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RESUMO 

 

Nas estatísticas de saúde pública percebe-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), tem 
alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo por isso considerada um dos mais importantes 
problemas de saúde pública. As doenças cardiovasculares são importantes causas de 
morbimortalidade e geram altos custos econômicos e que aumentam progressivamente com o 
aumento da pressão arterial. O controle adequado dos pacientes com HAS deve ser uma das 
prioridades da Atenção Básica a partir do principio do que o diagnóstico precoce, o bom controle 
e o tratamento adequado dessa patologia são essenciais para diminuição dos eventos 
cardiovasculares adversos. Este trabalho propõe a elaboração de um plano de intervenção a ser 
aplicado pela Equipe de Saúde da Família Santo Antônio em Inhapim, Minas Gerais,com o 
objetivo de diminuir a prevalência de hipertensão arterial, onde encontra-se vários casos de 
pessoas que já tiveram complicações a causa do mal controle da doença e que não afeita as 
pessoas de idades avançadas somente pois existe um  caso em adolescente e três casos entre 
as idades de 30 a 45 anos de idades que já tem sofrido de Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
além de outros sete com idades avançadas, sem contar as pessoas que já apresentam dano no 
coração, nos rins e outros órgãos. Para fundamentar o tema utilizou-se revisão narrativa, através 
de consultas em artigos como os seguintes descritores: hipertensão, fatores de riscos para 
hipertensão, prevenção primária e doenças cardiovasculares. Foram avaliadas as publicações 
dos últimos 12 anos, em português, obtidas através da Biblioteca Virtual em Saúde, do Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, da Literatura Internacional 
em Ciências da Saúde, do Scientific Electronic Library Online.Foram desconsideradas da análise 
as publicações que não eram passíveis de obtenção na íntegra (critérios de exclusão). Após a 
revisão, elaborou-se um plano de intervenção utilizando o Planejamento Estratégico 
Situacional.As principais propostas apresentadas foram abordagem da HAS como doença 
crônica, uso correto das medicações e aumento da adesão da população ás mudanças de estilos 
de vida. Ao estimular a autonomia dos sujeitos em relação ao seu estado de saúde e propiciando 
melhorias na qualidade de vida, esse projeto pretende contribuir de forma significativa para 
melhoria das condições de saúde e de vida da população da área de abrangência do Programa 
Saúde da Família Santo Antônio. 

Palavras chave: Hipertensão Arterial, Fatores de risco, Atenção Primária á Saúde. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In public health statistics one can see that the Systemic Arterial hypertension, there's high 
prevalence and low rates of control, which is considered one of the most important public health 
problems. Cardiovascular diseases are important causes of morbidity and mortality and generate 
high economic costs and that increase progressively with increasing blood pressure. The proper 
control of patients with SAH must be one of the priorities of primary health care from the beginning 
of that early diagnosis, good control and the proper treatment of this affection are essential for 
reduction of adverse cardiovascular events. This paper proposes the creation of a contingency 
plan to be implemented by family health Team Santo Antônio in Inhapim, Minas Gerais, with the 
objective of reducing the prevalence of hypertension. For the collection of data used review 
narrative, through consultations of articles like the following keywords: hypertension, risk factors 
for hypertension, primary prevention and cardiovascular diseases. The publications were 
evaluated for the last 12 years, in Portuguese, obtained through the Virtual Health Library, the 
Center's Latin American and Caribbean health sciences information, the International Literature on 
health sciences, the Scientific Electronic Library Online and NOW the core programmed of 
Education in public health. Publications analyses were disregarded with no correlation to theme or 
that were not likely to obtain in full (exclusion criteria).After the revision, drafted an intervention 
plan based on hypertension and risk factors, as well as the main results of the situational 
diagnosis. The main proposals were, the approach HAS as a chronic disease, proper use of 
medications and increase in the membership of the population at lifestyle changes. By stimulating 
the autonomy of the subject in relation to its state of health and offering improvements in quality of 
life, this project aims to contribute significantly to improving conditions of health and life of the 
population of the area covered by the PSF "Santo Antonio". 

Key words: Arterial hypertension, Risk factors, Primary Attention Health. 
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1 INTRODUÇÃO                 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HTA) é uma doença e vale esclarecer que é um fator de 

risco muito importante para outras doenças consideradas como complicações da mesma, 

altamente prevalente em nosso meio, atingindo cerca de 15% a 20% da população adulta com 

mais de 18 anos, chegando a índices de 50% nas pessoas idosas (GUIMARÃES ; MION; PIERIN, 

2001). 

   Na maioria dos pacientes desconhece-se a causa da HTA. Porém vários são os fatores 

que podem estar associados à elevação da pressão arterial (MOLINA et al., 2003). Já muito tem 

se discutido sobre o que poderia causar a elevação da pressão arterial nas pessoas. A 

probabilidade da incidência de HTA é influenciada por muitas condições que se apresentam na 

pessoa e além de aspectos como sexo, raça, idade, herança (genética),que não podem sofrer 

intervenção, está descrita sua determinação por alguns fatores modificáveis como sobrepeso, 

sedentarismo, consumo de álcool,  ingestão excessiva de sal e gordura animal, alimentação sub a 

base de alimentos elaborados nas industrias,  dislipidemia e condições socioeconômicas dentre 

outros(VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO,2010). 

Segundo Araújo (2007); Beck e Minuzi,(2008) apos a criação ou a implementação do 

(SUS) em 1988, constitui intensas transformações em seu sistema de saúde, um avanço no 

atendimento da saúde do povo brasileiro,que colaborou para a formulação de princípios e 

diretrizes norteadores do aludido sistema. Com ele foram dadas a conhecer propostas de trabalho 

que envolvem a saúde e colocam a mesma como prioridade em seus lineamentos definiram-na 

como direito de todos e dever do estado, a universalidade e igualdade do acesso à saúde, a 

procura da superação da dicotomia entre prevenção e cura, a visão da integralidade na 

assistência ao indivíduo, a descentralização do sistema de saúde, a participação complementar 

dos grupos privados na saúde, a evidência nas áreas de saúde do trabalhador, a vigilância 

epidemiológica e sanitária, o estímulo à participação comunitária efetiva e o financiamento do 

sistema de saúde brasileiro de forma tripartite entre União, Estados e Municípios .                                                                                                         

No mundo todo tem um aumento acelerado na incidência e a prevalência de HAS, no Brasil de 

acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão(2010, p.1549), 

 
[...] “a hipertensão arterial afeta mais de 30 milhões de brasileiros, destes, 36% dos homens 
adultos e 30% das mulheres, encontra-se acima dameia mundial e é o fator de risco mais 
importante para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, incluindo os Acidentes 
Vasculares Cerebrais (AVC) e o Infarto do Miocárdio, que representam as duas maiores 
causas isoladas de mortes no país”  
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A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) 

(2011).  

 

[...] busca intensificar e desenvolver estratégias e instrumentos para facilitar o desenvolvimento de 
atividades de detecção precoce, controle permanente e ampliação do nível de conhecimento da 
população quanto à patologia, fatores de risco e os impactos causados pela HAS, bem como, as 
implicações que seu controle e prevenção representam para a saúde pública (OMS, 2011). 
 

 

No Brasil por ano quase trezentas mil pessoas morrem vão a óbito por doenças 

cardiovasculares sendo que mais 50% destas mortes são decorrentes da hipertensão.O 

Ministério da Saúde estima que cerca de 15 milhões de hipertensos desconheça sua condição. 

Em relação ao tratamento, a estimativa é de que apenas 7 milhões estejam sendo tratado 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO Apud  ZENI, 2008).   

O paciente após confirmação do diagnóstico para hipertensão é necessário mudança no 

estilo de vida. Alterar esse estilo de vida não é uma tarefa fácil, porém, se torna útil, pois assim o 

objetivo do tratamento será alcançado e o cliente poderá usufruir de uma vida mais saudável.  A 

hipertensão arterial ocasiona transformações expressivas na vida dos pacientes, sejam elas na 

esfera psicológica (sensação de impotência, de medo), familiar (deixar de viajar com a família), 

social (isolamento, perda das atividades de lazer) ou econômica (deixar de trabalhar, 

aposentadoria) pela possibilidade de agravos em longo prazo (MANTOVANI et al.,2008). 

Ao chegar à população adstrita do Programa Saúde da Família (PSF ) Santo Antônio 

observou-se que um dos principais problemas de saúde é a quantidade de pacientes com HAS, 

além da falta de conhecimentos sobre sua doença: são 427 hipertensos cadastrados no sistema 

HIPERDIA. Observa-se a dificuldade na manutenção da pressão arterial em níveis considerados 

adequados em uma grande parcela dos usuários devido aos mesmos não fazerem o uso correto 

dos medicamentos e que não completem o tratamento com os demais pilares que são necessário 

para o bom controle da pressão arterial, como é a prática de atividades físicas, a dieta adequada, 

eliminar mal hábitos, em fim trocar estilos de vidas por outros mais saudáveis, para conseguir o 

objetivo de educar este grupo da população e conseguir a estabilidade da doença se torna 

importante a elaboração de um plano de intervenção com o objetivo de conseguir o controle da 

pressão em os usuários que sofrem a doença e com isso evitar possíveis complicações da 

mesma, contribuindo a melhora da qualidade de vida. 
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1.1 Identificação do Município: Inhapim,Minas Gerais 

 

Localização 

 

 

Segundo os dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) o Município de 

Inhapim está localizado no estado de Minas Gerais, na microrregião do Vale do Rio Doce.Os 

municípios limítrofes são: Dom Cavati, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Imbé 

de Minas, Caratinga, Iapú, São João do Oriente, 

Ubaporanga, Tarumirim, Ipanema, Pocrane, Alvarenga.O Município tem extensão territorial 

de 847,837 Km² é formado por 8 distritos além da sede. 

Dados históricos publicados em Cidades Sustentáveis (2011) informam que em 1811, com 

a passagem de tropas de transporte de cargas, inicia-se a história de Inhapim, pois o local era 

caminho para Degredo de Cuieté. João Caetano, fundador de Caratinga, registra que ao descer o 

rio Caratinga se deparou com a desembocadura de um córrego ao qual chamou de São Silvestre. 

A fundação de Inhapim se deu em 1865, quando, no decorrer da Guerra do Paraguai, chegou à 

barra do ribeirão Santo Antônio, Joaquim José Ribeiro que, ao perceber a fertilidade da terra 

considerou-a propícia para o plantio de café. As primeiras safras foram boas e então, Joaquim e 

seu amigo José Ribeiro Veloso decidiram ficar no local. 

Em 1880 Inhapim era um núcleo com população crescente. Destacam-se entre os 

primeiros moradores Francisco Silva, José Joaquim da Silva Pereira, José Francisco Furtado  
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Torres e Teobaldo José Melo. O povoado surgiu em 1882, quando os moradores se 

reuniram e fundaram uma caixa comum, arrecadando duzentos e cinqüenta mil réis em dinheiro, 

quantia com a qual adquiriram uma pequena gleba de terra que, acrescida pela doação de 2 

hectares, feita por Francisco da Silva e Teobaldo José de Melo constituiu o Patrimônio de São 

Sebastião de Inhapim. Em 1885 o patrimônio contava com 14 casas, das quais 3 de comércio, 1 

farmácia, 1 oficina de funileiro e 1 capela. 

Inhapim foi elevado a Distrito de Paz pelo Decreto de 21 de dezembro de 1890. Neste 

mesmo ano, foi instalado o Cartório de Paz de Inhapim, sendo seu primeiro escrivão Aquiles de 

Sá Quintela. Em 1938 foi elevado a município, sendo seu primeiro prefeito Antônio Fernandes 

Filho. 

A posição geográfica do município foi o fator determinante para o crescimento registrado a 

partir das décadas de 40 / 50. Em 1998 Inhapim foi desmembrado, perde os distritos de São 

Sebastião do Anta e São Domingos das Dores. 

Na Década de 90, foi fundado o sindicato dos trabalhadores rurais de Inhapim. Seus 

fundadores foram Luis Marinho e seu filho Gilson Odilon Marinho. 

O Prefeito eleito em 2008 foi eleito também Presidente da AMOC, Associação de 

Municípios da Microrregião da Vertente Ocidental do Caparaó.                             1.2 Sistema 

Local de Saúde 

O Conselho Municipal é composto por representantes da população e seus suplentes(8), 

representantes dos trabalhadores da área de saúde e seus suplente(4), representantes das 

instituições prestadoras de serviços na área de saúde e seus suplentes (4). As reuniões ocorrem 

mensalmente na segunda terça feira do mês. 

O município possui 12 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF),1  equipe do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF)  e  1   Centro de Atendimento  Psico-social (CAPS). A 

população tem 100% de cobertura. 

Existem 12 estabelecimentos de Saúde SUS. 

Temos o sistema de referências e contra referência, entre hospitais próximos ao município: 

Hospital Márcio Cunha e Hospital Municipal de Ipatinga, Hospital Municipal em Caratinga. 

Em relação a redes de média e alta complexidade, o município apenas oferece serviços para 

Atenção Primária, possuímos uma rede ampla para atenção primária com 9 Unidades de Saúde 

sem laboratório de análises clínicas e  um NASF, Academia de Saúde – modalidade I e 1 

Farmácia de Minas. 
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Os serviços de alta e média complexidade são realizados por meio de pactuações com outros 

municípios, utilizando o TFD (Tratamento Fora de Domicílio). 

O contrato de trabalho do psicólogo, fisioterapeuta, agentes administrativos, assistentes 

administrativos são de 30 horas semanais, os outros profissionais têm uma carga horária de 

40horas, de segunda a sexta feira. 

1.2 Recursos da Comunidade 

Tem creches e escolas públicas e privadas. Possui rede elétrica em toda comunidade. O 

abastecimento de água é feito pelo serviço de rede pública de água previamente clorada e 

tratada. Consta com telefonia celular e fixo.  

Existem serviços de correio, agências bancárias. O comércio é muito variado, muitas lojas, 

farmácias, supermercados e outros.                                                                                             

1.3 Área de abrangência                                                                                                

Quanto aos recursos da comunidade e área de abrangência conta com os seguintes recursos 

para a população: uma escola, uma creche, quatro igrejas. Não há clínicas privadas perto da 

comunidade e o serviço de laboratório municipal atende com dias definidos para a coleta de 

sangue. Existem farmácias. Outros serviços como Bancos do Brasil, Santander, Itaú, Caixa, 

lotérica só encontrasse no centro do município, além disso, o município conta com serviço de luz 

elétrica, água potável, telefonia e serviço de correios. 

Área de abrangência, distrito Santo Antônio: inclui seis micro áreas e ocupa a zona semi-

rural a três km  da cabeceira do município. Estão cadastradas887 núcleos de família com uma 

população total de 2395 pessoas. 
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Quadro 1 - Território do PSF Santo Antônio, Inhapim, MG, segundo número de famílias e 
habitantes por micro áreas. 

 

Micro área Famílias Habitantes 

01 156  396 

02 153  361 

03 135  415 

04 147  457 

05 149  473 

06 147  336 

Total 887 2395 

Fonte: PSF Santo Antônio, Inhapim, MG(2014). 

 

Quadro 2- Caracterização da população segundo faixa etária e gênero do PSF Santo 

Antônio, município de Inhapim, MG,. 

Faixa etária (anos) Homens Mulheres Total 

Menor 1 ano 17 11 28 

1 a 4 55 50 105 

5 a 9 83 68 151 

10 a 14 82 76 158 

15 a 19 89 82 171 

20 a 24 82 81 163 

25 a 29 70 61 131 

30 a 34 86 89 175 

35 a 39 83 96 179 

40 a 44 91 88 179 

45 a 49 71 76 147 

50 a 54 87 68 155 

55 a 59 113 125 238 

60 e mais 199 206 405 

total 1208 1187 2395 

Fonte: PSF Santo Antônio, Inhapim, Minas gerais(2014). 
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A equipe de Saúde é formada por seis agentes comunitários de saúde, uma auxiliar de 

enfermagem, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e um médico. Atendemos os 

programas preconizados pelo Ministério da Saúde: puericultura, atenção pré-natal, Atenção 

integral ás mulheres e aos homens, imunização, acompanhamento doenças crônicas como 

diabetes, hipertensão Arterial e outras doenças como hanseníase, tuberculose, doenças de 

sexualmente transmissíveis.  Considero a atenção ainda de forma parcial: Há deficiência na 

atenção ao trabalhador, saúde escolar, atenção integral aos idosos, nos programas de controle 

das doenças transmissíveis, nas atividades de promoção de saúde. 

Realiza-se a cobertura médica necessária para toda área de abrangência. O trabalho diário 

é ótimo e podemos cumprir com o horário estabelecido para cada consulta e com a quantidade os 

pacientes agendados para cada dia, entretanto há o  

predomínio de demanda espontânea, e o cumprimento dos programas se vê afetado de maneira 

geral, por tanto a atenção aos usuários quase sempre às patologias agudas, as doenças crônicas 

descompensadas e não ao atendimento preventivo desejado.                                                                                                                     

A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, 

mas a maioria das vezes se confrontam dificuldades com a atenção na urgência e emergência, 

devido a que não temos na Unidade de Saúde equipamentos necessários para atenção nestas 

doenças. Contamos com serviço de transporte sanitário ou transporte alternativo garantido pela 

cooperativa de transporte do município desta forma são transferidos os pacientes para o centro 

de referência de urgência. 

 A unidade conta com um serviço de odontologia, que funciona de segunda a sexta feira. 

As consultas com outras especialidades tais como: Medicina Interna, Fonoaudióloga, Pediatria, 

Psiquiatria, Psicologia, e a realização de eletrocardiograma, são feitas na Unidade Básica de 

Saúde mediante prévio agendamento, perto da unidade.  

As doenças mais prevalentes segundo gênero na área de abrangência são demonstradas 

no quadro 3. 
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Quadro 3-Demonstrativo das doenças mais prevalentes segundo gênero do distrito 

Santo Antônio. 

Doença Homem Mulher Total 

HAS 182 169 351 

Diabetes   38  59  97 

Transtornos 

Mentais  

 48  37  85 

Dislipidemia  23  16  49 

Cardiopatias 9 7  15 

Doença renal 7 4  11 

Doenças de 

Pulmão  

5 3  08 

Fonte:Autoria própria.                                                                                                  

Como demonstrado no quadro 1 na área de abrangência tem 351 pacientes hipertensos, 

fato este preocupante para a equipe de saúde , pois  a hipertensão leva a complicações  muitas 

vezes com seqüelas irreversíveis. 

Na realidade da equipe do PSF Santo Antônio, são freqüentes os atendimentos de 

pacientes com HAS, com mau controle, que evoluíram para complicações cardiovasculares 

graves, mas possivelmente evitáveis, como IAM e AVC, por exemplo. Além disso, encontram-se 

muitos casos de pacientes com descontroles agudas dos níveis de PA, que sobrecarregam a 

demanda espontânea. A falta de adesão dos usuários, as mudanças de estilos de vida e ao 

tratamento adequado da HAS também são evidentes durante as consultas médica e de 

enfermagem. Dessa forma, devido a o elevado número de pacientes com hipertensão em nossa 

área de abrangência e a o evidente grau de descontrole desses pacientes, e apresentam outras 

doenças crônicas ,assim como fatores de riscos associados,acredita-se que o projeto de 

intervenção proposto seja importante e possibilite melhoras das condições de saúde e de vida, da 

população adstrita,  

reduza a morbimortalidade relacionada as DCV,e indiretamente, os custos médicos e 

socioeconômicos relacionados ao  maus controles  desses pacientes.  
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Assim a partir de abordagem multidisciplinar da procura em levar a informação ao paciente 

de forma mais acessível e mais dinâmica, espera-se que ocorra maior adesão dos pacientes as 

mudanças de estilos de vida, ao uso correto da medicação, preocupação com o bom controle da 

HAS e a uma maior autonomia em relação ao acompanhamento da própria saúde.  

Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é 

freqüentemente negligenciado, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao 

tratamento prescrito, a prevalência na população urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 43,9%, 

dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido (BRASIL, 2006 apud TAVARES et al.,2016) 

Em nosso município Inhapim existem uma alta incidência e prevalência da HAS, sendo 

esta patologia crônica, um problema de saúde que requer atenção imediata e planejar ações 

concretas para no atendimento diminuindo a demanda espontânea, e mediante ações educativas 

melhorar no estilo de vida de nossos pacientes e a participação no tratamento.  
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2 JUSTIFICATIVA 

As doenças crônicas não transmissíveis entre elas a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

constitui um problema de saúde em todo o mundo por sua crescente incidência e prevalência, e 

associada à elevada mobilidade e mortalidade devido às complicações que surgem em seu curso.  

Em nossa unidade durante as consultas realizadas observamos muitos pacientes 

portadores de Hipertensão arterial Sistêmica (HAS) que foram avaliados e acompanhados,além da 

incidência de hipertensão arterial durante o processo de avaliação do paciente em consultas. 

 Este trabalho se justifica pela alta prevalência de pacientes hipertensos e pelos riscos de 

descompensação aumentados e suas conseqüências, tendo em conta que já temos vários 

pacientes com complicações como problemas renal , AVC e outras.   

 Para isso fizemos uma análise com toda a equipe de saúde onde expusemos todos os problemas 

de saúde e demos prioridade para realizar um projeto de intervenção e dar solução a eles, 

contando com recursos da própria unidade, tendo em conta que a Hipertensão Arterial Sistêmica é 

a mais freqüentadas doenças cardiovasculares e também o principal fator de risco para as 

complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da 

doença renal crônica terminal, já tendo vários pacientes com complicações das descritas 

anteriormente o que me sensibilizou a fazer este trabalho voltado para a hipertensão arterial. 
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3 OBJETIVO 

Implantar um projeto de intervenção visando o acompanhamento dos hipertensos do PSF Santo 

Antônio, do município Inhapim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                       

 



 

20 

4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi utilizado o Método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), conforme os textos da seção 1 do Módulo de Iniciação á 

Metodologia: textos científicos (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2013) e seção 2 do Módulo 

de Planejamento e Avaliação em Ações de Saúde de autoria de Campos; Faria e Santos (2010). 

O PES oferece uma oportunidade de aprofundamento da discussão da importância e do 

significado do planejamento para a administração pública. O planejamento se constitui no 

instrumento nuclear da ação, voltado à transformação do presente na busca por um futuro 

diferente. Dentre os elementos que estão na base do processo de planejamento, destaca-se a 

dificuldade em articular a pluralidade de atores e interesses envolvidos. O PES pode contribuir 

como instrumento de articulação dos agentes na formulação  e na implementação de políticas 

públicas (MATUS, 1996 citado por CAMPOS; FARIA ; SANTOS, 2010).  

 Para fundamentar o plano, fez-se revisão narrativa da literatura sobre a alta prevalência da 

hipertensão arterial, a classificação dos fatores de riscos e complicações mais freqüentes do 

paciente hipertenso. Foram avaliadas publicações obtidas por meio da busca na Literatura 

Internacional em Ciências Médicas da Saúde (MEDLINE), na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

na Plataforma do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), sendo avaliadas as 

publicações dos últimos 12 anos. 

Após a revisão, elaborou-se um protocolo baseado na alta prevalência da hipertensão 

arterial e na classificação dos diferentes fatores de riscos da população e as possíveis 

complicações, elaborando-se um plano de ação, realizando a identificação dos problemas de saúde 

da comunidade, por meio de ações desenvolvidas pela equipe de saúde da UBS Santo Antônio 

de Inhapim.  Identificou-se como problema de saúde prioritário o elevado número de pacientes 

com hipertensão arterial, bem como os principais fatores de riscos dos pacientes da 

comunidade, elaborando-se um plano deação para obter mudanças no estilo de vida dos 

pacientes atendidos na área da abrangência e assim diminuir a prevalência da hipertensão 

arterial.   
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Magrini e Martini (2012, p. 355) 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada, ao mesmo tempo, uma 
doença e um fator de risco, representando um grande desafio para a Saúde Pública, 
pois as doenças cardiovasculares constituem a primeira causa de morte no Brasil. 

 

Pierin et al. (2011) descreveram que a HAS é caracterizada quando são encontrados 

valores pressóricos para pressão arterial sistólica acima de 140mmhg e diastólica acima 

90mmhg.A pressão arterial limítrofe é aquela com valores sistólicos entre 130-139 mm Hg e 

diastólicos entre 85-89 mm Hg, enquanto que a pressão arterial normal sistólica < 130 mm Hg e 

diastólica < 85 mm Hg. Já para a pressão arterial classificada como ótima, a pressão arterial 

sistólica deve estar <120mmhg e diastólica <80mmhg. 

Brandão et al. (2007,sp) definem 

 

a Hipertensão Arterial (HA) como uma condição clínica multifatorial caracterizada por 
elevados e sustentados níveis de pressão arterial. Associada freqüentemente, a alterações 
funcionais e ou estruturais dos órgãos alvo como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos 
e as alterações metabólicas, com conseqüente aumento de risco para problemas 

cardiovasculares fatais e não fatais. 
 
 

Na busca de controle para toda essa problemática, o Ministério da Saúde criou em 2002, o 

programa HIPERDIA que é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos de toda a população atingida por esta doença atendida na Rede de Atenção Básica. O 

Sistema permite o acompanhamento destas pessoas através da saúde pública com definição do 

perfil epidemiológico e planejamento de ações voltadas para a melhoria da sua qualidade de vida 

e redução do custo social. 

É importante ressaltar que um único resultado alterado de PA não é critério para classificar 

uma pessoa como hipertensa, ou seja, é preciso que tenha um acompanhamento detalhado.  

Segundo o Caderno de Atenção Básica Nº 15: Hipertensão Arterial Sistêmica na 

“Apresentação do Caderno”(BRASIL,2006)aborda que no Brasil, as doenças  
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cardiovasculares são responsáveis por 33% dos óbitos com causas conhecidas. Além disso, 

essas doenças foram a primeira causa de hospitalização no setor público, entre 1996 e 1999, e 

responderam por 17% das internações de pessoas com idade entre 40 e 59 anos  e 29% 

daquelas com 60 ou mais anos. Nos países em desenvolvimento, o crescimento da população 

idosa e o aumento da longevidade, associados a mudanças nos padrões alimentares e no estilo 

de vida, têm forte repercussão sobre o padrão de morbimortalidade. 



 

 No Brasil, projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) (2002) indicam que a 

mediana da idade populacional passará, de 25,4 anos em 2000 a 38,2 anos em 2050. Uma das 

conseqüências desse envelhecimento populacional é o aumento das prevalências de doenças 

crônicas, entre elas a hipertensão (FUCHS, 2004). 

Com a criação do Sistema Único de Saúde foram apresentadas proposições que definiram 

a saúde como direito de todos e dever do Estado, a universalidade e igualdade do acesso à 

saúde, a procura da superação da dicotomia entre prevenção e cura, a visão da integralidade na 

assistência ao indivíduo, a descentralização do sistema de saúde, a participação complementar 

dos grupos privados na saúde, a evidência nas áreas de saúde do trabalhador, a vigilância 

epidemiológica e sanitária, o estímulo à participação comunitária efetiva e o financiamento do 

sistema de saúde brasileiro de forma tripartite entre União, Estados e Municípios (ARAÚJO et 

al.,2007). 

 De acordo com o Caderno de Atenção Básica elaborado pelo Ministério da Saúde, 

 
[...] a hipertensão arterial sistêmica vem a ser um problema grave de saúde pública 

no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo 
responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das 
mortes por doença arterial coronariana e, em combinação com o diabete, 50% dos casos de 
insuficiência renal terminal (BRASIL, 2006,p.9). 

 
. 

 Os tratamentos com o uso de medicamentos, e sem medicamentos deverão ser sempre 

preservados. Além disso, a abordagem terapêutica da hipertensão arterial sistêmica deve ser 

periodicamente reavaliada para definir se alguma mudança é necessária para manter os níveis 

pressóricos próximos das metas desejáveis. Em geral, o tratamento é iniciado com mono terapia 

e depois, com o passar do tempo e dependendo da respostado paciente à terapêutica, quase 

sempre é necessária a adoção de terapias combinadas, envolvendo dois ou mais agentes anti-

hipertensivos com diferentes mecanismos de ação (BRASIL, 2006).   

                                                                                                                         

Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS são 

fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares. No Brasil, 14 estudos populacionais 

realizados nos últimos quinze anos com 14.783 indivíduos (PA < 140/90 mmHg) revelaram baixos 

níveis de controle da PA (19,6%). Calcula-se que essas taxas devem estar superestimadas, 

graças, principalmente, à heterogeneidade dos trabalhos realizados. A comparação das 

freqüências, respectivamente, de conhecimento, tratamento e controle nos estudos brasileiros, 

com as obtidas em 44 estudos de 35 países, revelou taxas semelhantes em relação ao 

conhecimento (52,3% vs. 59,1%), mas significativamente superiores no Brasil em relação ao 

tratamento e controle (34,9% e 13,7% vs. 67,3% e 26,1%) em especial em municípios do interior 

com ampla cobertura do PSF, mostrando que os esforços concentrados dos profissionais de 

saúde, das sociedades científicas e das agências governamentais são fundamentais para se  



 

                                                                                                                                              23                                                                                                                                      

atingir metas aceitáveis de tratamento e controle da HAS(VI DIRETRIZES BRASILEIRASDE 

HIPERTENSÃO, 2010). 

Implementação de medidas de prevenção da HAS representa um grande desafio para os 

profissionais e gestores da área de saúde. No Brasil aproximadamente 75% da assistência à 

saúde da população é feita pela rede pública do SUS, enquanto o Sistema de Saúde Suplementar 

Complementar assiste aproximadamente 46,5 milhões. A prevenção primária e a detecção 

precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos 

profissionais de saúde (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). Nas 

estadísticas de saúde pública percebe-se que a HAS tem alta prevalência e baixas taxas de 

controle, sendo considerado um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública como citado nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

(NOBRE et al., 2010) 

As doenças cardiovasculares são importantes causas de morbidade, internações 

freqüentes e mortalidade, gerando altos custos econômicos e, além  

disso, sabe se que a mortalidade por DCV aumenta progressivamente com o aumento da pressão 

arterial (PA) (NOBRE et al., 2010) 

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM) 

de 2010, as doenças do aparelho circulatório representam a principal causa de morte no país, 

representando cerca de 31,2% dos óbitos em todas as regiões do pais, á frente das neoplasias 

responsáveis por 16,7 % (BRASIL, 2012).15 

Além disso, a DCV é condição muitas vezes silenciosa ou que pode atacar sem aviso, 

ressaltando a importância da prevenção (D AGOSTINO et al.,2008). Por esses e outros motivos, 

o controle adequado dos pacientes com HAS deve ser prioridade da Atenção Básica a partir do 

princípio de que diagnóstico precoce, o bom controle e o tratamento são essenciais para 

diminuição das complicações cardiovasculares e de possível alcance com os recursos 

disponíveis. 

O controle dos fatores de riscos modificáveis é de fundamental importância para diminuir a 

incidência da hipertensão arterial. 

Segundo Brandão et al.(2007) as mudanças no estilo de vida são recomendadas na prevenção 

primária da HAS, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe. Essas mudanças diminuem a PA, 

bem como a mortalidade cardiovascular.Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a 

infância e adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e  
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econômicas dos indivíduos. Recomenda-se alimentação saudável, consumo controlado de sódio 

e álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo,obesidade e ao tabagismo. 

Estudos foram realizados com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança de medicamentos na 

prevenção da HAS. Para o manejo de indivíduos com comportamento limítrofe da PA recomenda-

se considerar o tratamento medicamentoso apenas em condições de risco cardiovascular global 

alto ou muito alto. Até o presente, nenhum estudo já realizado tem poder suficiente para indicar 

um tratamento medicamentoso para indivíduos com PA limítrofe sem evidências de doença 

cardiovascular(NEVES et al.,2009)  

 A implementação de medidas de prevenção na HAS representa um grande desafio para os 

profissionais de saúde. A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas 

de evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde. 
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  4 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Por meio do diagnóstico situacional da área de abrangência do PSF Santo Antônio realizado pela 

equipe de saúde no ano da elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, foram 

identificados uma série de problemas que possibilitaram a elaboração do plano de intervenção. 

 

6.1- Identificação dos Problemas. 

     Foram identificados cinco problemas considerados fundamentais, relacionados abaixo: 

1. Elevado número de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica.  

2. Um número alto de pacientes com diabetes. 

3. Uso excessivo de ansiolíticos e antidepressivos na população a causa de doenças mental e 

sem justificativas.   

4. Falta de adesão da população a atividade de promoção de saúde e prevenção de doenças, 

além do mal hábito nutricional com cifra alta de pessoas portadoras de dislipidemias.  

5. Alta incidência de pacientes com doenças do coração, dano renal, doenças de aparelho 

respiratório, gastrointestinal e dermatológico.  

 

6.2- Priorização dos problemas 

 

Segundo Campos; Faria e Santos, (2010) todos os problemas precisam ser priorizados. É 

necessário a equipe reunir e analisar todos os problemas para verificar qual que traz mais 

prejuízo para a saúde da comunidade. 

Atribuindo valores de baixa, média e alta importância em relação a três critérios fundamentais 

(importância do problema, urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe) foram 

priorizados os problemas identificados, tendo como problema prioritário neste momento um alto 

número de pacientes hipertensos na área de abrangência. Esta priorização é muito importante 

porque a equipe de saúde nem sempre tem condições financeiras e recursos humanos 

disponíveis para enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo.   
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Quadro 4- Priorização dos problemas encontrados no diagnóstico situacional da área de 

abrangência do PSF Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014 

 

Inhapim- Equipe PSF Santo Antônio 

Principais Problemas 
Importâ

ncia 

Urgê

ncia 

Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção 

Elevado número de pacientes 

hipertensos. 
Alta 11 Parcial 1 

Um alto número de pacientes 

com diabetes. 
Alta 8 Parcial 2 

Uso excessivo de ansiolíticos e 

antidepressivos.  
Alta 7 Parcial 3 

Falta de adesão da população a 

atividade de promoção de 

saúde e prevenção de doenças. 

Alta 5 Parcial 4 

Alta incidência de pacientes 

com doenças do coração, dano 

de rins, aparelho respiratório, 

gastrointestinal e 

dermatológico.  

Alta 4 Parcial 5 

Fonte: Autoria Própria (2014). 

 

O PSF possui um número elevado de hipertensos e não possui uma agenda definida de trabalho 

com os mesmos. A falta de um cronograma que trabalhe com os grupos de Hipertensos e a falta 

de estratificação do risco clínico como norteadores das ações de saúde dificultam o trabalho com 

o grupo e a promoção eficaz da mudança dos hábitos modificáveis de saúde. 

 

6.3- Descrição do problema 

 

Quando a doença é diagnosticada o paciente deve ter alguns cuidados como: hábitos de 

vida saudável, praticar atividade física regularmente, evitar tabagismo, diminuir  

o consumo de sal, açúcares e farinha, evitar sobrepeso e a obesidade, combater o estresse e 

assistir a consulta regularmente.                                                                        
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        A pressão arterial é considerada normal quando a pressão sistólica (máxima) não ultrapassa 

130 mmHg e a diastólica (mínima) é inferior a 85 mmHg. Na maioria das vezes, a pressão alta 

tem uma herança genética, mas também pode ser desencadeada por hábitos de vida pouco 

saudáveis como: obesidade, ingestão excessiva de sal ou de bebidas alcoólicas e inatividade 

física. 

É uma doença crônica que não tem cura, mais pode e deve ser controlado para evitar as 

complicações. O tratamento contínuo pode melhorar a qualidade de vida do paciente. No Brasil 

cerca de 17 milhões do total da população são hipertensos. Deste total o 90% de pacientes com 

HAS tem hipertensão essencial e o 10 % restante tem hipertensão secundária (GIROTO et al., 

2013)  

 

6.4- Explicação do problema 

A ausência de estratificação do risco clínico para HAS pela unidade de saúde, unido a 

ausência de uma agenda fixa de educação continuada com o grupo de hipertensos e o 

desconhecimento dos pacientes hipertensos sobre a doença, associado a fatores de risco 

modificável para HAS tais como dieta rica em gorduras saturadas e açúcares, sedentarismo, 

ingestão de bebidas alcoólicas, abandono das práticas saudáveis de controle da HAS e 

tabagismo, traz uma descontrole da doença e complicações posteriores.Conforme SIAB (2014) 

da unidade o PSF Santo Antônio, as principais doenças crônicas não transmissíveis na 

comunidade são as doenças circulatórias, onde a hipertensão tem alta prevalência, são 345 

hipertensos que equivale a14% da população maior de 15 anos é hipertensa. 
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6.5- Identificação dos nós críticos 

 

Segundo Campos; Farias e Santos (2010, p.65) a definição de “nós críticos” são aquelas 

causas que são consideradas mais importante na origem do problema, “que está dentro do meu 

espaço de governabilidade, ou, então, o seu enfrentamento tem  

possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando”. Abaixo estão os nós críticos 

selecionados: 

 Hábitos alimentares não saudáveis; 

 Sedentarismo e obesidade;                                                                              

 Tabagismo e etilismo; 

 Falta de informação sobre a doença. 

 Ações educativas insuficientes. 

Para os inadequados hábitos de vida recomenda-se modificar os hábitos de vida para 

diminuir a quantidade de pacientes com fatores de risco modificáveis que podem desencadear a 

doença em um momento determinado, para isso a equipe pode aumentar às ações educativas, 

programar atividades recreativas e campanhas educativas na rádio local. Os recursos 

necessários para conseguir estas ações são os conhecimentos que tem cada membro da equipe 

de saúde e o poder organizacional e planejador da equipe. 

O conhecimento Insuficiente dos pacientes sobre a doença é necessário lembrar que o 

grau de escolaridade da população que vive no bairro é muito baixo. Neste caso deve ser 

utilizada uma pedagogia que possibilite aumentar o nível de conhecimento do paciente em 

relação à doença com o objetivo que a população fique mais informada. Podem-se fazer 

campanhas educativas na rádio local e aumentar utilizar de panfletos educativos que serão 

discutidos com o paciente e entregue para eles, oportunidade para esclarecer e sanar  as 

dúvidas. Para isso necessita-se de diferentes recursos tais como o cognitivo e financeiro para a 

elaboração dos panfletos, políticos com mobilização social e poder da equipe para planejar as 

ações. 

 Ações de saúde insuficientes, as operações recomendadas são: 

 Aumentar as ações de saúde, 

 Fazer busca ativa de pacientes com risco para hipertensão, 

  Organizar a agenda para aumentar o atendimento dos pacientes com fatores de risco 

aumentados 

  Aumentar a realização de atividades de promoção e prevenção em saúde. Com esto espera-se 

ter a agenda organizada e aumentar a satisfação dos pacientes pelo atendimento programado. O 

produto final é avaliar o maior número de pacientes com fatores de risco e programar cada vez  
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mais as atividades de prevenção e promoção, os recursos necessários são ligados à organização 

na agenda de trabalho. 

 

6.6- Desenho das operações 

 Após a identificação das causas consideradas mais importantes, é necessário elaborar                                                                                                                                            

soluções e estratégias para o enfrentamento do problema, iniciando a elaboração de um plano de 

intervenção. Devem ser descritas as operações para o enfrentamento dos “nós críticos” e 

identificados os produtos e resultados para cada operação definida e os recursos necessários 

para a concretização das operações (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O quadro 5 permite uma visualização do problema e o desenho de operações traçadas para o 

enfrentamento de cada nós  críticos. 
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Quadro5-Desenho de operações para os “nós críticos” do problema do elevado número de 
hipertensos na PSF Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014. 
 

Nós críticos Operação 

projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

necessários 

Hábitos 
alimentares 
não 
saudáveis. 

Vida saudável  
-Modificar hábitos 
alimentares. 
-Discutir com os 
pacientes sobre as 
práticas 
alimentares 
saudáveis. 

Diminuir em 30% 
o número de 
pessoas que 
fazem uso 
excessivo de sal, 
gorduras 
saturadas e 
açucares. 

Avaliar o nível de 
informação do grupo 
acerca das práticas 
alimentares saudáveis. 
População mais in-
formada, consciente e 
responsável pelo 
tratamento. 

Cognitivo: Conhecimento científico acerca dos 
temas abordados. Organizacional: definir agenda 
para trabalhar com o grupo. 
Político e financeiro para aquisição de boletins 
informativos 

Tabagismo 
e etilismo. 

Combate ao 

inimigo 

Proporcionar 
apoio 
supervisionado 
para encorajar o 
abandono do uso 
de álcool e tabaco 

Diminuir em 25% 
o número de 
tabagistas e 
etilistas para o 
período de 1 ano. 

Programa de apoio e luta 
contra o tabaco e álcool. 

Organizacional: formalizar agenda em conjunto 
com a unidade. 
Inter setorial: Formalizar ação com apoio do Centro 
de apoio psicossocial CAPS, para designar 
profissional psicólogo. 

Falta de 
informação 
dos 
pacientes 
sobre 
hipertensão 
arterial e os 
fatores de 
risco. 
 

Conheça o 
inimigo 
silencioso 
 
Fomentar o 
conhecimento 
sobre a doença 
HAS. 
 

 

População mais 
consciente e 
informada sobre 
os riscos, causas 
e conseqüências 
da hipertensão 
arterial.  
 

Avaliação do nível de 
conhecimento dos 
participantes (em adesão 
na intervenção) Réplicas 
da estratégia relatando 
suas experiências. 
Campanhas de Promoção 
e Prevenção da HAS 

Cognitivos: Capacitação da equipe executora 
(metodologia conhecimentos científicos, habilidade 
comunicativa) 
Organizacionais Cronogramas da estratégia, 
Recursos básicos, Agenda de trabalho. 
 
Políticos Conseguir espaço na rádio local, 
mobilização social e articulação inter-setorial com 
rede de ensino. 
Financeiros: Aquisição de recursos audiovisuais, 
material educativo, didático, folder, folhetos, 
cartazes, etc. 

Sedentarismo 
e Obesidade 
 

Mexa-se 
proporcionar 
atividades físicas 
supervisionadas 
 

Diminuir em 40% o 
número de 
sedentários e 
obesos para o 
período de 1 ano. 
 

Programa de caminhadas e 
exercícios físicos 
orientados 
 

Organizacional: formalizar agenda em conjunto com 
a unidade. 
Inter-setorial: Formalizar ação com apoio do NASF, 
para designar educador físico. 

Ações 
educativas 
insuficientes. 

Aprender mais 
Utilizar mais ações 
educativas para 
levar o 
conhecimento aos 
pacientes. 
 

Facilita a 
transmissão de 
conhecimento. 
 
Facilita a 
apreensão do 
conhecimento 
transmitido. Facilita 
o inter-
relacionamento 
paciente / equipe  

Aumento do conhecimento 
dos pacientes  
 
Maior interação entre 
pacientes e equipe de 
saúde  

Organizacional: 
formalizar agenda em conjunto com a unidade. 
Cognitivo: Conhecimento científico acer-ca dos 
temas abordados. 
Financeiros: Aquisição de recursos audiovisuais, 
material educativo, didático, folder, folhetos, cartazes, 
etc. 

Fonte: Autoria própria 
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6.7- Identificação dos recursos críticos 

 

Para Campos; Faria e Santos, (2010) os recursos críticos a serem consumidos na execução das 

operações deve ser do conhecimento do responsável porque constitui uma atividade fundamental 

para analisar a viabilidade de um plano. É fundamental que a  

equipe tenha clareza de quais são esses recursos necessários para operacionalizar as 

operações. 

Quadro 6- Recursos críticos definidos para o problema enfrentado: elevado número de 

hipertensos na população assistida no PSF Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014. 

Projetos /Ações Recursos Críticos 

Vida saudável  
-Modificar hábitos alimentares. 
-Discutir com os pacientes sobre as práticas 
alimentares saudáveis. 

Cognitivo: Conhecimento científico acerca dos temas abordados. 
Organizacional: definir agenda para trabalhar com o grupo. 
Político e financeiro para aquisição de boletins informativos 

Combate ao inimigo 

Proporcionar apoio supervisionado para 
encorajar o abandono do uso de álcool e 
tabaco 

Organizacional: formalizar agenda em conjunto com a unidade. 
Inter setorial: Formalizar ação com apoio do Centro de apoio 
psicossocial CAPS, para designar profissional psicólogo. 

Conheça o inimigo silencioso 
 
Fomentar o conhecimento sobre a doença 
HAS. 
 

 

Cognitivos: Capacitação da equipe executora (metodologia 
conhecimentos científicos, habilidade comunicativa) 
Organizacionais: Cronogramas da estratégia, Recursos básicos, 
Agenda de trabalho. 
 
Políticos Conseguir espaço na rádio local, mobilização social e 
articulação inter-setorial com rede de ensino. 
Financeiros: Aquisição de recursos audiovisuais, material 
educativo, didático, folder, folhetos, cartazes, etc. 

Mexa-se 
proporcionar atividades físicas 
supervisionadas 
 

Organizacional: formalizar agenda em conjunto com a unidade. 
Intersetorial: Formalizar ação com apoio do NASF, para designar 
educador físico. 

Aprender mais 
Utilizar mais ações educativas para levar o 
conhecimento aos pacientes. 

Organizacional: 
formalizar agenda em conjunto com a unidade. 
Cognitivo: Conhecimento científico acer-ca dos temas abordados. 
Financeiros:Aquisição de recursos audiovisuais, material educativo, 
didático, folder, folhetos, cartazes, etc. 

 

Fonte: Autoria própria 
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6.8-Análise da viabilidade 

No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um instrumento 

para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar a viabilidade de um plano, 

inicialmente devem ser identificadas três variáveis fundamentais: quais são os atores que 

controlam recursos críticos das operações que compõem o plano; quais recursos cada um desses 

atores controla; qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. 

E então, definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano ou 

motivar o ator que controla os recursos críticos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

Quadro 7 - Proposta de ações motivacionais dos atores responsáveis pelo controle dos recursos 

necessários à execução do plano de intervenção para o enfrentamento do problema do elevado 

número de hipertensos na UBS Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014. 

Operação projeto Recursos críticos Controle dos recursos críticos Ação estratégica 

Ator que controla Motivação 

Vida saudável  

-Modificar hábitos alimentares.  
-Discutir com os pacientes sobre 
as práticas alimentares 
saudáveis. 

Cognitivo. 
Organizacional 
Político e 
financeiro 

Secretaria de 
Saúde 
Médico e 
enfermeira  

Favorável Apresentar e discutir os projetos 
para a secretaria de Saúde 
demanda 

Combate ao inimigo 

Proporcionar apoio super-
visionado para encorajar o 
abandono do uso de álcool e 
tabaco 

Organizacional 
Inter-setorial 

 

Secretaria de 
saúde 

Favorável Apresentação de projeto de ação 
específica 

Conheça o inimigo silencioso 
 

Fomentar o conhecimento sobre 
a doença HAS. 

Cognitivos. 
Organizacionais. 
Políticos. 
Financeiros. 

Secretaria de 
saúde 
Médico e 
enfermeira 

Favorável Apresentação de projeto de ação 
específico 

Mexa-se 

proporcionar atividades físicas 
supervisionadas 
 

Organizacional 
Inter-setorial.  

Setor de 
Comunicação 
social Secretaria 
de Saúde 

Favorável 
 

Favorável 
 

Não é necessária 

Aprender mais 

Utilizar mais ações educativas 
para levar conhecimentos aos 
pacientes. 

Organizacional 
Cognitivo. 
Financeiros. 

Secretaria de 
Saúde 
Médico e 
enfermeira  

Favorável Não é necessária 

Fonte:Autoria própria. 
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6.9 - Elaboração do plano operativo 

A principal finalidade do plano operativo é a designação de responsáveis pelos projetos e 

operações estratégicas, além de estabelecer os prazos para o cumprimento das ações 

necessárias. O gerente de uma operação/projeto é aquele que se responsabilizará pelo 

acompanhamento da execução de todas as ações definidas, o que não significa que deva 

executá-las. O seu papel principal é garantir que as ações sejam executadas de forma coerente e 

sincronizadas, prestando contas do andamento do projeto nos espaços definidos para o sistema 

de gestão do plano (CAMPOS;FARIA;SANTOS, 2010). 

 
Quadro 8- Plano operativo para enfrentamento do problema do elevado número de hipertensos 
na UBS Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014. 
 

Operação 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos Ação 
estratégica 

Responsável Prazo 

Vida saudável  
-Modificar hábitos 
alimentares.  
-Discutir com os 
pacientes sobre as 
práticas alimentares 
saudáveis. 

Diminuir em 30% 
o número de 
pessoas que 
fazem uso 
excessivo de sal, 
gorduras 
saturadas e 
açucares. 

Avaliar o nível de 
informação do grupo 
acerca das práticas 
alimentares saudáveis. 
População mais 
informada, consciente e 
responsável pelo 
tratamento. 

Não é 
necessária 

UBS Dois meses para o início 
das atividades 

Combate ao 
inimigo 

Proporcionar apoio 
super-visionado 
para encorajar o 
abandono do uso de 
álcool e tabaco 

Diminuir em 25% 
o número de 
tabagistas e 
etilistas para o 
período de 1 ano. 

Programa de apoio e luta 
contra o tabaco e álcool. 

Apresentar 
demanda de 
aquisição de 
materiais 
audiovisuais 

ACS, médico, 
enfermeira. 

Dois meses 
para  inicio 
das atividades 

Conheça o inimigo 
silencioso 
 
Fomentar o 
conhecimento sobre 
a doença HAS. 

População mais 
consciente e 
informada sobre 
os riscos, causas 
e conseqüências 
da hipertensão 
arterial.  
 

Avaliação do nível de 
conhecimento dos 
participantes (em adesão 
na intervenção) Réplicas 
da estratégia relatando 
suas experiências. 
Campanhas de Promoção 
e Prevenção da HAS 

Apresentação 
de projeto de 
ação específico. 

ACS, 
Médico, 
Enfermeira 

Dois meses para inicio das 
atividades 

Mexa-se 
proporcionar 
atividades físicas 
supervisionadas 
 

Diminuir em 40% 
o número de 
sedentários e 
obesos para o 
período de 1 ano. 
 

Programa de caminhadas 
e exercícios físicos 
orientados 
 

Apresentação 
de projeto de 
ação específico. 

ACS, médico, 
Enfermeira 

Dois meses 
para inicio 
das atividades 

Aprender mais 
Utilizar mais ações 
educativas para 
levar conhecimentos 
aos pacientes. 

Facilita a 
transmissão de 
conhecimento. 
 
Facilita a 
apreensão do 
conhecimento 
transmitido. 
Facilita o inter-
relacionamento 
paciente / equipe  

Aumento do conhecimento 
dos pacientes  
 
Maior interação entre 
pacientes e equipe de 
saúde  

 médico, 
Enfermeira 

Dois meses 
para inicio 
das atividades 

Fonte: Autoria própria 
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6.10- Gestão de plano 

É necessário um sistema de gestão para coordenar e acompanhar a execução das 

operações, indicando as correções de rumo necessárias. Esse sistema de gestão deve também 

garantir a eficiente utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e 

executores. O sucesso de um plano, ou pelo menos a possibilidade de que ele seja efetivamente 

implementado, depende de como será feita sua gestão (CAMPOS;FARIA;SANTOS, 2010). 

Quadro 10- Gestão do plano para enfrentamento do problema do elevado número de hipertensos 
na UBS Santo Antônio, Inhapim, MG, 2014. 
 
Operação 
Projeto 

Produtos Responsáv
el 

Prazo Situação 
atual 

Justificativa Novo 
Prazo 

Vida 
saudável  
-Modificar 
hábitos 
alimentares.  
-Discutir com 
os pacientes 
sobre as 
práticas 
alimentares 
saudáveis. 

Avaliar o nível de 
informação do 
grupo acerca das 
práticas 
alimentares 
saudáveis. 
População mais 
informada, 
consciente e 
responsável pelo 
tratamento. 

ACS, 
médico, 
Enfermeira 

2 meses 
para inicio 
das 
atividades. 

   

Combate ao 
inimigo 
Proporcionar 
apoio 
supervisionad
o para 
encorajar o 
abandono do 
uso de álcool 
e tabaco 

Programa de 
apoio e luta 
contra o tabaco e 
álcool. 

ACS, 
médico, 
Enfermeira. 

2 meses 
para inicio 
das 
atividades. 

   

Conheça o 
inimigo 
silencioso 
Fomentar o 
conhecimento 
sobre a 
doença HAS. 

Avaliação do 
nível de 
conhecimento 
dos participantes 
(em adesão na 
intervenção) 
Réplicas da 
estratégia 
relatando suas 
experiências. 
Campanhas de 
Promoção e 
Prevenção da 
HAS 

ACS, 
médico, 
Enfermeira. 

2 meses 
para inicio 
das 
atividades. 

   

Mexa-se 
proporcionar 
atividades 
físicas super-
visionadas 
 

Programa de 
caminhadas e 
exercícios físicos 
orientados 

UBS 2 meses 
para inicio 
das 
atividades 
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7 CONCLUSÃO 

 

A HAS é uma doença crônica não transmissível e igual a outras doenças crônicas 

apresenta altas taxas de prevalência e reduzido controle adequado na atenção básica a saúde. 

Por ser possível de diagnóstico precoce e controle adequado por meio de medidas 

farmacológicas, propostas como a do plano de intervenção em questão são importantes por 

contribuir otimizando o controle das afecções crônicas e diminuindo a ocorrência de eventos 

cardiovasculares, cerebrovasculares, renais na população afetada pela HAS, mais quando nós 

logramos alcançar a informação de que em nossa área de abrangência já tem acontecido vários 

AVC incluindo 2 pacientes jovens com menos de 35 anos de idade e 3 pacientes com mais de um 

evento, com um total de 12 pacientes, com seqüelas do AVC em 5 destes pacientes,  também 

pode se destacar que são numerosos os pacientes que apresentam dano de renal a causa de um 

inadequado controle da pressão.      

Dentre os recursos necessários para implementação do projeto de intervenção proposto, 

os recursos críticos são principalmente os cognitivos, os econômicos e os organizacionais. A falta 

de profissionais capacitados e a falta de disponibilidade na agenda dos profissionais de saúde é 

um dos principais entraves para realização das operações, que pode atrasar a implantação do 

plano, até que esses problemas sejam resolvidos. Somam-se ainda a deficiência de recursos 

financeiros e de equipamentos. A equipe, empenhada na proposta do projeto de intervenção, fará 

todo o necessário para disponibilização dos recursos necessários e resolução dos problemas que 

sejam entraves e aplicação do projeto. O passo inicial  

será a reunião com a gerência municipal e, em seguida, a capacitação e atualização da 

ESF em relação a classificação de risco e ao HIPERDIA. 

Mesmo com as dificuldades, a implementação do plano de ação proposto, tem diversas 

vantagens, como as possibilidades de diagnóstico adequado e precoce da HAS em diversos 

pacientes, a classificação de risco auxiliando a prevenção e o tratamento precoce das 

complicações e a priorização das medidas de promoção á saúde.  Outra vantagem do projeto é a 

priorização das atividades coletivas, como os grupos de hipertensos e as palestras informativas, 

com objetivo de aumentar a adesão da equipe melhorar seu trabalho em ações preventivas 

destinado a população em geral, evitando o predomínio das atividades individuais de cunho 

prioritariamente curativo. Podemos acreditar que, aumentando a adesão da população às 

mudanças de estilos de vida, ao uso correto das medicações e estimulando a autonomia dos 

sujeitos em relação ao seu estado de saúde e de bem estar, o projeto contribuirá de forma 

significativa para melhoria das condições de saúde e de vida da população adstrita. 
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