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RESUMO 

 

As doenças do aparelho circulatório estão no primeiro lugar como causa de morte no 
mundo, seguidas pelas neoplasias, causas externas e doenças do aparelho 
respiratório. Dentre as doenças do aparelho circulatório, as isquêmicas e o infarto 
agudo do miocárdio são as principais causas de mortalidade, seguidas das 
hipertensivas, evidenciando as doenças cardiovasculares como problema primordial 
de saúde pública do Brasil. A hipertensão arterial sistêmica está definida como a 
pressão sanguínea de valor igual ou superior a 140/90 mm/hg para um adulto jovem. 
O objetivo deste trabalho foi realizar uma proposta de intervenção educativa sobre 
os principais fatores de riscos da hipertensão arterial sistêmica para os usuários 
atendidos pela Unidade Básica de Saúde Antonio Domingos Rodrigues em 
Feijó/Acre, por meio de oficinas temáticas. Para a construção deste projeto, foi 
realizada a revisão bibliográfica através de pesquisa nas bases de dados 
Publicações médicas, Web of Science, literatura Latino-Americana e do Caribe em 
ciências da saúde, Scientific electronic library online. Os descritores em ciência da 
saúde que foram utilizados são: Hipertensão; Estilo de Vida; Fatores de Risco, 
Prevalência, Prevenção e controle, também na Biblioteca Virtual do Ministério da 
Saúde e da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a realização da proposta de 
intervenção levou-se em conta a aplicação do método do Planejamento Estratégico 
Situacional. O problema priorizado foi o elevado número de usuários com 
hipertensão arterial sistêmica na área de abrangência dessa Equipe de Saúde e o 
nó crítico sobre o qual se pode intervir foram os fatores de riscos e estilos de vida 
inadequados. Espera-se que a implementação das ações propostas possa favorecer 
a ampliação da adesão ao tratamento da hipertensão pelos usuários cadastrados. 
 

Palavras chaves: Hipertensão; Estilo de Vida; Fatores de Risco. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Diseases of the circulatory system are in the first place as a cause of death in the 
world, followed by neoplasms, external causes and diseases of the respiratory tract. 
One of the diseases of the circulatory system, and the ischemic myocardial infarction 
are the leading causes of mortality, followed by the hypertensive, highlighting 
cardiovascular disease as primary public health problem of Brazil. Hypertension is 
defined as blood pressure in amounts greater than or equal to 140/90 mm/hg to a 
young adult. The aim of this work was to carry out a proposal of educational 
intervention on the main risk factors of hypertension for users served by Basic Health 
Unit Antonio Domingos Rodrigues in Feijó/Acre, by means of thematic workshops. 
For the construction of this project, the literature review through research in medical 
Publications databases, Web of Science, literature Latin American and Caribbean 
Health Sciences, Scientific electronic library online, health science descriptors that 
have been used are: Hypertension; Lifestyle; Risk factors, Prevalence, prevention 
and control, also in the Virtual Library of the Ministry of health and the Federal 
University of Minas Gerais. For the realization of the proposed intervention took into 
account the application of the method of the Situational strategic planning. The 
prioritized problem was the high number of users with hypertension in the area 
covered by this team of health and the critical node on which can intervene were the 
risk factors and inappropriate lifestyles. It is expected that the implementation of the 
actions proposed can promote the expansion of the membership of the treatment of 
hypertension by registered users.  
 
 
Keywords: Hypertension; Lifestyle; Risk factors. 
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INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Feijó é um município que fica localizado na região central do Acre. O 

município contava com 32.412 habitantes no censo de 2010, com estimativa de 

32.360 para 2017, sendo o terceiro município mais populoso do estado e sua área é 

de 24.202 km² (sendo o segundo maior do estado e um dos maiores do país). Limita 

ao norte com o Amazonas, ao sul com o Peru, a leste com os municípios de Santa 

Rosa do Purus e Manoel Urbano e a oeste com os municípios de Tarauacá e 

Jordão. É uma cidade onde se desenvolve a agricultura e tem um grande número de 

desempregados. Essa população tem muitos costumes festas, celebrações, etc. 

(IBGE, 2018; FEIJÓ, 2018). 

 

1.2 Aspecto da comunidade 

A comunidade de Bairro Zenaide Paiva onde fica a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Antônio Domingos Rodrigues tem cerca de 3500 habitantes, fica distante de 

área do centro da cidade (SIAB 2017). 

O saneamento é regulado pelos serviços sanitários além de algumas 

condições precárias em moradias. O índice de analfabetismo é elevado e tem 

adolescentes que não frequentam a escola. A comunidade conta com uma escola 

pública para creche com funcionamento de manhã e a tarde. Tem muitas igrejas, um 

centro socioeducativo para adolescentes de Feijó e Tarauacá que cometam delitos. 

(SIAB 2018). 

A comunidade tem sistema de aqueduto e rede de esgotos, boa 

disponibilidade dos resíduos sólidos e líquidos. Quanto ao nível de escolaridade 

predomina a ensino médio completo e existe analfabetismo. Há um nível econômico 

baixo.  

Além disso, são muitos os deficientes e idosos que têm seguimento por 

assistência social. Até o momento tem-se diagnosticado 110 hipertensos para uma 

taxa de 34%, sendo muito parecida à média do Brasil que oscila acima dos 30%. 

Conhecendo as características da população e seus estilos de vida acredita-se que 

a maior porcentagem corresponda à hipertensão essencial primária (IBGE, 2018). 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

O município conta com um Conselho Municipal de Saúde composto por 11 

conselheiros, seis representantes dos trabalhadores (profissionais de saúde), 

representantes dos usuários e dois prestadores de serviços, que se reúnem todas às 

últimas quartas feiras do mês. (IBGE, 2018)  

O Fundo Municipal de Saúde foi criado através da Lei nº 293, de 19 de marco 

de 1993, tendo como coordenação a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que 

administra onze farmácias, que mantém em estoque os remédios da lista básica, 

definida na relação de medicamentos municipal, em acordo com o estabelecido pelo 

Ministério da Saúde. Conta também com uma Central de Regulação Municipal: Este 

setor trabalha com atendimento direto ao usuário ou Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) para agendamento de consultas especializadas, exames de média e 

alta complexidade (marcados diretamente no Sistema Nacional de Regulação 

SISREG II) e autorização de cirurgias. Diariamente são atendidos aproximadamente 

120 usuários (DATA-SUS 2017). 

 

1.4 Programas do sistema municipal de saúde 

Setor de Endemias: A Equipe de Endemias conta atualmente com 

profissionais e em Feijó atuam contra Dengue, Doença de Chagas e Leishmaniose.  

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF): O NASF realiza suas ações 

vinculadas as ESF. É composta por dois Educadores Físicos, uma Farmacêutica, um 

Fisioterapeuta, uma Nutricionista e uma Psicóloga.  

Núcleo de Promoção à Saúde – (NUPS): desenvolve ações voltadas para 

promoção em saúde que possibilite a continuidade das ações de atenção básica 

através da Estratégia de Saúde da Família. 

Programa Saúde na Escola (PSE): Desenvolve ações de prevenção, agravos, 

promoção de saúde e atividades educativas com alunos, famílias e comunidade 

escolar. Podemos destacar alguns serviços ofertados no município: Palestras 

educativas; Apoio Psicossocial; Avaliação Tratamento odontológico. 

Programas de Atenção Básica: Por meio da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), a SMS de Feijó fortalece a atenção primária à população, abrangendo todos 

os ciclos de vida: infância, adolescência, adulta e terceira idade. E ainda, são 

desenvolvidos os seguintes programas: 
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Programa de Imunização; - SISPRENATAL; - Programa de Vitamina “A” e 

Sulfato Ferroso; - SISVAN; - Programa Bolsa Família; - Planejamento Familiar. 

A Saúde Bucal: Funciona com quatro Consultórios Odontológicos, nas 

seguintes unidades: UBS Antonio Domingos Rodrigues, UBS Maria de Andrade 

Souza. UBS Francisca Lima, e a UBS Maria Alice.  

Conta ainda com um hospital, uma sala para maternidade; Farmácia; 

Laboratório; Atendimento odontologia; Plantão médico e profissional enfermeiro 24 

horas; Plantão administrativo.  

De acordo com o plano Diretor Regional (PDR) os serviços especializados 

são pactuados nas cidades circunvizinhas (cruzeiro do sul e rio branco).   

 

1.5 A Unidade Básica de Saúde Antonio Domingues Rodrigues 

A UBS Antônio Domingos Rodrigues pertence ao município Feijó e fica no 

bairro Zenaide Paiva distante do centro da cidade. Foi inaugurada em 30/03/2012, 

dividida em sete micro áreas, com um total de 3500 habitantes e 550 famílias. (SIAB, 

2017).  

A UBS está constituída por uma recepção, uma sala de enfermagem, uma 

sala de reuniões e educação em saúde, uma sala destinada a almoxarifado, um 

consultório médico com sanitário, uma sala de vacina, uma sala de curativos e 

procedimentos, uma sala de nebulização, um equipo odontológico, uma área 

específica para o compressor, sanitários para funcionários e usuários, copa/cozinha, 

depósito para material de limpeza, sala de recepção, lavagem e descontaminação 

do material, sala de esterilização e estocagem de material, abrigo para resíduos 

sólidos, depósito para o lixo não contaminado e uma sala para os ACS. (SIAB, 2017) 

 

1.6 A equipe da saúde da família, da unidade básica de saúde Antonio 

Domingues Rodrigues. 

A Equipe de Saúde da Família Antonio Domingos Rodrigues do município 

Feijó, Estado de Acre está constituída por um técnico de enfermagem, uma 

enfermeira que é a diretora da unidade, sete ACS, duas recepcionistas, além de uma 

equipe de saúde bucal. A população tem muito apreço pela UBS (SIAB, 2017). 
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1.7 O funcionamento da unidade de saúde da equipe  

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta feira de 7 horas a 17 

horas. O trabalho é desenvolvido de forma organizada com a participação ativa de 

todos os trabalhadores, já que a equipe tem muita unidade. Uma reunião mensal é 

realizada, onde o trabalho é planejado e as deficiências apresentadas durante o mês 

trabalhado são analisadas, com o objetivo de melhorar o atendimento prestado à 

população.com o apoio incondicional das ACS, utilização de cadastro, cartão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), prontuários, livro de referência e contra referências, 

prestação de diversos serviços. (SIAB, 2017). 

 

1.8 O dia a dia da equipe 

Os atendimentos agendados e de demanda espontânea são realizados 

durante todo o dia, fornecendo prioridade para as urgências. Realiza-se um 

acolhimento com escuta qualificada e avaliação de risco oferecendo à clientela um 

atendimento pelo risco e não por ordem de chegada.  

São acompanhadas as doenças crônicas, diminuindo fatores de risco, 

complicações e favorecendo o processo de recuperação, além do acompanhamento, 

gestão e avaliação dos casos considerados complexos e os usuários que precisam 

ser avaliados e acompanhados por outros serviços.  

Também é realizada a prevenção de câncer de mama, útero, colón e próstata 

mediante o rastreamento, consultas de enfermagem, atendimentos de puericultura, 

pré-natal e visita domiciliar, oferecendo acompanhamento das doenças crônicas e 

transmissíveis. Realizam-se grupos operativos com idosos, grávidas, hipertensos e 

diabéticos. A equipe tem um registro das referências e contra referências. As 

urgências são atendidas tratando-se de resolver de não ser possível então são 

encaminhadas o hospital. 

 

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

As doenças do aparelho circulatório estão em primeiro lugar como causa de 

morte no mundo, seguidas pelas neoplasias, causas externas e doenças do 

aparelho respiratório. Dentre as doenças do aparelho circulatório, as isquêmicas e o 

infarto agudo do miocárdio são as principais causas de mortalidade, seguidas das 

hipertensivas, evidenciando as doenças cardiovasculares como problema primordial 
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de saúde pública do Brasil. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como a 

pressão sanguínea de valor igual ou superior a 140/90 mm/Hg para um adulto jovem 

(ASSUNÇÃO; URSINE, 2008; BRASIL, 2001).  

Na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Antonio Domingos 

Rodrigues do município Feijó, Estado de Acre existem vários problemas de saúde 

como: usuários hipertensos associados às dificuldades com a adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo, população com vários fatores de risco que levam ao aparecimento 

de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como: dislipidemias, obesidade, 

sedentarismo, doenças transmissíveis: parasitismo intestinal, doenças diarreicas. 

Dessa maneira a equipe de saúde propôs um plano de ação que contribua para um 

melhor controle destes, mediante uma maior adesão ao tratamento, indicado pelas 

complicações provocadas por não ser tratada devidamente em um período de tempo 

adequado. 

Na área de abrangência os principais problemas encontrados e priorizados 

são: 

1-Elevada prevalência de DNCT: Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus. 

2-Dislipidemia. 

3- Gravidez na adolescência. 

4- Elevado índice de usuários com doenças de transmissão sexual.  

 

Nos dados levantados pela equipe de saúde Antonio Domingos Rodrigues, na 

identificação e na priorização dos problemas a alta incidência e prevalência das 

DCNT continua sendo um problema na comunidade. Depois da análise dos 

problemas priorizados é o momento de realizar o plano de ação que tem como 

grande desafio diminuir os fatores de riscos e melhorar seus estilos de vida para 

assim reduzir e evitar complicações dessa doença e o impacto social e econômico 

decorrentes do seu contínuo crescimento.  

As mudanças dos estilos de vida, tanto individual ou coletiva, são 

fundamentais para a prevenção da HAS e para alcançar as medidas pressóricas 

adequadas preconizadas pelo Ministério de Saúde, são recomendadas: 

Alimentação adequada. 

Diminuição do consumo de sal. 

Controle do peso. 
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Prática de atividade física. 

Diminuição do uso de tabaco e álcool.  

‘ 

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

intervenção 

 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde 

Antonio Domingos Rodrigues, município de Feijó, Estado de Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado índice 

Hipertensão 

arterial 

Alta 28 Total 1 

Diabetes 

mellitus 

Alta 25 Parcial 2 

Dislipidemia Media 18 Parcial 3 

Gravidez na 

adolescência 

Baixa 15 Parcial 4 

Elevado índice 

de usuários 

com DTS 

Baixa 12 Fora 5 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

*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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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em 2010, a HAS foi responsável por 6,91% das internações hospitalares no 

Brasil. As doenças cardiovasculares (DCV) vêm sendo as principais causas de morte 

e em 2010, sendo que no Brasil foram registradas 326.371 mortes por doenças do 

aparelho circulatório (ASSUNÇÃO; URSINE, 2008; BRASIL, 2001).  

Devido esta doença ser na maior parte do seu curso assintomática, seu 

diagnóstico e tratamento é frequentemente negligenciado. Soma-se a isso a baixa 

adesão por parte do usuário ao tratamento prescrito (GUSMÃO; GINANI; SILVA, 

2006), sendo esses os principais fatores que determinam que a HAS tenha um 

controle muito baixo dos níveis considerados normais em todo o mundo, apesar dos 

diversos protocolos e recomendações existentes, além do acesso a medicamentos 

(LEITE; VASCONCELOS, 2003; ROSARIO et al, 2009). 

É fundamental a participação da equipe de saúde no controle da HAS na 

comunidade atendida pela Equipe de Saúde da Família Antonio Domingos 

Rodrigues do município Feijó, Estado de Acre, pois ela, em conjunto com todos 

profissionais, pode sensibilizar o usuário no diagnóstico clínico, na conduta 

terapêutica, informando e educando para que ele possa aderir corretamente o 

tratamento (PINHEIRO et al, 2009).  

A dinâmica proposta pela Estratégia de Saúde da Família, centrada na 

promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, 

permite a identificação mais acurada e um melhor acompanhamento dos indivíduos 

hipertensos (PAIVA et al., 2006). 

Tendo em vista a alta prevalência de usuários com HAS na área de 

abrangência da UBS Antonio Domingos Rodrigues, optou- se por realizar uma 

proposta de intervenção educativa para melhorar o nível de conhecimento destes 

sobre a doença, e consequentemente seus estilos de vida e fatores de risco, suas 

preocupações e inquietudes.  

Espera-se que a equipe possa contribuir de maneira positiva nas mudanças 

desses estilos de vida, hábitos e costumes para gerar melhorias em suas vidas em 

curto e médio prazo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Realizar uma proposta de intervenção educativa para melhorar o nível de 

conhecimento da população em relação aos fatores de risco da HAS e, 

consequentemente, seus estilos de vida, suas preocupações e inquietudes.  

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Avaliar os casos de HAS atendidos pela UBS de acordo a idade, sexo, 

raça. 

2. Definir os estilos de vida e fatores de risco a que a população hipertensa 

está exposta. 

3. Estabelecer uma agenda assistencial das visitas domiciliares e palestras 

educativas para essa população.    
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4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do trabalho foi realizado uma revisão de literatura nas 

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores em 

ciência da saúde (DeCS) que foram utilizados são: Hipertensão; Estilo de Vida; 

Fatores de Risco, Prevalência, Prevenção e controle. Foram considerados os artigos 

publicados nos últimos 10 anos. Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Sistema 

Informativo da Atenção Básica (SIAB), Departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) e Programas do Ministério da Saúde e da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. 

A proposta de intervenção se baseou ainda no diagnóstico de saúde da ESF. 

Utilizou-se o método de Estimativa Rápida, conforme orientação da disciplina de 

Planejamento e avaliação em ações de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) 

que instrui como encontrar um conjunto de problemas e dos recursos para seu 

enfrentamento, num curto período de tempo e sem altas despesas. O objetivo foi 

envolver a população na identificação das suas necessidades e problemas; também 

os atores sociais, autoridades municipais, organizações governamentais e não 

governamentais, etc., que controlam recursos para o enfrentamento dos problemas.  

Após processados os problemas identificados no Diagnóstico Situacional da 

área de abrangência, foi elaborado um plano de ação para enfrentar o problema 

prioritário. 



19 
 

 
 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Estrategia de saúde da família 

A Estrategia da saúde da família (ESF) tem como finalidade melhorar o 

estado de saúde da população mediante a construção de um módelo assitencial 

baseado em promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da 

saúde em conformidade com os principios e directrizes do SUS e de ampliar a 

resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de 

propiciar uma importante relação custo-efetividade. A ESF é fundamentada na 

abordagem coletiva, multi e interprofissional, centrada na família e na comunidade e 

é composta por equipes saúde da família que envolve enfermeiros, médicos, 

técnicos em enfermagem, odontólogos e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

(BRASIL, 2006b), tendo papel fundamental para o sucesso do controle e tratamento 

das doenças crônicas não transmissíveis (GIRÃO; FREITAS, 2016), entre elas a 

HAS. 

 

5.2 Hipertensão Arterial Sistêmica  

A HAS, também chamada como pressão alta é uma doença crónica que afeta 

cerca de um terço da população mundial. É determinada por elevados níveis de 

pressão sanguínea nas artérias, o que faz com que o coração tenha que exercer um 

esforço maior do que o normal para circular a sangue através dos vasos sanguíneos, 

sendo um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular 

encefálico, trombolembólico ou hemorrágico, infarto agudo do miocardio, aneurisma 

arterial (por exemplo, aneurisma da aorta, doenca arterial periférica, além de ser 

uma das causas de insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardiaca). O aumento 

da pressão sanguínea arterial, mesmo moderado, está associado à redução da 

esperança de vida. É a doença crónica que ocasiona o maior número de consultas 

nos sistemas de saúde, com um importantíssimo impacto económico e social. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006; BRASIL 2014). 

Entre os usuários hipertensos, 95% não possuem causa orgánica; ou seja, ela 

é causada por predisposições hereditárias e fatores externos como estresse, 

obesidade, alimentação, sedentarismo, estilos de vida, tabagismo, consumo de 

álcool, doenças orgánicas ou distúrbios hormonais. Os outros 5% são por causas 
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secundárias identificáveis como uso de alguns medicamentos, gravidez ou doenças 

renais (BRASIL, 2006a; BRASIL 2001). 

No Brasil a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de individuos adultos e mais de 

60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

doença cardiovasculares, junto com diabetes mellitus e suas complicações 

(cardíaca, renais e acidente vascular encefálico) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2006; BRASIL 2001). 

 

5.3 Estilo de vida. 

Estilo de vida é uma expressão moderna utilizada para se referir à 

estraficação da sociedade, por meio de aspectos comportamentais, expressos 

geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de 

vida adaptada ao dia a dia (PEREIRA et al, 2009). É um conceito amplo que inclui a 

pessoa como um todo e tem muitos aspectos que se combinam para influenciar a 

saúde individual nas áreas física, mental, espiritual e social. É a forma pela qual uma 

pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e, em consequência, se 

comporta e faz escolhas. Estes constituem os principais fatores de riscos 

comportamentais envolvidos nas doenças crônicas e incapacidades sérias. As 

doenças crônicas como as cardiovaculares e neoplásicas junto com os acidentes 

estão entre as principais causas de morte nas sociedades, desenvolvidas ou não. 

Um estilo de vida sedentário está associado a sobrepeso e obesidade, por exemplo, 

o que pode ocasionar a HAS. Um estilo de vida saudável ajuda a manter o corpo em 

forma e a mente alerta (MENDES; CESAR; BARRO, 2013). 

Um estilo de vida saudável inclui a saúde preventiva, boa nutrição e controle 

do peso, recreação, exercícios regulares, e evitar substâncias nocivas ao organismo 

(ALVES, 2013). 

 

5.4 Fatores de riscos. 

Os fatores de risco são condições e problemas que aumentam as chances de 

uma pessoa desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto e acidente 

vascular cerebral. Alguns podem ser evitados, tratados e controlados. Estes são os 

mutáveis. Outros são imutáveis, como o histórico familiar e a etnia, mas conhecê-los 

serve como alerta para que a pessoa adote hábitos saudáveis. Entre os modificáveis 
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encontramos o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, colesterol elevado, 

diabetes mellitus, estresse excessivo, alimentação não saudável, obesidade, 

sedentarismo, uso de medicamentos anticoncepcionais, etc. Entre os não 

modificáveis estão etnia (mais frequente na raça negra), sexo (mais frequente no 

sexo feminino), história familiar com 74% e idade (mais frequente acima de 40 anos). 

(MENDES; CESAR; BARRO, 2013, LEITE; VASCONCELOS, 2003, JARDIM et al., 

2009). 

 

5.5 Educação em saúde 

O Ministério da Saúde define educação em saúde como:  

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde 

que visa à apropriação temática pela população [...]. Conjunto de 

práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das 

pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os 

gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com 

suas necessidades (BRASIL, 2006b). 

 

Esta visa garantir a dignidade da pessoa humana através da promoção da 

saúde e direitos humanos, presentes na autodeterminação e responsabilidade pela 

própria vida, tendo uma visão total de sua existência e das necessidades humanas 

(SHIRATORI et al., 2004). Nesse contexto, educar para saúde é ir além da 

assistência curativa, priorizando ações preventivas e promocionais e reconhecendo 

os usuários dos serviços de saúde como sujeitos de saberes e condições de vida, 

devendo ser estimulados a lutar por mais qualidade de vida e dignidade (ALVES, 

2005). 

Pode-se dizer que seus conceitos e própositos foram adotados conforme as 

mudanças de paradigma que ocorreram no setor saúde, sendo hoje uma ferramenta 

importante para a promoção de saúde e garantia dos direitos humanos fundamentais 

(PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2018). 

Existem diversidades nos modelos de educação em saúde, sendo que todos 

evidenciam um objetivo em comum que é a mudança de hábitos, atitudes e 

comportamentos individuais, em grupos e no coletivo. As atividades desenvolvidas 

estimulam a prevenção de doenças, a prevenção de saúde e o angajamento da 



22 
 

 
 

população e a sua particapação em asuntos relacionados à saúde, contribuindo com 

a melhora da situação e da qualidade de vida das famílias e população geral. 

(PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2018). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “elevado número de 

pacientes com HAS” na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família 

Antonio Domingos Rodrigues do município Feijó, Estado de Acre, para o qual se 

registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS 

2010).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

A HAS é uma doença crônico-degenerativa, sendo a mais frequente das 

doenças cardiovasculares. É o principal fator de risco para as complicações mais 

comuns como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, além da 

doença renal crônica terminal (BRASIL, 2006 a).  

No Brasil são 17 milhões de portadores de HAS, 35 % da população maior de 

40 anos, e esse número vai crescendo; seu aparecimento está cada vez mais 

precoce. A morbimortalidade devida esta doença é muito alta, pelo que a HAS é um 

problema grave de saúde pública no Brasil e na população mundial (BRASIL, 

2006a).  

As modificações de estilos e modos de vida como uma alimentação saudável, 

controle de peso, prática de atividades físicas, evitar o sedentarismo, tabagismo e o 

consumo de álcool são de fundamental importância na prevenção e no tratamento 

da HAS (BRASIL, 2006a).  

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

Neste projeto de Intervenção propomos programar estratégias de prevenção e 

promoção de saúde dirigida à educação em saúde e o tratamento não 

medicamentoso em usuários com HAS da Equipe de Saúde da Família Antonio 

Domingos Rodrigues do município Feijó, Estado de Acre, onde essa doença crônica 

tem uma alta prevalência.  

Com a adesão destas estratégias em saúde e o incremento do conhecimento 

sobre esta doença e os fatores de risco as pessoas com HAS podem fazer as 

mudanças de estilo de vida, fundamentais para o controle da mesma com a 

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/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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finalidade da redução das complicações e melhora de sua qualidade de vida.  

É um tema preocupante no município, considerando os temas e as 

características da área de abrangência, uma vez que é uma comunidade com uma 

população 3500 pessoas e destas 110 são cadastradas como hipertensos. 

Participarão da aplicação do projeto uma equipe formada por 11 integrantes, 

sendo eles: Uma Enfermeira, um técnico de enfermagem, sete ACS, uma 

Fisioterapeuta e uma médica da UBS.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

Os “nós crítico“ no qual se pode agir para diminuir o impacto do problema 

principal na comunidade ou até eliminá-lo refere-se a:  

 Fatores de riscos e estilos de vida inadequados na HAS. 

 Falta de adesão aos exercícios físicos, ofertados pela saúde. 

 Falta de capacitação dos profissionais da equipe de saúde para detectar 

precocemente paciente com fatores de risco para HAS  

 

6.4 Desenho das operações 

As operações para os “nós críticos” relacionado ao problema “elevado número 

de usuários com HAS na área de abrangência da UBS Antonio Domingos Rodrigues 

estão detalhados nos quadros a seguir”. 

.
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Quadro 2. Desenho de operações para o nó crítico “Fatores de riscos e estilos de 

vida inadequada na hipertensão arterial¨ do problema “elevado número de usuários 

com HAS na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Antonio 

Domingos Rodrigues do Município Feijó, Estado de Acre 

Nó crítico Fatores de riscos e estilos de vida inadequada na 

hipertensão arterial 

Operação “Saber +” 

Aumentar o nível de conhecimento dos usuários sobre 

a doença.  

Modificar ou diminuir os fatores de risco e melhorar 

estilo de vida 

Resultados esperados Diminuir número de usuários obesos, sedentários, 

tabagistas e alcoólicos e mais hábitos dietéticos na 

população. 

Produtos esperados Aumentar o número de consultas programadas e 

visitas domiciliares.  

Implantar o programa de caminhadas e estabelecer 

campanha educativa na rádio local. 

Recursos necessários Estrutural: organizar agenda de trabalho e programa 

de caminhadas. 

Cognitivo: oferecer informação de hipertensão arterial. 

Financeiro: conseguir panfletos educativos.   

Político: conseguir espaço na rádio local. 

Recursos críticos Estrutural: agenda de trabalho. 

Cognitivo: garantir informação sobre a hipertensão 

arterial. 

Político: conseguir espaço na rádio local 

Financeiro: adquirir panfletos educativos. 

Controle dos recursos 

críticos 

Ator que controla: setor de comunicação social equipe 

de saúde, secretário de saúde. 

Motivação: favorável. 

Ações estratégicas Não é necessário 

Prazo 6 meses 
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Responsável (eis) elo 

acompanhamento das 

operações 

Equipe de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das operações 

Gestão e acompanhamento pela equipe de saúde. 

Avaliação pelo conselho de saúde. 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Quadro 3. Desenho de operações para o nó crítico “Falta de capacitação dos 

profissionais da equipe de saúde para detectar precocemente paciente com fatores 

de risco para HAS¨ do problema “elevado número de usuários com HAS na área de 

abrangência da Equipe de Saúde da Família Antonio Domingos Rodrigues do 

Município Feijó, Estado de Acre 

Nó crítico Falta de capacitação dos profissionais da equipe de 

saúde para detectar precocemente paciente com 

fatores de risco para HAS 

Operação Capacitar a todos os profissionais visando á melhoria 

do atendimento 

Projeto Prevenir riscos 

Resultados Esperados Profissionais capacitados e motivados 

Produtos Esperado Processo de trabalho organizado na prevenção e 

cuidado para prevenir risco de HAS. 

Recursos necessários Estrutural: organizar agenda de trabalho. 

Financeiro: Recursos audiovisuais, material didático, 

recursos humanos e espaço físico. 

Político: parceira com a secretaria de saúde. 

Recursos críticos Estrutural: agenda de trabalho. 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, 

material didático, recursos humanos e espaço físico. 

Político: articulação com a secretaria de saúde. 

Controle dos recursos 

Críticos. 

Ator que controla: equipe de saúde. 

Motivação: favorável. 

Ação estratégica de 

motivação 

Realizar treinamento para a equipe. 

Responsáveis pelo  

Acompanhamento das 

ações 

Equipe de saúde 

Prazo 6 meses 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das operações 

 Gestão e acompanhamento pela equipe de saúde. 



28 
 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Quadro 4. Desenho de operações para o nó crítico “Falta de adesão aos exercícios 

físicos, ofertados pela saúde¨ do problema “elevado número de usuários com HAS 

na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família Antonio Domingos 

Rodrigues do Município Feijó, Estado de Acre 

Nó crítico Adesão aos exercícios físicos 

Operação Incentivar a pratica de exercícios físicos 

Projeto Exercícios e saúde. 

Resultados Esperados Mudanças no estilo de vida. 

Produto Esperado Mudança dos hábitos e estilos de vida 

inadequados. 

Diminuição da obesidade e sedentarismo 

mediante a pratica sistemática de exercícios 

físicos. 

Recursos Necessários Estrutural: academia comunitária, área 

esportiva. 

Materiais: confecção de panfletos. 

Politico: professores de educação física em 

parceria com a secretaria de saúde. 

Recursos críticos Financeiro: aquisição dos materiais, espaço 

físico. 

Político: articulação com a secretaria de saúde. 

Controle dos Recursos críticos Secretaria de saúde, secretaria de esporte. 

Ação estratégica De motivação Apresentação do projeto. 

Responsáveis pelo 

Acompanhamento  

das ações 

Equipe de saúde e professor de educação 

física. 

Prazo 12 meses 

Processo de monitoramento e 

Avaliação das operações 

3 meses. 

Gestão e acompanhamento pela equipe de 

saúde. 

Avaliação pelo conselho de saúde. 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A intervenção no acompanhamento de usuários hipertensos, através da 

formação de grupos para ação educativa, seguimento regular, garantia de 

fornecimento de medicação e atendimento de intercorrências por equipe 

multidisciplinar deverá ser regularmente realizada pela equipe de saúde.  

Espera-se que a implementação das ações propostas possa favorecer a 

ampliação da adesão ao tratamento da HAS pelos usuários cadastrados na ESF 

Antonio Domingos Rodrigues do município Feijó, estado de Acre. 

Esse tipo de intervenção pode ser mantido e ampliado no atendimento dos 

serviços públicos de saúde. Para maior eficácia, deve ser institucionalizada, 

independentemente de mudanças político-administrativas, por meio da incorporação 

de mais profissionais de saúde e maior participação da comunidade. 
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