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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção para solução de 

um problema considerado prioridade na área de abrangência do Programa de Saúde da Família 

Lagoa Grande. Observou-se através dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica que 

de 3539 habitantes adscritos, 2915 (aproximadamente 82,3% da população) são adultos acima de 

20 anos e destes, 559 portadores de hipertensão arterial sistêmica o que corresponde a 

aproximadamente 15% da população. Fez-se uma revisão bibliográfica caracterizando a 

hipertensão como a doença mais prevalente no Brasil e a que mais acarreta doenças 

cardiovasculares. Considerou-se, portanto, dentre outros problemas da unidade de saúde Lagoa 

Grande, o seguimento deficiente dos hipertensos como o problema principal. Através do 

planejamento estratégico situacional simplificado elaborou-se um projeto de intervenção a fim de 

melhorar a qualidade do processo de trabalho da equipe focado em um melhor acompanhamento 

destes pacientes. 

 

Palavras-chave: projeto de intervenção, hipertensão arterial, planejamento estratégico 

situacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this work was to develop an intervention project to solve a 

problem considered priority in the area covered by the Family Health Program Lagoa Grande. It 

was observed through the data from the Information System of Primary Care ascribed to the 3539 

inhabitants, 2915 ( approximately 82.3 % of the population ) are adults and up to 20 years old of 

these, 559 patients with hypertension which corresponds to approximately 15% of the population. 

Did a literature review featuring hypertension as the most prevalent in Brazil and responsible for 

most cardiovascular diseases. Therefore it was considered among other problems of the health 

unit Great Pond, poor monitoring of hypertensive patients as the main problem. By simplified 

situational strategic planning elaborated a project of intervention in order to improve the quality 

of the work process the team focused on better monitoring of these patients. 

 

Keywords : intervention project, arterial hypertension, situational strategic planning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (>18 

anos). 

Quadro 2. Atendimento programado aos hipertensos de acordo com sua estratificação de risco. 

Quadro 3. Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico da UBS 

Lagoa Grande. 

Quadro 4. Desenhos das operações para os “nós” críticos do problema seguimento deficiente dos 

hipertensos.   

Quadro 5.  Recursos críticos no seguimento dos hipertensos. 

Quadro 6.  Propostas de ações para motivação dos atores. 

Quadro 7.  Projeto de intervenção. 

Quadro 8. Operação: Viva Saúde, coordenado por médico, com avaliação após 4 meses. 

Quadro 9. Operação: Dia do Hipertenso, coordenado por médico, com avaliações mensais. 

Quadro 10. Operação: Venha Mais, coordenado por enfermeira, com avaliações mensais. 

Quadro 11. Planilha de gestão do projeto de seguimento dos hipertensos da unidade Lagoa 

Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS- Agente Comunitário de Saúde 

CEO - Centro de Especialidades odontológicas 

ESF - Equipe de Saúde da Família 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

HAS- Hipertensão Arterial Sistêmica 

NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

PA- Pressão arterial 

PACS- Programas de Agentes Comunitários  

PROVAB- Programa de Valorização da Atenção Básica 

PSF- Programa de Saúde da Família 

SIAB- Sistema de  Informação da Atenção Básica 

UBS- Unidade Básica de Saúde  

UFMG- Universidade Federal de Minas Gerais 

UPA- Unidade de Pronto Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SUMÁRIO 

 

 
1 INTRODUÇÃO 12 

2 JUSTIFICATIVA 16 

3 OBJETIVO 17 

4 MÉTODO 18 

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 18 

4.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 18 

4.3 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 19 

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 20 

5.1 PRIMEIRO PASSO: DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS 20 

5.2 SEGUNDO PASSO: PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 20 

5.3 TERCEIRO PASSO: DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SELECIONADO 21 

5.4 QUARTO PASSO: EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA 21 

5.5 QUINTO PASSO: SELEÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS 22 

5.6 SEXTO PASSO: DESENHO DAS OPERAÇÕES 22 

5.7 SÉTIMO PASSO: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CRÍTICOS 23 

5.8 OITAVO PASSO: ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO 24 

5.9 NONO PASSO: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 24 

5.10  DÉCIMO PASSO: GESTÃO DO PROJETO 26 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28 

REFERÊNCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
APRESENTAÇÃO 

 

Como médica generalista, graduada em dezembro de 2012 pela Faculdade Atenas- 

Paracatu-MG, tenho trabalhado na Saúde da Família, na Equipe Saúde da Família (ESF) Dona 

Joana Areado, zona rural de Patos de Minas-MG, de março a agosto de 2013 e atualmente 

atuando da ESF Lagoa Grande, zona urbana do mesmo município pelo Programa de Valorização 

da Atenção Básica (PROVAB). Baseando-se na importância da atenção básica à saúde e seu 

impacto na população brasileira estou realizando o Curso de Especialização em Atenção Básica 

em Saúde da Família oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a fim de 

aprimorar os meus conhecimentos e atender da melhor forma aos usuários deste serviço. 

A renovação de anti-hipertensivos sem consulta médica é bastante frequente na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em que atuo, e acredito ser este um dos fatores responsáveis pelo controle 

inadequado dos portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) adscritos na área de 

abrangência.   De acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 1p: 
A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta 

progressivamente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de 

forma linear, contínua e independente. [...] Em nosso país, as DCV têm 

sido a principal causa de morte  

Considerou-se, o seguimento inadequado dos hipertensos um problema importante, e 

consequentemente a sua resolução devido à alta prevalência, a morbidade e a mortalidade da 

HAS, de acordo com os dados estatísticos da VI Diretrizes Brasileiras de HAS, 2010.  
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1 INTRODUÇÃO  

O município de Patos de Minas está situado na Região Alto Paranaíba e na 

Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, possui uma população de 138.710 

habitantes, sendo 91,43% moradores da zona urbana e 8,57% moradores da zona rural (IBGE, 

2010). 

A implantação do Programa Saúde da Família (PSF) ocorreu em 2002 e conta 

atualmente com 30 ESF, sendo que 13 contém o serviço de saúde bucal, três Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e quatro 

Programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A cobertura total do PSF está em 75% 

(DATASUS, 2013).  

Outros serviços destinados à atenção primária pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

são: Hiperdia, que conta com uma equipe multidisciplinar composta por endocrinologistas, 

enfermeiros e nutricionistas para acompanhamento de hipertensos e diabéticos, cujos cuidados 

não se limitam à Unidade Básica de Saúde (UBS); clínicas de especialidades com a seguinte 

disponibilidade vaga/mês para a unidade Lagoa Grande, respectivamente: angiologia (12), 

cardiologia (16), cirurgia geral (16), dermatologia (28), endocrinologia (16), endocrinologia 

(diabetes)- (7), gastroenterologia (12), ginecologia e patologia cervical (3), ginecologia (24), 

mastologia (10), nefrologia (4), neurologia de adultos (21), neurologia até 17 anos (5), ortopedia 

geral (34), otorrinolaringologia (16), pequenas cirurgias (13), pneumologia (20), proctologia (5), 

reumatologia (2), risco cirúrgico (8) e, urologia geral (39). Além de exames laboratoriais 

diversos, eletrocardiogramas com laudo, ultrassonografias, exames citológicos e 

anatomopatológicos, patologia clínica e mamografias (SISREG, 2014).  Dispõe também de 

serviços direcionados à atenção secundária e terciária: Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU); uma Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Regional Antônio Dias. 

Farmácias municipais e Farmácias do Trabalhador.  Devido à falta de algumas medicações na 

farmácia municipal (com validade das receitas comuns até seis meses), os pacientes têm 

procurado com mais frequência as Farmácias do Trabalhador, cuja validade das receitas é até 

quatro meses (SISREG, 2014).   

A UBS Lagoa Grande foi implantada no ano de 2005 e encontra-se na zona urbana do 

município de Patos de Minas. Tem estrutura física adequada e a equipe é composta por 1 médica, 

1 enfermeira, 1 auxiliar administrativa, 2 auxiliares de enfermagem, 1 faxineiro, 6 agentes 
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comunitários de saúde. Possui também o apoio do NASF (composto por educador físico, 

nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga e assistente social). Atualmente, o processo de trabalho 

ocorre da seguinte forma: 1 técnica de enfermagem faz o acolhimento às segundas e quartas-

feiras, no período de 07:00 às 08:00 horas e o agendamento das consultas conforme a prioridade 

do caso.  Por sua vez, a agenda médica de 32h semanais, preconizados pelo PROVAB, consta: 2ª 

feira, no período da manhã e da tarde consultas gerais; na 3ª feira de manhã, puericultura e à 

tarde, visita domiciliar e consultas gerais a cada 15 dias; na 4ª feira: manhã pré-natal e à tarde, 

consulta para resultado de exames; na 5ª feira, manhã atendimentos gerais, à tarde, reunião de 

equipe.  Sendo que as consultas gerais são oito pré-agendadas e duas para urgências ou livre 

demanda.  A UBS Lagoa Grande ficou sem enfermeira do período de setembro de 2013 a 

dezembro de 2013, o que dificultou o funcionamento habitual do posto afetando, inclusive, 

atualizações do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 

Na área de abrangência da ESF Lagoa Grande, possui uma população adscrita de 3.539 

habitantes, sendo 2.915 (aproximadamente 82,3% da população total) adultos acima de 20 anos e 

destes 543 idosos (aproximadamente 15% da população total). Há 559 hipertensos cadastrados o 

que corresponde a aproximadamente 15% da população total (SIAB, 2013). 

Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010 “a medida da PA deve 

ser realizada em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais da 

saúde”.  

Após identificação dos portadores de HAS é necessário classificar o estágio desta e a 

classificação de risco cardiovascular (Quadro 1). 

Quadro 1. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (>18 anos). 
Classificação  

 
Pressão sistólica 

mmHg 
 
 

Pressão diastólica 
mmHg 

Ótima  <120  <80 
Normal  <130  <85 
Limítrofe  130 a 139  85 a 89 
Hipertensão estágio 1  140 a 159  90 a 99 
Hipertensão estágio 2  160 a 179  100 a 109 
Hipertensão estágio 3  ≥180  ≥110 
Hipertensão sistólica isolada  ≥ 140  < 90 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 
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Os fatores de risco cardiovascular maiores para HAS são tabagismo, dislipidemia, 

diabetes, nefropatia, idade acima de 60 anos, história familiar de doença cardiovascular em 

mulheres < 65 anos e homens < 55 anos.  Outros fatores também associados à HAS são relação 

cintura-quadril aumentada, circunferência da cintura aumentada, microalbuminúria, tolerância à 

glicose diminuída, glicemia de jejum alterada, hiperuricemia e proteína C reativa (PCR) ultra-

sensível aumentada (Saúde em casa: Atenção à Saúde do Adulto Hipertensão e Diabetes, 2006. P 

32). 

Baseando-se nos fatores de risco cardiovascular e no estágio da pressão arterial, 

classifica-se o paciente em baixo, médio, alto e muito alto risco cardiovascular: baixo risco, 

pacientes normotensos com 0- 2 fatores de risco, ou hipertensão estágio 1 sem fatores de risco;  

médio risco: pacientes normotensos com 3 ou mais fatores de risco, hipertensão estágio 1 e 2 com 

1 a 2 fatores de risco; alto risco: pressão arterial limítrofe, hipertensão estágios 1 e 2 com 3 ou 

mais fatores de risco; hipertensão estágio 3 sem nenhum fator de risco e muito alto risco: 

qualquer classificação da pressão arterial com condições clínicas associadas; hipertensão estágio 

três com qualquer fator de risco. (Saúde em casa: Atenção à Saúde do Adulto Hipertensão e 

Diabetes, 2006.p.37) 

Na avaliação dos pacientes portadores de hipertensão, além de exame físico minucioso, 

deve-se proceder à rotina de exames. Segundo às VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão os 

exames iniciais de rotina para o hipertenso são: análise de urina, potássio plasmático, creatinina 

plasmática e estimativa do ritmo de filtração glomerular, glicemia de jejum, colesterol total,  

lipoproteína de densidade alta HDL- high density lipoprotein, triglicérides plasmáticos, ácido 

úrico plasmático e eletrocardiograma convencional. Estabelece-se a rotina laboratorial e o 

número de avaliações de cada profissional da equipe básica de saúde de acordo com a 

classificação de risco cardiovascular (Quadro 2). 

 
    Quadro 2. Atendimento programado aos hipertensos de acordo com sua estratificação de risco. 

Procedimentos previstos Baixo risco Médio risco Alto e muito alto risco 
Consulta médica 1 Consulta/ano 1 consulta/ano 1 consulta/ano 
Consulta de enfermagem 1 consulta/ano 3 consultas/ano 1 consulta/ano 
Atividade de grupo 2 reuniões/ano 3 reuniões/ano 2 reuniões/ano 
Visita domiciliar pelo ACS 12 visitas/ano 12 visitas/ano 12 visitas/ano 
ECG 1 a cada 3 anos 1 por ano 2 ECG em 3 anos 

    Fonte: Linha Guia: Atenção à Saúde do Adulto: Hipertensão e Diabetes , 2006. 
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Os exames laboratoriais de rotina devem ser feitos a cada dois anos nos pacientes de baixo risco 

cardiovascular, e anualmente nos pacientes de médio, alto e muito alto risco. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando-se que a HAS é uma doença muito prevalente, o que não é diferente na 

UBS Lagoa Grande, percebe-se a importância de se rastrear e tratar os portadores dessa afecção.   

Porém, o que se observa é que, apesar de dados consideráveis, não há atividades 

preventivas direcionadas a esse grupo na unidade Lagoa Grande e o processo de trabalho da 

equipe apresenta-se desorganizado. Ocorrendo, principalmente, a renovação de anti-hipertensivos 

sem avaliação médica, devido à priorização de casos agudos e a atenção centrada na doença. 

Desta forma, considerou-se importante elaborar um projeto de intervenção a fim de organizar a 

assistência dos portadores de HAS na ESF Lagoa Grande. 
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3 OBJETIVO      
 

Elaborar um projeto de intervenção para seguimento dos portadores de hipertensão arterial 

sistêmica adscritos na UBS Lagoa Grande do município de Patos de Minas-MG. 
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4 MÉTODO 

 

Para elaborar um projeto de intervenção foram realizadas três etapas: diagnóstico 

situacional, revisão bibliográfica e elaboração do projeto de intervenção, descritos a seguir. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

A equipe Lagoa Grande reuniu-se para levantar dados sobre os problemas existentes na 

unidade de saúde avaliando-se os parâmetros: importância, urgência e capacidade de 

enfrentamento. Levantaram-se os seguintes: falta de medicações e equipamentos na unidade, 

acompanhamento deficiente dos portadores de HAS, equipe de saúde incompleta, dados colhidos 

não compatíveis com a realidade, falta de medicamentos básicos como os anti-hipertensivos na 

farmcia municipal.  

Constatou-se que, de acordo com os parâmetros anteriormente citados o problema a ser 

abordado seria o acompanhamento deficiente dos hipertensos.  Através da observação na prática 

clínica, feitas pela médica, enfermeira e auxiliares de enfermagem e os dados do SIAB, a 

população é predominantemente de adultos e a patologia mais prevalente HAS.   

Na prática diária da unidade de saúde observou-se também que a maioria dos 

hipertensos atendidos estavam descompensados e que grande número de pacientes renovavam a 

receita de anti-hipertensivos sem consulta médica ou do enfermeiro, o que impossibilitava a 

adequada avaliação dos mesmos. A falta de alguns dados, como a estratificação de risco 

cardiovascular impede também a atenção a esse paciente como sugerido pela Secretaria de Estado 

de Minas Gerais (Linha Guia Hiperdia, 2006).   

 

4.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
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Fez-se um levantamento bibliográfico a fim de identificar o problema levantado também 

presente em outras realidades. O levantamento bibliográfico foi realizado na biblioteca virtual do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), Cadernos da Atenção Básica do Ministério 

da Saúde e o linha guia da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial e artigos científicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A elaboração do plano de ação foi realizada através do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) simplificado. No PES são considerados três fundamentos teóricos: projeto de 

governo, governabilidade e capacidade de governo; descritos a seguir (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010. 23p.): 

 
[...] O projeto de governo: refere-se ao plano que uma equipe se 

propõe a realizar para alcançar seus objetivos; 

A governabilidade: diz respeito às variáveis ou recursos que a 

equipe controla ou não e que são necessários para implementar 

seu plano; 

A capacidade de governo: diz respeito à experiência e à 

acumulação de conhecimentos que uma equipe domina e que são 

necessários para implementação de seu plano. Esses três pontos 

devem ser vistos numa inter-relação dinâmica. 

 

O Projeto de Intervenção foi elaborado com a opinião dos membros da ESF Lagoa Grande 

considerando-se a realidade cultural e social da população e a capacidade de aplicação do projeto 

considerando-se os recursos disponíveis. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

5.1 PRIMEIRO PASSO: DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

Através de coletas de dados do SIAB e da observação da rotina clínica da UBS Lagoa 

Grande, a equipe, em reunião, fez o diagnóstico situacional da unidade. 

Evidenciaram-se os seguintes problemas: seguimento deficiente dos portadores de HAS, 

falta de medicações e equipamentos na unidade, equipe de saúde incompleta, dados colhidos não 

compatíveis com a realidade, falta de medicamentos básicos como os anti-hipertensivos na 

farmácia municipal. 

 

5.2 SEGUNDO PASSO: PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

Como critérios para seleção dos problemas utilizou-se os seguintes parâmetros: 

importância do problema, sua urgência e própria capacidade de enfrentá-lo. Construiu-se uma 

planilha atribuindo valor “médio, alto ou baixo” para importância, notas de 0 a 10 para urgência e 

capacidade de enfrentamento “fora, parcial e dentro”. Por fim, numerou-se por ordem de 

prioridade a partir do resultado dos critérios para seleção como descrito no quadro 3: 

 
Quadro 3. Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico da UBS Lagoa Grande. 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção 

Acompanhamento deficiente dos 
portadores de HAS. 

Alta 8 Parcial 1 

Falta de medicações e equipamentos na 
unidade 

Alta 7 Fora 3 

Equipe de saúde incompleta Alta 5 Fora 4 
Falta de medicamentos na farmácia Média 3 Fora 5 
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municipal. 
Dados colhidos não compatíveis com a 
realidade 

Alta 5 Dentro 2 

 (Elaboração da autora).  
 

Como observado na quadro acima, o problema escolhido pela equipe Lagoa Grande foi 

o  seguimento deficiente dos portadores de HAS. 

  

5.3 TERCEIRO PASSO: DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SELECIONADO 

 Por meio da observação dos dados do SIAB evidenciou-se na área de abrangência da 

equipe Lagoa Grande 559 hipertensos cadastrados o que corresponde a aproximadamente 15% da 

população total, porcentagem esta considerável, principalmente devido à alta morbidade e 

mortalidade da HAS já citada anteriormente. Apesar disso não há nenhuma atividade preventiva 

para este grupo e o processo de trabalho da equipe encontra-se desorganizado. 

Pela observação clínica, dos hipertensos que buscam consulta médica, alguns não estão 

com a PA controlada e parte considerável dos hipertensos, no geral, buscam por renovação de 

anti-hipertensivos sem avaliação de um profissional de saúde, o que impossibilita avaliar o seu 

controle. 

 

5.4 QUARTO PASSO: EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Encontra-se explicações para o problema baseados em todos os envolvidos no processo 

de saúde: o  paciente, a equipe de saúde da família e a gestão municipal de saúde. 

Em relação às causas relacionadas ao paciente, estão a baixa procura dos pacientes ao 

serviço de saúde procurando à unidade no dia em que necessita de nova receita médica sem 

agendar uma consulta como devidamente orientado, a baixa adesão ao tratamento tanto não-

medicamentoso quanto medicamentoso, o baixo nível sócio- cultural, o não comparecimento às 

consultas agendadas sem comunicar à equipe de saúde, impedindo que outro paciente seja 

atendido nesta vaga reservada, além de receitas vencidas e auto- medicação. 

Entre as causas relacionadas à equipe, encontram-se dificuldades no acolhimento e na 

orientação dos pacientes portadores de HAS, falha na comunicação do funcionamento da unidade 

de saúde (como por exemplo, dia de agendamento de consultas), alta rotatividade de profissionais 

(o que dificulta a organização de intervenções que demandam longo tempo e a relação equipe-



23 
 

usuário), ausência de busca ativa dos pacientes que não comparecem à unidade e o fato do 

acolhimento e dos processos administrativos ocorrerem somente pela manhã. 

Finalmente, algumas causas relacionadas à gestão municipal são: demora em liberar os 

exames laboratoriais solicitados como rotina no rastreamento de risco e lesões de órgãos- alvo 

dos hipertensos, dificuldade em fornecer uma equipe mínima necessária para o funcionamento da 

atenção básica, falta de medicamentos anti-hipertensivos básicos na farmácia municipal, reserva a 

solicitação de exames mais complexos como o ecocardiograma ao cardiologista (demorando 

ainda mais na abordagem dos pacientes) e a falta de incentivo para atividades de reabilitação e 

prevenção. 

Algumas consequências, dos problemas acima mencionados, são a ocorrência de 

agravos na saúde dos portadores de pressão alta, dados do SIAB são incompatíveis com a 

realidade, dificuldades em se fazer uma atenção preventiva e de reabilitação de qualidade, falta 

do estímulo e da informação ao usuário para procurar o serviço, insuficiência de dados sobre a 

porcentagem de pacientes que comparecem à unidade. 

 

5.5 QUINTO PASSO: SELEÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS 

 

Os “nós críticos” são as causas do problema identificado que quando resolvidas, 

resolvem, consequentemente o problema. Foram definidos os seguintes pela equipe Lagoa 

Grande: hábitos e estilos de vida da população, processo de trabalho da equipe de saúde 

desorganizado (falta de uso de protocolos pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais, ausência de metas da equipe) e inexistência de busca ativa 

dos hipertensos que não buscam o serviço. 
 

5.6 SEXTO PASSO: DESENHO DAS OPERAÇÕES 

 

Nesta etapa ocorre a elaboração do plano propriamente dito, considerando os recursos:  

econômicos (também denominados financeiros), organizacionais (referentes à estrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, entre outros), cognitivos (conhecimentos disponíveis e 

acumulados) e de poder, também denominados recursos políticos (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 

2010). 
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Quadro 4. Desenhos das operações para os “nós” críticos do problema seguimento deficiente dos hipertensos. 

Nó crítico Operação/ 
Projeto 

Resultados 
Esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos necessários 

Hábitos e 
estilos de vida 
da população 

VIVA SAÚDE 
Grupos 
operativos 
coordenados 
pelo NASF para 
orientação 
dietética e de 
caminhadas para 
mudança do 
estilo de vida da 
população. 

 Diminuir em pelo 
menos 30% o 
número de 
sedentários em 1 
ano e melhora 
significativa da PA 
desses pacientes. 

Grupos 
operativos com 
caminhada 
orientada e 
orientação 
dietética com 
dieta 
hipossódica. 

Organizacional: apoio do 
NASF (educador físico e 
nutricionista); salão para 
execução de reuniões com 
grupos operativos e local 
para caminhadas. 
Financeiro: para aquisição 
de folhetos educativos e 
recursos áudio- visuais. 
Cognitivo: informação sobre 
o tema. 
Político: disponibilizar a 
estrutura física para 
realização dos grupos. 

Processo de 
trabalho da 
equipe de saúde 
desorganizado 

DIA DO 
HIPERTENSO 
Reservar a 
segunda-feira 
para 
atendimento de 
até 20 
hipertensos 

Melhor 
acompanhamento 
de todos os 
hipertensos 
baseados no 
protocolo mínimo 
de consultas 
preconizado pelo 
Ministério da 
Saúde. 

Reservar um dia 
da semana para 
atendimento 
exclusivo de 
hipertensos. 

Cognitivo: orientar a 
população sobre o “dia do 
hipertenso”, para estimular a 
busca deste serviço. 
Organizacional: reservar a 
agenda da segunda-feira 
para execução do projeto. 

Falta de busca 
ativa dos 
hipertensos que 
não buscam o 
serviço 

VENHA MAIS 
Busca ativa dos 
hipertensos que 
não 
comparecem à 
unidade. 

Acompanhamento 
de pelo menos 70% 
de todos os 
hipertensos em um 
ano. 

Atualização do 
SIAB e revisão 
de prontuários. 

Cognitivo: orientação sobre 
a importância de comparecer 
às consultas. 
Organizacional: ACS e 
enfermeira para atualização 
do SIAB e controle da lista. 
Financeiro: para elaboração 
dos convites.  

   (Elaboração da autora). 
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5.7SÉTIMO PASSO: IDENTIFICAÇÃO DO RECURSOS CRÍTICOS 

 

Consiste na identificação dos recursos críticos que são necessários para execução de 

cada operação, que são indispensáveis e não estão disponíveis para realização desta. 

 

 

 

 

 
Quadro 5.  Recursos críticos no seguimento dos hipertensos. 

Operação/ Projeto Recursos críticos 
VIVA SAÚDE Financeiro: para aquisição de folhetos educativos e recursos áudio -visuais. 

Político: disponibilizar a estrutura física para realização dos grupos. 
DIA DO HIPERTENSO Cognitivo: orientar a população sobre o “dia do hipertenso”, para estimular a 

busca deste serviço. 
VENHA MAIS Financeiro: para imprimir os convites. 

    (Elaboração da autora). 

 

 

5.8 OITAVO PASSO: ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO 

 

Após identificação dos recursos críticos é necessário analisar a sua viabilidade. Para isso, 

identificam-se os atores que controlam esses recursos, seu provável posicionamento em favorável 

ou indiferente e elabora-se uma ação estratégica para motivá-los de acordo com o Quadro 6. 

 
  Quadro 6.  Propostas de ações para motivação dos atores 

Recursos críticos Ator que controla Motivação Ações estratégicas 
Financeiro: para aquisição de 
folhetos educativos, impressão 
dos convites, e recursos áudio- 
visuais. 

Secretaria de Saúde Favorável Apresentar o projeto de 
intervenção. 

Político: disponibilizar a 
estrutura física para realização 
dos grupos. 

Prefeitura Favorável  Apresentar o projeto de 
intervenção. 

Cognitivo: orientar a 
população sobre o “dia do 
hipertenso”, para estimular a 
busca deste serviço. 
 

ESF Lagoa Grande Favorável Orientar a toda a equipe a 
divulgar o dia do hipertenso nos 
atendimentos, acolhimentos e 
visitas domiciliares (feitas pelo 
ACS). 

    (Elaboração da autora). 
 

 

Formatado: Fonte: Não Negrito

Formatado: Fonte: Não Negrito

Formatado: Recuo: Primeira linha: 
0,49"



26 
 

Quanto à estrutura física, na área de abrangência da ESF Lagoa Grande há uma lagoa 

com pista para caminhadas onde poderão ocorrer as caminhadas orientadas e um galpão da Igreja 

do Cristo, geralmente, disponível para reuniões com grupos maiores. 

 

 

 

5.9 NONO PASSO: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Nesta etapa designa- se os resultados esperados, os responsáveis e o prazo necessários 

para cada operação. Os responsáveis são compostos pelas pessoas responsáveis pela elaboração 

do projeto. (Quadro 7). 

 

 

 

 
 

 Quadro 7.  Projeto de intervenção. 
Operações/ 
Projetos 

Resultados 
esperados 

Produtos Ações 
estratégicas 

Responsável Prazo 

VIVA SAÚDE 
Grupos 
operativos 
coordenados pelo 
NASF para 
orientação 
dietética e de 
caminhadas para 
mudança do estilo 
de vida da 
população. 

Diminuir em pelo 
menos 30% o número 
de sedentários em 1 
ano e melhora 
significativa da PA 
desses pacientes. 

Grupos operativos 
com caminhada 
orientada e 
orientação 
dietética com dieta 
hipossódica. 

Apresentar o 
projeto ao 
NASF, em 
especial, 
educadora física 
(Taís) e 
nutricionista 
(Cristina).  

Taís e 
Cristina. 

Início das 
atividades 
até 1 mês 
após 
apresentaçã
o do projeto. 

DIA DO 
HIPERTENSO  
Reservar a 
segunda-feira 
para atendimento 
de até 20 
hipertensos 

Melhor 
acompanhamento de 
todos os hipertensos 
baseados no 
protocolo mínimo de 
consultas 
preconizado pelo 
Ministério da Saúde. 
Organização mensal 
da agenda. 

Organização da 
agenda, reservando 
um dia da semana 
para atendimento 
dos hipertensos.  

 Naiara 
(médica) 

Elaborar a 
agenda todo 
início de 
mês durante 
1 ano. 

VENHA MAIS 
Busca ativa dos 
hipertensos que 
não comparecem 
à unidade. 

Acompanhamento de 
pelo menos 70% de 
todos os hipertensos 
em um ano. 

Elaboração de lista 
de com todos os 
hipertensos da 
área. 
Atualização do 

 Médica e 
ACS. 

Elaboração 
da lista: 
março/2014 
Atualização 
do SIAB: 



27 
 

SIAB.  todo final de 
mês (de 
março 2014 
a março 
2015). 

(Elaboração da autora). 
 

Os grupos operativos deverão ocorrer com grupos de aproximadamente 24 pessoas, 

totalizando aproximadamente 24 grupos. As reuniões ocorrerão uma vez por semana, em cada 

semana um novo grupo e com rotatividade desses grupos após seis meses. 

Para organização da agenda deverão reservar um dia da semana para atendimento 

exclusivo de hipertensos, onde serão realizados: triagem pela técnica de enfermagem (peso, 

altura, circunferência abdominal e medida da PA); atendimento pela médica onde será feito 

exame físico minucioso, nova aferição da PA, solicitação de exames complementares conforme 

protocolo quando necessário, agendamento de retorno de acordo com a necessidade clínica, 

renovação de receita de anti-hipertensivos, classificação de risco cardiovascular, orientações 

gerais, estimular a participação nos grupos operativos e mudança do estilo de vida, assim como 

adesão ao tratamento medicamentoso instituído. Todo início de mês serão agendados os 

hipertensos no dia reservado conforme prioridade, esta definida por revisão de prontuário, ou 

relato do estado do paciente em visita domiciliar do ACS, ou pacientes que procuraram o serviço 

para renovar receita de anti-hipertensivos. Espera-se atender em média 20 hipertensos ao dia, 

uma vez na semana, agendados conforme prioridade. 

Para a busca ativa dos pacientes deve-se fazer um levantamento de todos os hipertensos 

através da atualização do SIAB e revisar os prontuários em busca de pacientes que  não 

comparecem à unidade.     

 

5.10 DÉCIMO PASSO: GESTÃO DO PROJETO 

Nesta etapa é elaborada uma forma de acompanhar o projeto. Segundo CAMPOS; 

SANTOS; FARIA, 2010. 75p: 

[...] É preciso desenvolver e estruturar um sistema de gestão que 

dê conta de 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, 
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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.   

Para gestão do projeto de intervenção da equipe Lagoa Grande foram feitos os seguintes 

quadros. 

Planilha de acompanhamento dos projetos (Quadros 8, 9 e 10 – Elaboração da autora): 

 
Quadro 8. Operação: Viva Saúde, coordenado por médico, com avaliação após 4 meses. 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo Prazo 
Grupos de 
caminhada 
orientada. 

Educador 
físico. 

4 meses    

Grupos de 
orientação 
dietética 

Nutricionista. 4 meses    

 

Os itens “situação atual”, “justificativa” e “novo prazo” deverão ser preenchidos à 

medida que o projeto for executado. 

Quadro 9. Operação: Dia do Hipertenso, coordenado por médico, com avaliações mensais.    
Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 
Organização da agenda. Médico 1 mês    
Informação à população 
sobre o “dia do 
hipertenso” 

ACS 1 mês    

Organização de lista de 
hipertensos 

ACS 1 mês    

 

Quadro 10. Operação: Venha Mais, coordenado por enfermeira, com avaliações mensais. 
Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo prazo 
Atualização do SIAB Enfermeiro 1 mês    
Busca ativa dos 
hipertensos 

ACS 1 mês    

 

Por fim, para acompanhamento geral do projeto considera-se o quadro 11: 

Quadro 11: Planilha de gestão do projeto de seguimento dos hipertensos da unidade Lagoa Grande. 
Indicadores Momento atual Em 6 meses Em 1ano 
 N % n % n % 
Hipertensos esperados       
Hipertensos cadastrados       
Hipertensos confirmados       
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Hipertensos acompanhados conforme protocolo       
Hipertensos controlados       

 

O sucesso do projeto será a obtenção do controle de pelo menos 70% dos hipertensos 

cadastrados em um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da Especialização em Atenção Básica foi possível aprender a fazer o 

diagnóstico situacional e como elaborar um plano de intervenção nos fatores passíveis de 

solução. Como mencionei, atuei na UBS Dona Joana Areado de março a agosto de 2013 e deste 

período em diante e atualmente na UBS Lagoa Grande a primeira localizada em zona rural com 

atendimento sazonal, atendendo em 11 localidades diferentes o que dificulta muito a 

aplicabilidade da atenção básica como é teorizada, e a segunda localizada em zona urbana, onde o 

processo de trabalho da equipe pode ser organizado e atuar na população adscrita de uma forma 

coletiva. Foi interessante observar que em duas unidades de realidades diferentes havia um 

problema em comum que era o seguimento deficiente dos hipertensos da sua área de abrangência.  

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

fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares (VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2010).  Portanto, acredita-se ser importante a intervenção no seguimento dos 

hipertensos da UBS Lagoa Grande para evitar eventos cardiovasculares nesta população e suas 

consequências.  
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