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RESUMO 

 

O estudo realizado em Mercês, município de Minas Gerais, surgiu do princípio de 
que apesar das diversas divulgações e campanhas em meios de comunicações 
sobre a importância e os cuidados com a Hipertensão Arterial Sistêmica e os seus 
fatores de risco, a adesão dos usuários ao tratamento é muito baixa na área da 
Equipe de Saúde da Família Geraldo Lopes de Faria. O estudo tem como objetivo 
propor um plano de intervenção para conscientizar de forma educativa sobre os 
fatores de risco da Hipertensão Arterial Sistêmica a população da área de 
abrangência da equipe de saúde da família Geraldo Lopes de Faria, município de 
Mercês. Os procedimentos metodológicos aconteceram em três etapas interligadas: 
realização do diagnóstico situacional de saúde da área de abrangência, revisão da 
literatura e elaboração do plano de ação. Os principais “nós críticos” do problema 
são o baixo nível de informação por parte dos usuários sobre a hipertensão arterial, 
hábitos de vida inadequados e uso da medicação sem controle; para enfrentar os 
mesmos foram criadas ações especificas. Espera-se com a implantação da proposta 
que o paciente hipertenso seja motivado a não abandonar o tratamento, evitando 
outras complicações e melhorando a sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Hipertensão. Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à 
Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The study carried out in Mercês, municipality of Minas Gerais, arose from the 

principle that despite the various disclosures and campaigns in communications 

media about the importance and care of systemic Arterial hypertension and its risk 

factors, the adherence of Users to treatment is very low in the area of the family 

health team Geraldo Lopes de Faria. The objective of this study is to propose an 

intervention plan to educate in an educative way about the risk factors of systemic 

Arterial hypertension, the population in the area covered by the Family health team 

Geraldo Lopes de Faria, municipality of Mercês. The methodological procedures took 

place in three interconnected stages: realization of the situational diagnosis of health 

in the area of coverage, literature review and elaboration of the action plan. The main 

"critical nodes" of the problem are the low level of information on the part of the users 

about arterial hypertension, inadequate lifestyle habits and the use of medication 

without control; To face them, specific actions have been created. It is expected with 

the implementation of the proposal that hypertensive patients are motivated not to 

abandon treatment, avoiding other complications and improving their quality of life 

Key words: Hypertension. Family Health Strategy. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Mercês localiza-se a uma latitude 21°11’38’’S e a uma longitude 

43°20’27’’O. Sua população em 2010 era de 10.368 habitantes, com densidade 

demográfica correspondente a 29,77 hab./km² em uma área demográfica de 352, 

808 km²; a população estimada para 2018 era de 10.720 de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE, 2017). 

Mercês faz parte da Microrregião de Ubá, que abrange ainda os municípios Astolfo 

Dutra, Dores do Turvo, Guarani, Guidoval, Guiricema, Divinésia, Piraúba, Rio 

Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, 

Ubá e Visconde do Rio Branco. Num contexto maior, integra a Mesorregião da Zona 

da Mata Mineira. O município faz divisa com: Rio Pomba a sudeste, Silveirânea a 

leste, Aracitaba a sul, Tabuleiro a sul, Alto Rio Doce a norte, Desterro do Melo a 

oeste, Santa Bárbara do Tugúrio a oeste e Paiva a sudoeste (MERCÊS, 2016).  

O salário médio mensal no município no ano de 2017 correspondia a 1.5 salários 

mínimos, sendo que apenas 10.3% da população total era constituída por pessoas 

ocupadas. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, 37.4% da população encontrava-se nessas condições, o que 

colocava o município na posição 426 de 853 dentre os municípios mineiros e na 

posição 3102 de 5570 dentre os municípios brasileiros (IBGE, 2017). 

Mercês apresenta taxa de mortalidade infantil média de 19.80 para 1.000 nascidos 

vivos, enquanto as internações por diarréias são de 1.7 para cada 1.000 habitantes, 

ficando nas posições 188 de 853 e 140 de 853, respectivamente entre os municípios 

de Minas Gerais. Se compararmos com as cidades do Brasil todo, essas posições 

são de 1118 de 5570 e 1738 de 5570, respectivamente (IBGE, 2017). 

Quanto ao saneamento básico, 65.4% de domicílios mercesanos possui 

esgotamento sanitário adequado, 36.5% de domicílios urbanos estão em vias 

públicas com arborização e 34.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 
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urbanização adequada: presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio 

(IBGE, 2017). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 era 0,664 (IBGE, 

2017). Mercês têm sua economia fundamentada quase toda na agricultura e 

pecuária tendo como álibi o plantio de milho, feijão, banana e a produção de carvão-

vegetal. Não existe alto índice de emprego uma vez que o município não possui 

grandes empresas e existem poucas fábricas, ocasionando então elevada migração 

à procura de oportunidades e melhoria de vida em outras cidades. Infelizmente 

muitas vezes, essa procura não é bem-sucedida, fazendo então, com que as 

pessoas retornem à sua terra natal. 

O quadro 1 mostra a distribuição da população do município, por faixa etária e sexo. 

Quadro 1 - Aspectos Demográficos do Município de Mercês - Minas Gerais. 2010  

IDADE MASCULINO FEMININO TOTAL 

  0 – 4 anos 290 281 571 

  5 – 9 anos 350 401 751 

10 – 14 anos 423 451 874 

15 – 19 anos 440 463 903 

20 – 24 anos 389 414 803 

25 – 29 anos 388 347 735 

30 – 34 anos 385 343 728 

35 – 39 anos  370 376 746 

40 – 44 anos  360 377 737 

45 – 49 anos 362 318 680 

50 – 54 anos 349 302 651 

55 – 59 anos 259 254 513 

60 – 64 anos 220 252 472 

65 – 69 anos 209 212 421 

70 – 74 anos 157 154 311 

75 – 79 anos 102 126 228 

80 – 84 anos 72 79 151 

85 – 89 anos 23 41 64 

90 – 94 anos 07 14 21 

95 – 99 anos 01 06 07 

100 anos 00 01 01 
Fonte: Registro estatístico da Secretaria Municipal de Saúde de Mercês (2010). 

1.2 Aspectos da Comunidade 
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O território sob a responsabilidade da Equipe de Saúde da Família (eSF) Geraldo 

Lopes de Faria abrange o bairro Nossa Senhora Aparecida, e conta com seis micros 

áreas. 

O nível de alfabetização das pessoas que residem nessa comunidade, bairro de 

periferia e densamente povoado, varia entre semianalfabetos, analfabetos e 

alfabetizados, sendo que prevalece o primeiro.  

O principal posto de trabalho nesse território é a prefeitura, mas também são 

encontrados profissionais autônomos que exercem suas funções em pequenos 

comércios, salão de beleza, lava-jatos entre outros. Já nas microáreas localizadas 

em zona rural, a atividade principal é a agricultura familiar. 

Quanto às doenças ou condição referida, o maior percentual da população 

apresenta hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). 

A área de abrangência da ESF localizada na zona urbana está próxima à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); consta de uma creche; uma 

escola pública de ensino fundamental; laboratório; Bancos (Bradesco e SICOOB); 

posto de combustível e loteria. Nessa área, o acesso aos serviços de energia 

elétrica, água, telefonia, correios e bancos é facilitado. Já para população que reside 

na área da zona rural o acesso a esses serviços depende do deslocamento até a 

zona urbana. 

1.3 O sistema Municipal de Saúde 

Atenção Primária à Saúde 

O município possui quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo 

três alocadas na zona urbana e uma em zona rural, o que resulta em uma cobertura 

de 100% da população. Além disso, o município conta com três consultórios 

odontológicos localizados na zona urbana onde cinco cirurgiões dentistas realizam 

as atividades odontológicas e educativas na área de saúde bucal, e um Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF) tipo 2 composto por profissionais de nível superior 

de diferente áreas da saúde, como nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, 

farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta. 
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Média e Alta Complexidade 

Os serviços de média e alta complexidade de referência para o município 

correspondem aqueles contemplados pelas pactuações por meio do Programa de 

Pactuação Integrada (PPI), sendo as cidades de Ubá, Juiz de Fora, Muriaé os 

municípios de referência. 

No município de Mercês, 98% da população é usuária do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Geraldo Lopes de Faria 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Geraldo Lopes de Faria foi reformada 

recentemente e conta com uma recepção central, dois consultórios médicos, uma 

sala para curativos, uma sala da gerência, uma sala para injetáveis, uma sala para 

os agentes comunitários de saúde (ACS), um consultório odontológico e uma 

recepção para o mesmo, um depósito de material de limpeza, uma sala de 

esterilização, uma copa e um depósito de resíduos sólidos em saúde. Tem dois 

banheiros para os funcionários e dois banheiros para os pacientes. 

A UBS está localizada no Bairro São Geraldo na zona urbana, sendo o seu horário 

de funcionamento de 07h00min às 16h00min.  Todos os profissionais da equipe 

trabalham 8 horas diárias, o que totaliza 40 horas semanais. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde Geraldo 

Lopes de Faria 

A Equipe de Saúde da Família IV é composta por: uma médica, uma enfermeira, 

duas técnicas de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde. A equipe conta 

também com dois cirurgiões dentista, um técnico em higiene bucal e o apoio de uma 

recepcionista e um funcionário de serviços gerais.  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe IV 

A UBS está aberta a atenção da população das 07: 00 às 16h00min, de segunda a 

sexta-feira, sempre com auxílio de todos os profissionais em suas funções de 
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trabalho. As técnicas de enfermagem são divididas nos atendimentos da UBS, onde 

uma faz a triagem para atendimento dentro da unidade e a outra sai para as visitas 

domiciliares onde são atendidos os hipertensos, curativos, glicemia, verifica as 

necessidades do atendimento médico domiciliar, enquanto a enfermeira fica 

responsável pelo Papanicolau e Saúde na Escola.  Nas terças-feiras além da 

equipe, está o pediatra; nas quartas-feiras a psicóloga, assistente social e a 

nutricionista; nas quintas-feiras o ortopedista, e o oftalmologista atende aos 

sábados. Toda atenção básica faz-se na unidade, quando precisa de atendimento 

mais específico, encaminha-se o paciente para Ubá ou Juiz de Fora.  

1.7 O dia a dia da equipe 

As atividades da ESF se iniciam às 07h00min, encerrando-se às 16h00min, de 

segunda a sexta-feira de acordo com a rotina a seguir. 

Enquanto a médica realiza atendimentos, a técnica de enfermagem realiza as pré-

consultas, a enfermeira promove a realização de palestras para diabéticos, 

hipertensos, gestantes, crianças e adolescentes abordando vários temas; discute 

informações com as gestantes sobre pré-natal, autoexame de mama, cuidados com 

o bebê e amamentação, além da importância de atualização das vacinas, 

executando também atividades assistenciais como: exame cérvico uterino 

“Papanicolau”. As técnicas de enfermagem realizam os curativos, aferição de 

pressão arterial (PA) teste de glicemia e vistas em domicílio. 

A equipe trabalha também com grupos operativos que são realizados mensalmente, 

onde se discutem questões inerentes ao tratamento e à prevenção da HAS, hábitos 

de vida saudáveis e esclarecimentos sobre riscos da hipertensão, de maneira clara e 

objetiva de forma a propiciar uma maior absorção das informações pelos pacientes. 

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

(primeiro passo) 

Por meio do diagnóstico situacional da área de abrangência da eSF Geraldo Lopes 

de Faria, realizado neste ano, foram identificados os seguintes problemas: baixa 
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adesão dos hipertensos ao tratamento; gravidez na adolescência; tabagismo; 

alcoolismo; diabéticos em tratamento irregular, uso excessivo de benzodiazepínicos. 

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

intervenção (segundo passo) 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família Geraldo 

Lopes de Faria, município de Mercês, Estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Baixa Adesão dos 
Hipertensos ao 
tratamento  
 Alta 9 Parcial 1 

Diabéticos em 
tratamento irregular Alta 7 Parcial 2 

Uso Excessivo de 
Benzodiazepínicos Alta 6 Parcial 3 

Gravidez na 
adolescência Alta 4 Parcial 4 

Tabagismo e 
Alcoolismo Alta 4 Parcial 5 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenados considerando os três itens 

Após considerar a importância, urgência e capacidade de enfrentamento, a equipe 

selecionou como problema prioritário para enfrentamento a baixa adesão dos 

hipertensos ao tratamento. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), a HAS é um grave problema 

de saúde pública no Brasil e no mundo, e a mortalidade por doença cardiovascular 

tem aumentado progressivamente com a elevação da pressão arterial. 

A HAS atinge uma população em número bem elevado de acordo, sendo o principal 

fator de risco para as doenças cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio e 

acidente vascular encefálico (AVE) (BRASIL, 2013). 

Com isto percebe-se que nem sempre as pessoas se dão conta da importância de 

estar fazendo um acompanhamento dos níveis pressóricos. E na maior parte, do 

curso é assintomático, o diagnóstico e o tratamento são negligenciados com uma 

baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito e ao tratamento não 

medicamentoso (BRASIL, 2013). 

Faz-se necessário que os hipertensos percebam as ações oferecidas pela Unidade 

Básica de Saúde “na sua rede de apoio social com relação ao enfrentamento da 

condição crônica da doença” e que os profissionais que atendem nestas unidades se 

conscientizem da importância primordial do acolhimento de forma a criar vínculos de 

confiança e motivação, incentivando-os a participarem dos grupos de reuniões onde 

as estratégias de controle, o diagnóstico clínico e a conduta terapêutica, com meios 

sólidos orientando-os a ser responsável com seu tratamento, evitando que a procura 

pela unidade aconteça somente quando o indivíduo se percebe "doente" ou para 

aquisição de medicamentos (FAQUINELLO; CARREIRA; MARCON, 2010, p.737). 

Analisando dados e observando a prática cotidiana dos pacientes nos atendimentos 

da área de saúde no município de Mercês, estado de Minas Gerais, com todo 

esforço em divulgar e fazer campanhas através dos meios de comunicação 

esclarecendo a respeito da importância do acompanhamento às pessoas que tem 

hipertensão arterial ou uma ação preventiva, alertando sobre os fatores de risco, 

devido a esta enfermidade, ainda percebe-se que as pessoas estão aquém de 

entenderem que é necessário superar paradigmas relacionados a esta enfermidade 

superando barreiras e buscando estar bem no dia. 
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O município de Mercês constitui-se por 10.372 habitantes, dispostas em 3.419 

famílias. O número de pacientes com diagnóstico de HAS totaliza 2.082. 

Ressalta-se a importância da atuação dos profissionais junto aos hipertensos, 

visando resgatar o foco para a prevenção e promoção em saúde, e que este público 

comece a entender a importância do controle da HAS. 

É importante um trabalho educativo para conscientização da população da 

necessidade de um diagnóstico precoce com controle adequado dos níveis de 

pressão arterial, evitando as doenças ocasionadas por elas. 

Portanto é preciso priorizar formas de elevar o nível de conhecimento e informações 

sobre o diagnostico precoce e controle adequado a toda população em qualquer que 

seja a localidade. 
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3 OBJETIVO 

Propor um plano de intervenção para conscientizar de forma educativa sobre os 

fatores de risco da Hipertensão Arterial Sistêmica a população da área de 

abrangência da equipe de saúde da família Geraldo Lopes de Faria, município de 

Mercês, Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

Na equipe de Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde Geraldo Lopes de 

Faria a baixa adesão dos hipertensos ao tratamento foi selecionada como 

prioridade. Este trabalho foi realizado em três etapas interligadas: realização do 

diagnóstico situacional de saúde da área de abrangência, revisão da literatura e 

elaboração do plano de ação. 

 O diagnóstico de saúde deu-se por meio do método de estimativa rápida, 

onde foram identificados os principais problemas da área de abrangência da 

equipe de Saúde da Família IV, da Unidade Básica de Saúde Geraldo Lopes 

de Faria. 

 A partir do problema selecionado, baixa adesão dos hipertensos ao 

tratamento, para elaboração do plano de intervenção, priorizou-se uma 

revisão de literatura sobre o tema Hipertensão Arterial Sistêmica. A busca 

bibliográfica foi realizada nos sites: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde do Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva (NESCON) e publicações do Ministério da Saúde. Esta busca 

bibliográfica foi guiada, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 

(BRASIL, 2017a) pelos descritores: Hipertensão. Estratégia Saúde da 

Família, Atenção Primária à Saúde e Educação em Saúde. 

 Na elaboração do plano de intervenção, utilizou-se o método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) seguindo os passos de um Plano de Ação a 

partir da análise de determinados critérios (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). Uma vez definidos os problemas e as prioridades (1º e 2º passos) na 

introdução deste trabalho, os outros passos serão apresentados no plano de 

intervenção: descrição do problema, explicação do problema, seleção dos nós 

críticos e desenho das operações. 

A equipe de saúde, incluindo todos os seus membros, e a recepcionista estão 

envolvidos nesta proposta de intervenção. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

A Estratégia Saúde da Família, de acordo com a Portaria nº 2.436 do Ministério da 

saúde (BRASIL, 2017b, sp.), visa: 

[...] à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos 
do Sistema Único de Saúde. É considerada como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a 
resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, 
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

Esta estratégia objetiva a reorientação do modelo assistencial, e a sua 

operacionalização se dá mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde (BRASIL, 2017b). 

Com este trabalho os profissionais passam a se adequar para atendimentos em 

equipes e grupos com o mesmo objetivo: o cuidado da família. 

Neste sentido, a família na sociedade brasileira contemporânea, além da instancia 

de cuidado e proteção, deve ser considerada como instância que precisa ser 

cuidada e protegida, destacando assim a responsabilidade da atenção à saúde por 

parte dos serviços de saúde (MIOTO, 2015).  

Percebe se que há uma necessidade de cuidar e ser cuidado, por isso  a ESF vem 

se fortalecer como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) 

promovendo a qualidade de vida da população brasileira, como prevenção, cuidados 

intervindo nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, 

má alimentação e o uso de tabaco, onde o foco é a conscientização da população 

para a prevenção das doenças (ASSIS et al., 2010). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p.21), o controle e prevenção da HAS e 

de suas complicações constituem desafios para as equipes básicas de saúde, 

principalmente para as equipes da ESF, “cujo processo de trabalho pressupõe 

vínculo com a comunidade e a clientela adscrita, levando em conta a diversidade 

racial, cultural, religiosa e os fatores sociais envolvidos”. 
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5.2 Hipertensão Arterial Sistêmica 

A hipertensão arterial (HA) é caracterizada por pressão arterial sistêmica 

persistentemente alta, com base em várias medições. A hipertensão  é atualmente 

definida como sendo a pressão sistólica repetidamente maior que 140 mm hg ou a 

pressão diastólica de 90 mm Hg ou superior (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016, p.1), geralmente a HA está 

associada a “distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de 

órgãos-alvo”, sendo que ela se agrava quando há outros fatores de risco, “como 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes” mellitus. 

O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2017 revelou que nas 27 cidades brasileiras 

pesquisadas, a frequência de diagnóstico médico de hipertensão auto referido 

passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017, “sendo maior em mulheres (26,4%) 

do que em homens (21,7%). Em ambos os sexos, a frequência de diagnóstico 

aumentou com a idade e foi, particularmente, elevada entre os indivíduos com 

menor nível de escolaridade”. O mesmo estudo enfatiza que a tendência é que a PA 

aumente com a idade, sendo que no ano de 2017 60,9% dos adultos com 65 anos e 

mais apresentavam hipertensão (BRASIL, 2018, p.98). 

Ainda no ano de 2017, as capitais brasileiras com maior prevalência de HA entre as 

mulheres foram Rio de Janeiro (34,7%) e Recife (30,0), e entre os homens, foram 

Maceió (26,3%) e Natal (26,2%) (BRASIL, 2018).  

Diante estes dados é preciso acompanhar alterações e ou mudanças relacionadas 

aos níveis pressóricos. 

Com alteração da pressão o coração fará um esforço maior do que o normal para 

fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo, um dos principais 

fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma 

arterial e insuficiência renal e cardíaca (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2010). 
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Na Estratégia Saúde da Família um dos problemas mais comuns é a hipertensão 

arterial, portanto é importante que a equipe de saúde atue na sua prevenção e 

controle, evitando as complicações da HÁ. Assim, deve-se estimular o usuário dos 

serviços de saúde para a adoção de hábitos e estilo de vida mais saudáveis e fazer 

o acompanhamento do paciente hipertenso por meio de consulta médica, grupos 

operativos e visita domiciliar, quando necessário. As consultas médicas devem ser 

mensais até que os níveis pressóricos desejados sejam atingidos e depois 

espaçando essas para quadrimestrais, semestrais ou anuais, de acordo com o risco 

cardiovascular do paciente. Além disso, o acompanhamento médico do usuário 

hipertenso pode ser intercalado com consulta de enfermagem, grupos operativos, 

visitas domiciliares e outras ações (BRASIL, 2013). 

5.3 Fatores de Risco 

Como foi dito anteriormente, recomenda-se que as avaliações médicas para 

hipertensos sem controle adequado sejam mensais, para que a meta pressórica 

recomendada seja alcançada o mais breve possível; para isso é importante que os 

ajustes terapêuticos sejam sequenciais. O controle da PA deve ser confirmado com 

medições de PA realizadas fora do consultório, seja pela Monitorização Ambulatorial 

da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas ou por aferições da PA no domicílio. 

Recomenda-se em idosos e naqueles com elevações muito significativas da PA, os 

níveis pressóricos sejam reduzidos “de forma mais cautelosa, progressiva, cabendo 

um julgamento caso a caso, conforme as condições gerais do paciente, a presença 

de comorbidades e de medicação concomitante” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016, p.28). 

De acordo com estudos e análises clínicas 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 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016).  

Os profissionais da ESF podem intervir sobre alguns fatores de risco modificáveis 

como, “excesso de peso e obesidade, sedentarismo, ingestão de álcool, tabagismo e 

hábitos alimentares” (MAGRINI; MARTINI, 2012, p.359).  
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Magrini e Martini (2012) citam autores como Cipullo et al. (2010), Costa et al. (2009) 

e Brandão et al. (2010) que relatam existir uma relação direta da elevação da PA 

com a idade, sendo que a prevalência de HAS pode ser superior a 60% em 

indivíduos acima de 65 anos. 

Segundo Brandão et al. (2010), embora ainda não tenham sido identificados 

variantes genéticas determinantes do risco individual de desenvolvimento da 

doença, pode-se afirmar que há uma correlação entre os fatores genéticos e a 

hipertensão arterial. Kuschnir e Mendonça (2007, p.336) afirmam que se pode 

admitir que “a hipertensão seja determinada por alterações em sistemas biológicos, 

originários a partir da combinação de genes, cada um contribuindo com um efeito 

direcionado a aumentar os níveis tensionais”. 

Kuschnir e Mendonça (2007, p.336) relatam que “a desnutrição intra-útero e sua 

associação com patologias degenerativas, tais como hipertensão, doença 

coronariana dentre outras, têm sido objeto de estudo nos últimos anos”. Acredita-se 

que “a hipertensão seja determinada por alterações em sistemas biológicos, 

originários a partir da combinação de genes, contribuindo para o aumento nos níveis 

tensionais da pressão arterial”. 

Em relação ao gênero, a prevalência da HAS até os 50 anos é maior nos homens do 

que nas mulheres, entretanto a partir desta idade “as mulheres apresentam 

significativo incremento na prevalência de HAS” (MINAS GERAIS, 2013, p.25). 

Quanto à etnia, a HAS “é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor não 

branca, especialmente nas mulheres” (MINAS GERAIS, 2013, p.25). 

As diferenças socioeconômicas podem influenciar a vida das pessoas, determinando 

as condições de saúde, uma vez que as pessoas com melhores condições sociais e 

econômicas “têm maior acesso a informações, melhor entendimento da condição 

clínica e maior aderência ao tratamento. Logo se mostram taxas mais altas de 

doenças cardiovasculares em grupos com nível sócio econômico mais baixo” 

(CIPULLO et al., 2010 apud MAGRINI; MARTINI, 2012, p.359).  

Em trabalho realizado por Lobo et al. (2017), sobre a prevalência da hipertensão 

arterial, verificou-se que em pessoas com menor escolaridade, independentemente 
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do número de anos na escola e do sexo, a prevalência da hipertensão arterial é 

maior. 

O excesso de peso também está associado ao aumento da prevalência de 

hipertensão arterial. No Brasil, de acordo com informação da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (2016), dados da Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) revelaram que no período compreendido, entre 2006 e 2014, 

aumento da prevalência de excesso de peso associado ao aumento da HA. Neste 

sentido, em trabalho realizado por Jardim et al. (2007, p.455), observou-se que a 

“forte associação entre o excesso de peso e a ocorrência de HA indica a urgência de 

medidas capazes de atuar sobre os fatores de risco que podem interferir 

decisivamente sobre a determinação da prevalência de hipertensão arterial”. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), outros fatores também 

estão associados com o aumento da prevalência da HÁ, como o sedentarismo, 

ingestão de álcool, ingestão de sal e o tabagismo. 

5.4 Adesão ao Tratamento 

Lima, Meiners e Soler (2010, p.118) argumentam que “o conhecimento por parte 

dos pacientes, das consequências imediatas e tardias da hipertensão e dos 

benefícios do tratamento na prevenção desses eventos” é um fator que contribui 

para a adesão ao tratamento. 

Considera-se que a não adesão ao tratamento no controle de doenças, como a 

Hipertensão Arterial, é uma das causas dos resultados insatisfatórios na evolução da 

doença e que vários são os fatores que veem influenciar, como o grau de instrução 

dos pacientes e familiares que dificulta a compreensão do tratamento, falta da 

medicação, crenças do paciente, dificuldade em aceitação da patologia, dentre 

outros. Conseguir que o paciente adere ao tratamento medicamentoso e ao não 

medicamentoso ainda é um desafio e uma forte necessidade presente nos diversos 

serviços de saúde, principalmente na estratégia saúde da família (CASTRO; FUCHS 

2008; BEZERRA; LOPES; BARROS, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016; GEWEHR et al. 2018). 
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Para Silva et al. (2016, p.50) é necessário que sejam incrementados “programas de 

controle da HAS e outros fatores de risco cardiovasculares, visando controlar ou 

reduzir essa prevalência por meio da prevenção e uma melhor qualidade de vida 

da população”. 

Moura et al. (2016) ressaltam a importância de que no tratamento da hipertensão 

arterial, além da utilização de medicamentos quando prescritos pelo médico, é 

necessário trabalhar com o paciente as modificações necessárias quanto ao estilo 

de vida e aos hábitos relacionados à alimentação, à ingestão de sal, de bebida 

alcoólica, ao consumo do tabaco e à pratica de atividades físicas, ou seja atentar 

para evitar os fatores de risco. 

O controle da HAS se faz com ativa participação e colaboração do paciente, 

participação da família e dos profissionais de saúde. Sendo fundamentais processos 

de educação em saúde e o envolvimento da equipe multiprofissional no intuito de 

conscientizar a população a cerca dessa patologia, como uma das formas para 

estimular e melhorar a adesão ao tratamento. É importante que o paciente entenda 

sua patologia, conhecendo os diversos aspectos a cerca da mesma e da importância 

de seu tratamento para redução da letalidade decorrente desta (CASTRO; FUCHS, 

2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Neste sentido, Moura et al., (2016, p.24) destacam a importância da “educação em 

saúde com engajamento voltado para o autocuidado, estimulando a autopercepção 

da doença e corresponsabilização do indivíduo com seu próprio cuidado, de maneira 

que atinja o melhor nível de saúde e qualidade de vida”. 

Portanto, o grande desafio para a equipe de saúde da família é estabelecer 

estratégicas de intervenção que de fato favoreçam a adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica. “O desenvolvimento de uma intervenção para 

melhorar a adesão, baseado na reflexão e respeito à autonomia e individualidade do 

paciente, pode ajudar a melhorar a adesão” (SACCOMANN; SOUZA NETA; 

MARTINS, 2015, p.26). 

Saccomann, Souza Neta e Martins (2015, p.26) acrescentam que estratégias 

conjuntas de mobilização social, envolvendo outros setores do município e da 
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comunidade “podem ajudar a comunidade na adoção de um estilo de vida capaz de 

melhorar as questões relacionadas ao cuidado com a saúde e impactar diretamente 

na qualidade de vida dos usuários hipertensos e da população em geral”. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado Hipertensão Arterial Sistêmica e tem 

como propósito melhorar e ampliar a assistência prestada à clientela que apresenta 

HAS. Na introdução deste trabalho foram apresentados os dois primeiros passos de 

plano de intervenção: Identificação dos problemas de saúde do território e da 

comunidade e Priorização dos problemas. A seguir são apresentados os demais 

passos: descrição do problema, explicação do problema, identificação dos nós 

críticos e o desenho das operações de acordo com Faria, Campos e Santos (2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

A HAS é o principal problema de saúde porque engloba um percentual de 30% entre 

doenças crônicas. Apresenta um número significativo de pacientes que não se 

cuidam e, por tanto surgem necessidades mais acentuadas e até com sintomas de 

atendimento urgentes que demanda consultas e que também chegam a ser causa 

de óbitos que ocorrem na área de abrangência. Onde a grande maioria faz 

tratamento medicamentoso no posto, não alcançando uma evolução clínica 

satisfatória. 

Considerando o alto índice de hipertensos residentes na área da Equipe de Saúde 

da Família Geraldo Lopes de Faria, município de Mercês, Estado de Minas Gerais, e 

a baixa adesão desses hipertensos ao tratamento medicamentoso, torna-se 

necessário elaborar um plano de intervenção a fim de tomar ciência da importância 

de se cuidar e aumentar a adesão dessas pessoas ao tratamento medicamentoso e 

não medicamentoso, reduzindo a morbimortalidade por essa doença no território.  

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A população hipertensa é uma das que demanda mais cuidados porque tem um 

histórico em comum: faltam conhecimento e informações sobre o que é a doença e 

que os fatores de risco podem ser agravantes, alimentação inadequada, não pratica 

atividades físicas, uso de bebida alcoólica, são fumantes e às vezes moram 

sozinhos ou com pessoas que também não tem um olhar para esta questão, 

dificultando assim o controle dos níveis pressóricos. Há um acompanhamento da 
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população hipertensa da área de abrangência através dos grupos de atendimento 

para o controle da prescrição médica, comparecem as consultas, e quando ocorre a 

omissão o acompanhamento é feito através das consultas domiciliar, entretanto 

muitos não aderem ao tratamento. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Segundo Faria, Campos e Santos (2018), “nó crítico” é um tipo de causa de um 

problema que quando atacado é capaz de transformar o problema principal, o 

enfrentamento do nó crítico traz benefícios sanando o problema central. Portanto os 

nós críticos selecionados são: 

 Baixo nível de informação por parte dos usuários, sobre a Hipertensão 

Arterial. 

 Hábitos de vida inadequados dos hipertensos,  

 Medicação sem controle 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

As operações sobre os “nós críticos” relacionados ao problema “Baixa adesão dos 

hipertensos ao tratamento”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Geraldo Lopes de Faria, no município Mercês - Minas Gerais, estão 

detalhadas nos quadros 3, 4 e 5, a seguir. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa 

adesão dos hipertensos ao tratamento”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Geraldo Lopes de Faria, do município Mercês, 

estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 Baixo nível de informação por parte dos usuários, sobre a 
Hipertensão Arterial. 

Operações  Aprendendo sobre Hipertensão Arterial. Palestras informando 
sobre a importância do controle adequado 

Projeto Conhecer para viver melhor 

Resultados 
esperados 

Usuários mais informados sobre a HAS e como se prevenirem 
das complicações. 

Maior adesão ao tratamento 

Produtos 
esperados 

Usuários com noção de autocuidado. Usuários comparecendo 
periodicamente às consultas. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissional para orientar o grupo com as 
informações e orientações. 

Cognitivo: Apresentação do tema  

Financeiro: Aquisição de recursos audiovisuais e folhetos 
educativos; 

Político: Mobilização Social 

Recursos críticos Estrutural: Disponibilidade de espaços para as reuniões e 
encontros 

Cognitivo: disponibilidade de mídias educativas 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Recursos para as despesas necessárias. 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe da saúde da família  

Ações 
estratégicas 

Visitas domiciliares realizadas pelos ACS para informar os 
usuários sobre o projeto. 

Prazo Mensal 

Responsável pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira da equipe 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Mensal. Monitoramento da participação através do controle por 
meio da listagem de nomes e cartão de acompanhamento do 
hipertenso, aferindo a pressão e registrando. 
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Baixa 

Adesão dos Hipertensos ao tratamento”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Geraldo Lopes de Faria, do município Mercês, 

estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Hábitos de vida inadequados dos hipertensos 

Operações  Oficinas de como ter vida saudável 

Projeto Como ter vida saudável 

Resultados 
esperados 

Conscientização da clientela atendida. Diminuir o número de 

sedentários, fumantes e outros fatores de risco. 

Produtos 
esperados 

Realização de educação em saúde: reeducação alimentar. 

Identificar os hipertensos e seus hábitos. Estratégias de 

orientação para uma vida saudável. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Equipe de Saúde  

Cognitivo: informação sobre temas de reeducação alimentar; 

Financeiro: Recursos audiovisuais, folhetos educativos e 
capacitação pessoal;  

Político: Mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe preparada para o desenvolvimento das 
ações 

Cognitivo: planejamento de oficinas (demonstração) 

Político: Adesão do gestor local. 

Financeiro: recursos didáticos e folders. 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de saúde da unidade básica 

Ações 
estratégicas 

Incentivo à participação nos grupos de palestras e oficinas. 

Prazo Mensal 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe de saúde da família 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A própria equipe. 

Através das reuniões, controle por meio de listagens com os 
nomes dos participantes. 
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Baixa 

Adesão dos Hipertensos ao tratamento”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Geraldo Lopes de Faria, do município Mercês, 

estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Medicação sem controle 

Operações  Medicação só com receita e o usuário sai com prescrição até a 
próxima consulta 

Projeto Medicar para evitar 

Resultados 
esperados 

Uso correto das medicações 

Produtos 
esperados 

Maior controle da doença, pois os usuários terão 
acompanhamento da medicação garantida. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Equipe de Saúde 

Cognitivo: informação da importância de fazer o uso da 

medicação corretamente. 

Financeiro: medicação necessária garantida para todos os 

usuários.  

Político: Mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe preparada para o desenvolvimento das 

ações  

Cognitivo: informação e conhecimento do valor da medicação 

correta. 

Político: Adesão do gestor local. 

Financeiro: carros para visitas e acompanhamento dos 

pacientes 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de saúde da unidade básica 

Ações 
estratégicas 

Garantia de medicação suficiente até a próxima consulta  
Orientação do uso correto da medicação  

Verificar se a medicação está obtendo o efeito desejado 

Prazo Semestral 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe saúde da família 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Equipe saúde da família 

Através dos encontros, reuniões, aferindo a pressão para 
registrar os dados e colocar no sistema, onde serão avaliados 
os resultados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo mostra que a Hipertensão Arterial Sistêmica é um tema amplo, que 

envolve vários fatores e que na realidade sua estatística apresenta um número 

elevado de pacientes na área de abrangência do atendimento na saúde básica do 

município de Mercês/MG.  

Com esta demanda o foco central do profissional da área de saúde é fazer com que 

o paciente hipertenso seja motivado a não abandonar o tratamento principalmente 

quando estes sintomas estão agregados a outras complicações.  

A educação em saúde na Atenção Básica, em especial na Estratégia Saúde da 

Família, é um dos principais elementos de promoção da saúde, onde os 

profissionais conscientizem quais os fatores de risco para diversas doenças, em foco 

a Hipertensão arterial, sabendo quais os hábitos de vida daquela população para 

programar uma intervenção positiva. Tendo como desafio maior gerenciar ações 

terapêuticas que levem o paciente a ser perseverante, motivado e compreenda a 

importância da prevenção, valorizando o acompanhamento e as orientações 

básicas. 

O resultado vem da mudança de paradigmas sobre o processo saúde-doença, onde 

os usuários de saúde percebam a importância das mudanças de hábitos, 

melhorando a qualidade de vida da população e garantindo uma vida saudável. 

Espera-se com a implantação deste projeto que os profissionais da saúde repensem 

a sua prática e a relação profissional/paciente, como trabalhar com a população as 

informações para que as mesmas favoreçam a adesão do usuário hipertenso ao 

tratamento, melhorando assim a sua qualidade de vida saudável. 
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