importantes para a adesão.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

As consultas médicas e o conhecimento dos pacientes hipertensos que atendemos 

na Unidade de Saúde da Equipe São Miguel Arcanjo e também em reunião com a 

equipe de saúde, discutimos e elegemos como principais nós críticos que se 

relacionam à  “falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo” são: 

• Desconhecimento da doença e seus fatores de risco  

• Hábitos de vida inadequados 

• Efeitos colaterais ao tratamento farmacológico instituído  

 

6.4 Desenho das operações  

 

O desenho das operações sobre cada nó crítico com suas respectivas operações, 

projeto, resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos encontram-

se descritos (sexto passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros 2, 3 e 4 seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 2  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

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

tratamento anti-hipertensivo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da  Unidade de Saúde São Miguel Arcanjo, Ribeirão das Neves, Minas 

Gerais, 2019. 

 

 

 

Quadro 3  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta de adesão ao 

Nó crítico 1 
Desconhecimento da doença e seus fatores de risco 
 

6º passo: Operação 

(operações)  

 Abordar a doença hipertensão com explicação, o mais didática 

possível, sobre fatores de risco, causas, seu mecanismo de ação 

no corpo e possíveis complicações futuras. 

6º passo: Projeto  CONHECER É VIVER 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Pacientes entendendo a hipertensão, os fatores de risco, os sinais 

e sintomas e possíveis complicações.   

6º passo: Produtos 

esperados 

 Grupos educativos mensais 

 Aderência ao tratamento de mais de 80% dos hipertensos 

6º passo: Recursos 

necessários 

Organizacional:  profissionais e espaço físico para a concretização 

dos grupos educativos 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recursos para impressão de materiais educativos 

Político: mobilização das pessoas hipertensas para participação 

nos grupos bem como da equipe de saúde 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- Recursos críticos 

Financeiro: recursos financeiros para impressão de materiais  

educativos 

 

Político: mobilização das pessoas 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

eSF da UBS  São Miguel Arcanjo 

Motivação: Favorável  

9º passo: 
acompanhamento 
do plano - 
Responsável (eis) e 
prazos 

Médica 

Enfermeira 

Início atividade em 1 mês 

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

Monitorar pacientes hipertensos através do controle da pressão 
arterial e participação nos grupos. 

Busca ativa de pacientes que não comparecerem aos grupos 
educativos por mais de uma reunião. 
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tratamento anti-hipertensivo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da  Unidade de Saúde São Miguel Arcanjo, Ribeirão das Neves, Minas 

Gerais, 2019. 

 

 

 

Quadro 4  Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Falta de adesão ao 

Nó crítico 1 
Hábitos de vida inadequados 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

Durante as reuniões, abordar hábitos de vida saudáveis, seus 

benefícios para a saúde fazendo um contraponto com os hábitos 

não saudáveis, bem como suas consequências prejudiciais a 

saúde. 

6º passo: Projeto MEV: MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA  

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Espera-se que os pacientes compreendam a importância de adotar 

novos hábitos para o aumento de sua própria sobrevida, em seu 

benefício.  

6º passo: Produtos 

esperados 

Grupos educativos mensais 

Adesão terapêutica de mais de 80% dos hipertensos 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Organizacional:  profissionais e espaço físico para a concretização 

dos grupos educativos 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recursos para impressão de materiais educativos 

Político: mobilização das pessoas hipertensas para participação 

nos grupos bem como da equipe de saúde 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Financeiro: recursos financeiros para impressão de materiais 

educativos e compra de opções de alimentos saudáveis como 

demonstrativo 

Político: mobilização das pessoas e da equipe 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

eSF da UBS São Miguel Arcanjo 

Motivação: Favorável 

9º passo: 
acompanhamento 
do plano - 
Responsável (eis) 
e prazos 

Médica 

Enfermeira 

Início das atividades em 1 mês 

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

Monitorar pacientes hipertensos através do controle da pressão 
arterial e participação nos grupos. 

Busca ativa de pacientes que não comparecerem aos grupos 
educativos por mais de uma reunião 
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tratamento anti-hipertensivo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da  Unidade de Saúde São Miguel Arcanjo, Ribeirão das Neves, Minas 

Gerais, 2019. 

 

 

Nó crítico 1 
Efeitos colaterais ao tratamento farmacológico instituído 

6º passo: 

Operação 

(operações)  

Abordar durante as reuniões que algumas pessoas podem 

desenvolver determinados efeitos colaterais com algumas 

medicações antihipertensivas, bem como da possibilidade de troca 

de medicação. Orientar que caso apareçam devem ser 

comunicadas à equipe, para que o médico avalie a troca de forma 

segura, sem comprometer o tratamento e o acompanhamento. 

6º passo: Projeto ENFRENTANDO PROBLEMAS 

6º passo: 

Resultados 

esperados 

Espera-se que os pacientes compreendam a importância de 

comunicar ao médico sempre que identificarem algum sintoma 

diferente. 

6º passo: Produtos 

esperados 

Grupos educativos mensais 

Adesão terapêutica de mais de 80% dos hipertensos 

6º passo: 

Recursos 

necessários 

Organizacional:  profissionais e espaço físico para a concretização 

dos grupos educativos 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recursos para impressão de materiais educativos 

Político: mobilização das pessoas hipertensas para participação 

nos grupos bem como da equipe de saúde 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - Recursos 

críticos 

Financeiro: recursos financeiros para impressão de materiais 

educativos  

Político: mobilização das pessoas e da equipe 

8º passo: Controle 
dos recursos 
críticos – ações 
estratégicas 

eSF da UBS São Miguel Arcanjo 

Motivação: Favorável 

9º passo: 
acompanhamento 
do plano - 
Responsável (eis) 
e prazos 

Médica 

Enfermeira 

Início das atividades em 1 mês 

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

Monitorar pacientes hipertensos através do controle da pressão 
arterial e participação nos grupos. 

Busca ativa de pacientes que não comparecerem aos grupos 
educativos por mais de uma reunião 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Considerando o número elevado de pacientes que comparecem diariamente à 

Unidade de Saúde com pressão arterial acima de 150x90mmHg e levando em 

consideração a alta taxa de morbimortalidade relacionada à doença, conseguimos 

apreender que se  trata de um problema com alto grau de urgência em ser resolvido.    

 

Adotar medidas que abordem esse tema é de extrema importância em saúde 

pública. A análise em conjunto da equipe foi fundamental para definir os nós críticos 

e elaborar um plano de intervenção personalizado para a população da UBS São 

Miguel Arcanjo e suas particularidades. 

 

Acreditamos na importância da implementação desse projeto para um controle 

adequado da pressão arterial da população, bem como a melhoria da qualidade de 

vida e consequente aumento da expectativa de vida. 
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