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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Trata-se de uma doença crônica 
de elevada prevalência na população brasileira. Considerada como grave problema 
de saúde pública é um dos fatores de risco para desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cérebros vasculares e renais. O presente estudo teve como 
objetivo implementar um plano de ações educativas e preventivas para o controle 
dos fatores de risco da hipertensão arterial no município de Rio Manso/Minas Gerais. 
O plano foi elaborado com base nas etapas do Planejamento Estratégico Situacional 
(PSE), e da pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores: 
hipertensão, educação e fatores de risco. Após a efetivação das ações, conclui-se 
que com a implantação das atividades educativas e preventivas do plano de ação, 
essas ações possam ampliar o conhecimento sobre os fatores de risco da 
hipertensão arterial e prevenir, controlar e diminuir os agravos decorrentes da 
hipertensão arterial.  
 

Palavras chave: Hipertensão. Educação. Fatores de risco. 

 



 
ABSTRACT 

 

Systemic arterial hypertension is a multifactorial clinical condition characterized by 
elevated and sustained blood pressure levels. It is a chronic disease of high 
prevalence in the Brazilian population. Considered as a serious public health problem 
is one of the risk factors for the development of cardiovascular diseases, vascular 
and renal brains. The present study aimed to implement a plan of educational and 
preventive actions to control the risk factors of arterial hypertension in the city of Rio 
Manso / Minas Gerais. The plan was elaborated based on the Statistical Strategic 
Planning (PSE), and the research in the Virtual Health Library, with the descriptors: 
hypertension, education and risk factors. After the implementation of the actions, it is 
concluded that with the implementation of the educational and preventive activities of 
the action plan, these actions can increase the knowledge about the risk factors of 
hypertension and prevent, control and reduce the diseases caused by arterial 
hypertension. 
 
Keywords: Hypertension. Education. Risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma das principais estratégias 

propostas pelo Ministério da Saúde (MS) do Brasil e visa à reorganização dos 

serviços e reorientação das práticas profissionais da Atenção Básica na lógica da 

promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação para promover a 

consolidação, expansão e qualificação desta. Tem como base os princípios do SUS, 

entre eles, destaca-se o da integralidade da assistência (BRASIL, 2012). 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Rio Manso é uma cidade com estimativa de 5730 habitantes 

(IBGE, 2016), localiza se na porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

na chamada Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais.  

O município conta com uma área de 231,540 Km2 e tem como principais 

acessos às rodovias federais BR-381 e BR-262, e as rodovias estaduais MG-050 e 

MG040. A distância entre as prefeituras municipais de Rio Manso e de Belo 

Horizonte, sedes políticas dos municípios, é de 63 km. Durante as escavações feitas 

para a construção da praça principal da cidade, foram encontradas algumas peças 

de cerâmica e vestígios de um antigo cemitério indígena, o que leva a acreditar que 

os primeiros habitantes da região de Rio Manso tenham sido os índios Cataguases 

(IBGE, 2016).  

Conforme informado em documentos do IBGE (2016), no século XVII as 

terras que hoje pertencem ao município de Rio Manso foram atravessadas, pela 

primeira vez, por bandeirantes, entre eles Fernão Dias, Mathias Cardoso, Antônio 

Gonçalves, Antônio do Prado, Francisco Pires, João Jose Paes e Manoel de Borba 

Gato IBGE (2016).   

Próximo à região onde predominava um planalto e no local onde o rio cortava 

no sentido sul/norte, estabeleceu-se um arraial, favorecido pelas áreas planas e 

favoráveis à agricultura e às pastagens. Pelas águas tranquilas do rio, foi 

denominado Arraial do Rio Manso, citado pelo viajante europeu Saint-Adolphe, em 

sua passagem por Minas Gerais, no início do século XIX: “o viajante mencionava Rio 

Manso como ‘lugarejo na província de Minas Gerais, no termo da freguesia da 

Piedade-da-Paraopeba’” (IBGE, 2017). A mesma fonte informa que o município 
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sempre foi marcado por um contexto religioso muito forte.   

A primeira matriz de Rio Manso foi construída no século XVIII de acordo com 

o manuscrito “Relação das Freguesias do bispado da Cúria de Mariana”. A igreja foi 

construída por Francisco Borges, pai do padre Francisco Borges, primeiro padre do 

lugar. Do ponto de vista de sua formação administrativa, segundo o site Cidades do 

IBGE, o distrito de Santa Luzia de Rio Manso tem sua data de criação como 08 de 

abril de 1836, a partir da lei nº50. Já na segunda metade do século XIX, em 07 de 

janeiro de 1880, a lei 2.605 elevou Santa Luzia de Rio Manso à condição de 

freguesia, quando então pertencia ao município de Bonfim. Em 1890 a freguesia já 

contava com uma agência dos Correios com linha postal de cinco em cinco dias, 

uma escola pública e uma população estimada de 3.039 habitantes (IBGE, 2017).  

A cidade sempre teve uma tradição forte na área cultural: movimenta a região 

com o seu festival de música e ainda preserva suas festas religiosas e seus grupos 

de congado. Nos últimos 20 anos, o município de Rio Manso, de maneira 

semelhante do que vem sendo verificado no Brasil como um todo, tem apresentado 

melhorias em seus indicadores sociais e de desenvolvimento humano (IBGE, 2017). 

A seguir, serão apresentados alguns destes indicadores, de forma a permitir 

uma análise da situação do município e indicar o panorama que aparece como pano 

de fundo para a revisão do Plano Diretor Municipal. No que é relativo aos 

indicadores educacionais, em primeiro lugar é fundamental destacar que a série 

histórica mostra um processo contínuo de redução do analfabetismo no município (e 

no Brasil), chegando ao ano de 2010 com 88,4% das pessoas de 15 anos ou mais 

alfabetizadas (ou seja, 11,6% de analfabetos).  

Tal percentual ainda é, contudo, abaixo da média metropolitana, onde 95,9% 

eram alfabetizados, ou mesmo mineira (91,7%). Em relação a saúde a cidade, 

disponibiliza um atendimento de emergência de pequeno porte, com realização de 

poucos exames emergenciais, na maior parte das vezes tendo que referir sues 

pacientes para os municípios vizinhos de São Joaquim de Bicas e Betim para 

realização de exames como RX e USG, possui duas unidades básicas de saúdes 

UBS de Bernardas e UBS de Sousa, cada unidade com uma esquipe de ESF, onde 

são feitas o atendimento da  saúde da família (IBGE, 2017).  

A renda municipal da saúde é considerada baixa para os padrões necessários 

do município, enfrenta a dificuldade das péssimas condições das estradas, a baixa 

manutenção dos veículos direcionados a saúde, sempre estão com defeitos e ficam 
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parados, a demanda é razoavelmente grande, poucos profissionais, tanto na 

atenção básica, como no atendimento emergencial, a baixa disponibilidade de 

métodos diagnósticos e a falta de recursos materiais. 

Em relação às finanças públicas da saúde, o financiamento do SUS é 

responsabilidade das três esferas governamentais e cada uma deve assegurar o 

aporte regular de recursos ao respectivo fundo da saúde. O financiamento da saúde 

municipal é feito, na esfera federal, através de repasses dos seguintes programas 

ações básica de vigilância sanitária, Piso da Atenção Básica (PAB) fixo, programas 

de agentes comunitários de saúde, programa de assistência farmacêutica básica, 

programa de saúde bucal, programa de saúde da família, teto financeiro de 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Programa de Melhoria de Acesso e 

Qualidade PMAQ, em esfera estadual o financiamento se dá principalmente através 

do programa cofinaciamento de atenção primaria, além de outros incentivos como 

doação de veículos para o PSF e financiamento para a construção de uma unidade 

básica de saúde. Na esfera municipal é aplicado 15% conforme lei complementar de 

referência aos recursos próprios arrecadados. 

1.2 O sistema municipal de saúde 

O município de Rio Manso tem: 

Atenção Primária: Duas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), com 

saúde bucal, nutricionista, fisioterapeuta e atendimentos psicológicos semanais. 

Atenção especializada: laboratório bioquímico, procedimentos com maior 

complexidade são referenciados para o município de Betim e São Joaquim de Bicas. 

  Atenção de Urgência e Emergência: pequeno atendimento 24 h de urgência e 

emergência e os casos com algum grau de complexidade são referenciados aos 

municípios de Betim e São Joaquim de Bicas. 

Atenção hospitalar: O atendimento de urgência e emergência possui três 

leitos para internação de baixa complexidade, assim que o paciente necessita de 

algum atendimento de alta complexidade é referenciado para Betim ou São Joaquim 

de Bicas. 

Apoio Diagnóstico: O pequeno laboratório municipal funciona na mesma 

unidade de urgência e emergência, quando necessários exames laboratoriais de 

baixa complexidade são realizados, quando necessita de algo mais especifico o 

paciente é referencia para Betim ou São Joaquim de Bicas. 
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Assistência Farmacêutica: farmácia de Minas que recebe incentivo para a 

aquisição de medicamentos básicos e o município entra com a contrapartida para 

diversificar seu estoque medicamentoso de acordo com a necessidade. 

Vigilância Da Saúde: Realiza suas atividades de forma incipiente e sofre com 

a grande dificuldade com a junção com as outras vigilâncias. 

Relação dos pontos de atenção: Os gestores se esforçam de maneira 

incessante para estreitar e manter um ponto de comunicação entre si, sempre 

buscando uma forma de facilitar a interação entre os pontos de saúde desde o 

primário passando pelo secundaria e quando necessário o terciaria, essa facilitação 

de comunicação entre os meios agilizaria a atenção ao paciente tanto em métodos 

diagnósticos como em atendimentos especializados.  

Relação com outros municípios: Nota se a ótima interação com os municípios 

aos redores, sempre na tentativa de ajudar uns aos outros, com que venha 

necessitar e quando disponível.  

Consórcio de Saúde: Consorcio intermunicipal Aliança para a saúde 

Modelo de atenção: Em fase transitória de assistencialista para prevenção e 

promoção de saúde. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

A comunidade de Sousa é um distrito que pertence ao município de Rio 

Manso, com uma população estimada de 1730 habitantes. Existe um número 

considerável de idosos, cujos muitos são aposentados e, em geral, a população gera 

sua renda em plantio de hortaliças, uma grande cerâmica que emprega muitas 

pessoas da região, agropecuária e além do próprio funcionalismo público. 

Saneamento básico precário, onde muitas residências ainda se utilizam de foças 

caseiras que acabam contaminando o solo, existe muitas moradias em condições de 

infraestruturas precárias. A maior festa da região é da igreja católica que acontece 

anualmente. 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o município de 

Rio Manso era de 0,648, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,802, seguida de 

Renda, com índice de 0,676, e de Educação, com índice de 0,501 (ADHB, 2019). 
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Do mesmo modo, o índice da população por gênero rural e urbana no 

município de Rio Manso – MG se divide nos seguintes modos: 52.56 % são do 

gênero masculino, 47.44% do gênero feminino, dessa população 53.23% residem na 

zona urbana e 46.74% residem na zona rural (ADHB, 2019).                                                                                

Na unidade básica de saúde Sousa foram apontados os seguintes 

indicadores de doenças mais prevalentes no ano de 2018 foram: 360 portadores de 

hipertensão, 98 diagnosticados com diabetes e 03 portadoras câncer de mama. Já 

as principais causas de óbito foram por doenças cardiovasculares e as principais 

causas de internações foram decorrentes doenças cardiovasculares e problemas 

respiratórios sem gravidade no total de 19 diagnósticos. 

O lixo coletado no distrito de Sousa é dispensado de duas maneiras uma 

parte é enterrado em terreno de exclusividade para saneamento pertencente a 

prefeitura e outra parte nesse mesmo local é queimada da maneira que é exigida 

pelos órgãos de fiscalização, são informações colhidas junto ao setor responsável da 

prefeitura. 

O sistema de saneamento básico do distrito é basicamente constituído de 

fossas de construção e manutenção do proprietário do terreno local. Todas as fossas 

tampadas de alguma forma, com madeira, tampas de concreto, ou simplesmente 

com material plástico. Aparentemente o local não possui nem um tipo de fiscalização 

regulamentada. 

O abastecimento de água região é de responsabilidade da empresa 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), que leva agua encanada 

para a grande maioria das residências de Souza, porém, alguns morados 

principalmente os mais antigos, ainda não possuem agua encanada em casa, se 

abastecem de água de poço tanto para consumo, quanto para o banho e irrigação 

das plantações.  

Assim temos como agravantes de saúde, a falta de sistema de esgoto, a 

maneira como é desprezado o lixo, e ainda alguns lares sem água encanada, que 

acarretam doenças gastrointestinais, contaminações dermatológicas. Uma maneira 

de reduzir muito o numero de atendimentos dessas enfermidades, seria fiscalizando 

e regulamentando esses imóveis e atenção a essa população mais carente. 

O distrito de Sousa possui duas escolas públicas um municipal e uma 

estadual, segundo os dados da prefeitura todas as crianças em idade escolar da 

região estão matriculadas e frequentando as salas de aulas regularmente. Não 
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existe um numero especifico sobre a quantidade de analfabetos no distrito, mas os 

que se sabe é são exclusivamente idosos, possivelmente por terem uma infância e 

adolescência dedicada exclusivamente ao trabalho e constituição de família, 

deixaram para trás os estudos. 

Quanto aos recursos comunitários, tem-se: 

- Escolas: Duas escolas públicas, uma municipal, outra estadual. 

- Creches: Uma creche municipal 

- Igrejas: A grande parte da população é católica, possui uma igreja Matriz, outras 

duas pequenas católicas e também igrejas de outras religiões evangélicas, 

adventistas e batistas. 

- Opções de Lazer: Possui duas quadras poliesportivas com livre acesso a 

comunidade, além das festas tradicionais da região. 

- ONG: Não possui 

- Sindicatos: Sindicato dos trabalhadores ligados agricultara.  

- Associações de Moradores: Não possui 

 No que diz respeito às distribuições das consultas de médico e enfermeiro 

segundo os programas e área: Puericultura: 25 ; Pré-Natal: sete; Hipertensão: 360; 

Diabetes: 98; Câncer: quatro e nenhuma de Tuberculose e Hanseníase. 

  

1.4 A Unidade Básica de Saúde Sousa 

 

A unidade básica de saúde de Sousa da equipe da ESF foi inaugurada no ano 

de 1991, com estrutura construída exclusivamente para esse fim. Está muito bem 

localizada em uma rua de fácil acesso por todos os lados, e fácil saída para os 

pontos de referência da unidade. Existe a recepção, onde se tem o primeiro contato 

com o paciente, que após é encaminhado para o acolhimento da enfermagem e 

posteriormente, para o local necessário, tanto para atendimento odontológico, de 

nutricionista, de fisioterapia, ou enfim, para a consulta medica. Possui um pequeno 

almoxarifado para o estoque de todo o material da unidade, um quarto com dois 

leitos de observação, uma pequena sala para reuniões dos membros da equipe e 

para os encontros dos grupos operativos, farmácia e uma sala de curativos. 

 



14 
 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Sousa, da Unidade Básica de Saúde do 

distrito Sousa 

A equipe da Estratégia da Saúde da Família Sousa é composta por quatro 

agentes comunitárias de saúde, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um 

médico generalista, uma fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) com atendimentos semanais em grupo, uma nutricionista do NASF 

com atendimentos semanais, uma pessoa responsável pela farmácia e distribuição 

das medicações são as técnicas de enfermagem, uma pessoa responsável pela 

organização e limpeza da unidade, duas recepcionistas. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Sousa 

 

A estrutura física é composta por consultório de clínica médica, sala de 

curativos e sala de enfermagem. 

O atendimento na unidade básica funciona das 7 h: 00 minuto às 16h :00 

minuto de segunda a sexta, não incluindo os feriados. A unidade básica de saúde 

funciona na maior parte em demanda espontânea e em menor número o 

agendamento. As quartas feiras pela manhã são realizadas as visitas domiciliares, 

quintas feiras as reuniões dos grupos participativos (Hiperdia, psiquiátricos e 

fumantes), sextas feiras pré-natal e coloca de preventivo, além da demanda 

espontânea.  

 

 Atividades desenvolvidas pela equipe – Visitas Domiciliares 

 

Em nossa distribuição de horários para atendimentos, reservamos as quartas 

feiras pela manhã para realizarmos nossas visitas domiciliares, existem 7 pacientes 

acamados cadastros em nossa unidade, porem existe as visitas domiciliares 

agendadas de ultima hora, quando um paciente esta em estado de saúde debilitado 

e pós operatórios e no momento não tem condições de se deslocar a unidade, e 

quando temos um carro a nossa disposição nos deslocamos até o residência a 

residência e fazemos o atendimento de enfermagem e medico ao paciente.  

As visitas domiciliares das ACS´S são realizadas quase que diariamente para 

controle dos hipertensos e diabéticos, acompanhamento de idosos e crianças, 

puerpérios, pós-operatórios, e acompanhamento dos cadastros de bolsa família. 
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Também existe as campanhas de vacinação, a poucos meses atrás teve uma 

força tarefa muito grande para vacinas de febre amarela, pois nossa unidade fica em 

uma área considerada endêmica.  

Nossos grupos participativos com encontros semanais, grupo de Hiperdia, 

pacientes em uso de medicações controladas e o combate ao tabaco. 

Os grupos atuam sempre em parceria com a prefeitura municipal e secretaria 

de saúde, que disponibilizam matérias para desenvolvimento de atividades para 

interativas. 

A equipe sempre age em conjunto, trabalha como um mecanismo, as vezes 

as atividades de uns funcionam juntamente com as atividades de outros. A base 

funciona com a visita domiciliar das ACS´S que fazem o levantamento da 

necessidade do paciente, passa o caso para a enfermagem que juntamente com o 

médico, estabelecem a melhor forma de abordar o paciente para resolução do caso 

e assim sempre buscando dar a melhor qualidade de vida possível ao paciente. 

1.7 O dia a dia da equipe Sousa 

O atendimento funciona na maior parte em demanda espontânea e em menor 

numero o agendamento. As quartas feiras pela manhã são realizadas as visitas 

domiciliares, quintas feiras as reuniões dos grupos participativos (Hiperdia, 

psiquiátricos e fumantes), sextas feiras pré-natal e coloca de preventivo, além da 

demanda espontânea. Ainda hoje a unidade sofre com a falta de transporte e 

dificuldade de acesso em alguns pontos da região para realização das visitas 

domiciliares, muitas vezes o clima não favorece, porem sempre realizada ao máximo 

e da melhor maneira possível, e mesmo em dia de visita domiciliar e grupos 

participativos segue o atendimento de demanda espontânea. 

 

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

(primeiro Passo) 

 

A partir do diagnóstico situacional foram levantados os seguintes problemas 

na unidade básica de saúde Souza: falta infraestrutura, falta saneamento básico, 

grande número de casas que fazem suas fossas direto no solo, sem nenhum tipo de 

fiscalização, falta de água tratada, usam para banho, preparo de alimentos e  

ingerirem vem dos poços furado pelo próprio morador, sem ter cuidados e preparo 
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adequados para consumo e  alta ocorrência de doenças infecciosas e 

gastrointestinais.  

 É um distrito com poucas atividades de lazer, onde as pessoas trabalham 

durante toda a semana e ficam reclusas em casa nos finais de semanas ou algumas 

delas ainda trabalham nos fins de semanas cuidando de suas plantações que 

exigem cuidados diários, algo que contribui para o elevado número de stress, 

cansaço físico, mental e a depressão.  

Na unidade básica de saúde, após uma análise situacional, detectou-se que a 

equipe enfrenta alguns problemas no seu dia a dia, dentre eles: a falta de transporte 

e dificuldade de acesso em alguns pontos da região para realização das visitas 

domiciliares; muitas vezes o clima não favorece; mesmo em dia de visita domiciliar e 

grupos participativos segue o atendimento de demanda espontânea; deficiência de 

saneamento básico (água tratada, rede de esgoto, acúmulo de lixo em terrenos 

vazios); baixa adesão aos grupos de educação para a saúde; alta prevalência de 

portadores de agravos crônicos; índice elevado de pessoas com Hipertensão 

Arterial, grande parte não procura as unidades básicas de saúde; medicação 

descontinua; falta de hábitos saudáveis; grande consumo de álcool e fumantes; 

obesidade e falta orientações, bem como, resistência sobre os cuidados com a 

doença  hipertensão principalmente do gênero masculino.  

 

1. 9 Priorização dos problemas – a seleção do problema prioritário para 

elaboração do plano de intervenção (segundo passo). 

             

A priorização dos problemas apresentados nessa intervenção ocorreu após  

discussão com  toda equipe multiprofissional da unidade básica de saúde Sousa. 

Vale destacar ainda, após reunião e capacitação da equipe foram estabelecidos 

como problemas prioritários para intervenção o número elevado de pacientes 

descompensados com hipertensão arterial, identificado como uma das principais 

morbidades presentes em consulta com sinais de descompensação. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

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

município de Rio Manso, estado de Minas Gerais. 
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 Principais Problemas 

 

Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice de 

portadores crônicos 

hipertensão 

Alta 10 total 1 

Baixa adesão aos 

grupos de educação 

para a saúde 

Alta 7 Total 2 

 Falta de hábitos 

saudáveis: alimentação 

saudável, alto índice 

usuários de álcool e 

obesos. 

Alta 5   Total 3 

Resistência sobre os 

cuidados com a doença  

hipertensão 

principalmente do 

gênero masculino 

Alta 5 Total 4 

Descontinuidade de 

medicações  

Alta 3 Parcial 5 

Fonte: autoria própria a partir do diagnóstico situacional. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Conforme relacionado no quadro supracitado, dentre a priorização dos 

problemas enfrentados pela equipe da ESF Sousa, destacam-se os fatores riscos:  

alto índice de portadores crônicos, falta de adesão ao tratamento e conhecimento 

sobre os fatores de riscos, qualidade vida inadequada ligados alimentação 

inadequada, falta de praticar atividade física,  tabaco, obesidade e  alto consumo 

bebidas alcoólicas. 

Assim, se observam que possivelmente por se tratar de um pequeno distrito, 

com uma população com grande número de idosos, pessoas quem em sua maioria 

são simples, com pouco estudo e vivem da agricultura, às vezes se tem a impressão 

que são até mesmo esquecidos, requisitos que podem justificar tal incidência.  

Na unidade de saúde hoje existe uma ainda pequena tentativa de diminuir 

esses danos, que são feitos através das consultas de enfermagem, médica e dos 

grupos participativos de Hiperdia, combate ao álcool e o tabaco, grupos estes ainda 
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pequenos que funcionam somente com as mulheres, devido à falta de cultura e a 

resistência masculina, onde alguns dias do mês, as mulheres principalmente as que 

fazem uso de medicações controladas se reúnem, conversam entre si, expõem 

alguns problemas do seu dia a dia, e juntamente com a equipe de saúde buscam 

sanar dúvidas, esclarecer sobre os riscos do uso das medicações, ainda mais se for 

de maneira crônica e quando possível até problemas pessoais melhorando a 

qualidade de vida e possibilidade de diminuir ou até retirar algumas dessas 

medicações que causam dependência, é um trabalho ainda inicial, sem grandes 

resultados, mas que visa o aumento do número de participantes, assim atingindo 

cada vez a população aumentando a possibilidade de conseguir resultados 

satisfatórios. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 
 Justifica-se o presente trabalho, decorrente do alto índice de hipertensos 

diagnosticados no ESF do município de Rio Manso. Ademais, de acordo com 

Organização Mundial de Saúde, a hipertensão mata 9.4 milhões de pessoas por ano 

de doenças cardiovasculares, bem como, contribui para aumento do risco de 

desenvolvimento outros problemas de saúde como insuficiência renal e cegueira 

(BRASIL, 2006). 

Conforme mencionado anteriormente, a análise situacional mostrou que, além 

da resistência, também há falta do conhecimento da importância sobre prevenção, 

tratamento e diagnóstico da hipertensão arterial, bem como suas consequências da 

elevada taxa de morbimortalidade por doenças cardiovasculares.  

Por fim, detectados através dos prontuários que grande parte dos pacientes 

que não deram continuidade ao tratamento, falta de monitoramento das doses e 

efeitos dos medicamentos, identificados do alto índice portadores de hipertensão.  

 A fim de diminuir os problemas indicados é imprescindível o trabalho em 

conjunto da equipe multiprofissional, através de consultas médicas, enfermagem e 

participação dos grupos de Hiperdia, combate ao álcool e o tabaco. Juntamente com 

a equipe de saúde, buscar sanar dúvidas, esclarecer sobre os riscos doença, 

melhorar a qualidade de vida com a possibilidade de reduzir ou até mesmo retirar 

alguns medicamentos que causam dependência, que visando o aumento do número 

de participantes, desse modo atingir população no todo, aumentando a possibilidade 

de conseguir resultados satisfatórios na Unidade Estratégia Saúde Família- ESF, 

município de Rio Manso/MG 

Portanto, decorrente do elevado número de casos, associado à falta de 

informação e qualidade de vida, após avaliação situacional em dezembro 2017, onde 

foi proposta uma discussão com a equipe para realização de um plano de 

intervenção para o rastreamento dos casos de hipertensão arterial, devido à 

relevância da hipertensão, por ser tratar-se de uma doença de grande relevância 

que interfere diretamente na sua condição de vida, da população do município de 

Rio Manso-MG.  
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo geral  

Implementar um plano de ações educativas e preventivas para o controle dos fatores 

de risco da hipertensão arterial no  município de  Rio Manso/MG. 

3.2 Objetivos Específicos 

Planejar e propor mecanismos de hábitos saudáveis como medida de redução e 

prevenção da Hipertensão Arterial. 

Promover atividades educativas como palestras, reuniões com os agentes de saúde 

para a conscientização da averiguação da pressão arterial.  

 Diminuir números os casos de Hipertensão. 
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4  METODOLOGIA 

 

Para elaborar o plano de ações educativas e preventivas na unidade de 

Estratégia Saúde Família Souza foram utilizados os dados levantados mediante o 

diagnóstico situacional identificado em dezembro 2017 a março de 2018, onde foi 

visualizado o problema do alto índice de portadores de hipertensão arterial, bem 

como, detectação das dificuldades abordadas pela equipe e concluindo 

particularidades da população daquela unidade ESF.  

Também foram realizadas buscas bibliográficas por meio das fontes 

constituídas pelos recursos eletrônicos nas bases de dados: na biblioteca eletrônica 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) de artigos, dissertações e teses 

publicados para uma melhor abordagem do tema. Os descritores utilizados na busca 

foram: hipertensão, educação e fatores de risco.  

O plano de intervenção seguiu os passos do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) abordados por Faria, Campos e Santos (2018). Este diagnóstico 

permitiu levantar os problemas como: condições de risco (obesidade, sedentarismo, 

tabagismo) e prevenção de complicações (orientação nutricional; cessação do 

tabagismo e alcoolismo; controle de pressão arterial e das dislipidemias), com ações 

educativas e de apoio para controle de diagnóstico de casos. O plano de intervenção 

terá a inclusão de todos os pacientes cadastrados hipertensos e com fatores de risco 

associado.  

Para abordagem pedagógica utilizaremos reuniões, cartilhas ilustrativas, 

panfletos, discussões em grupos entre outros.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma das principais estratégias 

propostas pelo Ministério da Saúde do Brasil e visa à reorganização dos 

serviços e reorientação das práticas profissionais da Atenção Básica na lógica da 

promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação para promover a 

consolidação, expansão e qualificação desta. Tem como base os princípios do SUS, 

entre eles, destaca-se o da integralidade da assistência (BRASIL, 2012). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em tempos atuais é considerada como 

um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma doença 

de importantes fatores de riscos para o incremento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais, todavia, esta doença é responsável por pelo menos 40% 

das mortes por acidente vascular cerebral, 25% das mortes por doença arterial 

coronariana, bem como, associadas ao diabetes são responsável por 50% das 

patologias  de insuficiência renal terminal (BRASIL, 2014). 

Os Programas de Saúde Pública são preconizados pelo Ministério da Saúde, 

para obterem êxito faz necessária atuação de uma equipe multiprofissional de forma 

permanente, buscando como propósito o cliente que carece de intervenção do 

profissional nos campos científicos com implicações éticas, sociais e políticas              

(RADOVANOVIC  et al., 2014). 

 

5.2 Hipertensão Arterial e fatores de riscos associados 

A Hipertensão Arterial é uma doença crônica, multifatorial, quando permanece 

igual ou superior a 140/90 mmHg por 3 a 6 meses e seu “controle requer 

acompanhamento e tratamento por toda vida, envolvendo as medidas 

farmacológicas e não farmacológicas”. Considerando-se as elevadas taxas de 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares no mundo (REINERS et al., 2012 

apud  RADOVANOVIC  et al., 2014, p. 548). 

Nesse sentido de acordo com uma pesquisa Associação Médica de Minas 

Gerais-AMMG (MINAS GERAIS, 2017), 73,5% dos pacientes hipertensos tinham 

conhecimento da sua condição, 61,9% estavam com prescrição (receita) para 
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tratamento por medicamentos e somente 24,3% estavam conseguindo alcançar 

níveis menores que 140/90mmHg.   

Deve-se ressaltar, que a doença hipertensão arterial ainda se encontra dentro 

dos principais fatores de riscos cardiovasculares, com a prevalência de 26,8 a 31,9% 

entre os adultos com 50% de acometimento nos indivíduos de 60 a 69 anos e de 

75% nos acima de 70 anos, sendo responsável pela maioria dos casos de infarto do 

miocárdio, acidentes vasculares encefálicos (derrames), insuficiência renal e 

distúrbios circulatórios cerebrovasculares que podem contribuir para disfunção 

cognitiva. A prevalência entre os gêneros é de 35,8% nos homens e de 30% nas 

mulheres, resultados semelhantes à de países desenvolvidos (MINAS GERAIS, 

2017).  

“As taxas de mortalidade têm apresentado redução ao longo dos anos, com 

exceção das doenças hipertensivas (DH), que aumentou entre 2002 e 2009 e 

mostrou tendência a redução desde 2010” (MALACHIAS et al., 2016, p.1).  

Não há como descrever uma causa exata da maioria que leva a causa da 

hipertensão, porém sabe-se que é uma condição multifatorial, que pode variar os 

fatores de risco que associados entre si e a outras condições favorecem o 

aparecimento desta patologia, entre elas são: idade, sexo, hereditariedade, raça, 

obesidade, estresse, anticoncepcionais orais, dieta rica em sódio e gorduras e 

diabetes mellitus (MEDINA, 2016). 

A hipertensão é um grave problema de saúde pública e sua prevalência no 

nosso país vai de 22% a 44% para adultos com maior incidência entre as pessoas  

com 60 a 69 anos , atingindo o patamar  de 50% e, para as pessoas com mais de 70 

anos atinge 75% deles (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

5.3 Tratamento e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Para o Ministério da Saúde, os profissionais da saúde têm pela frente:  

Um grande desafio atual para as equipes de Atenção Básica é a Atenção 
em Saúde para as doenças crônicas. Estas condições são muito 
prevalentes, multifatoriais com coexistência de determinantes biológicos e 
socioculturais, e sua abordagem, para ser efetiva, necessariamente envolve 
as diversas categorias profissionais das equipes de Saúde e exige o 
protagonismo dos indivíduos, suas famílias e comunidade BRASIL, 2014, p. 
17). 
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O tratamento da pessoa com hipertensão deve ser feito sob os cuidados de 

uma equipe multiprofissional e tem por finalidade manter os níveis pressóricos 

controlados de acordo com as características de cada paciente com vistas à redução 

dos riscos de doenças cardiovasculares e da morbimortalidade e melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 2013).  

 
O controle da pressão arterial dos hipertensos tem ligação muito estreita 
com a adesão ao tratamento prescrito. A não adesão à medicação é uma 
preocupação importante para profissionais de saúde e para os gestores, 
sendo necessários estudos que ajudem a melhorar a adesão aos 
tratamentos anti-hipertensivos, principalmente em pacientes com 
hipertensão com alto risco cardiovascular (SOUZA et al., 2014, p. 572) 
.  

 É sabido que o paciente hipertenso está exposto a diversos fatores de riscos 

e deverão seguir os tratamentos medicamentoso e não medicamentoso e a equipe 

fazer o acompanhamento regular dessas pessoas motivando-as à adesão ao 

tratamento. 

 O Ministério da Saúde destaca o tratamento não medicamentoso como parte 

fundamental no controle da hipertensão e, consequentemente, de outros fatores de 

risco como as doenças cardiovasculares, obesidade e dislipidemia. Este tratamento 

implica em mudanças no estilo de vida de cada paciente tais como:  redução no uso 

de bebidas alcoólicas, implementar hábitos saudáveis, como alimentação, prática de 

atividade física, controle do peso e abandono do tabagismo (BRASIL, 2013). 

Quanto ao tratamento medicamentoso seu início é de acordo com os níveis 

pressóricos e o risco cardiovascular de cada paciente e são diversos fármacos 

indicados para atender a necessidade de cada pessoa, de acordo com a avaliação 

da presença de comorbidades, história familiar, idade, dentre outros (BRASIL, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6 PLANO DE AÇÃO 

 

Os principais problemas levantados na unidade Sousa são: falta de 

conhecimento da doença e seus agravos; alto índice de portadores de agravos 

crônicos; resistência ao tratamento; descontinuidade dos medicamentos prescritos;  

falta de planejamento de abordagens educativas na unidade; falta de qualidade vida, 

somado aos fatores de risco: obesidade e alto índice do uso de álcool e tabaco. 

As ações previstas para este plano buscam atender ao problema identificado 

no diagnóstico situacional do município de Rio Mansos/MG, da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) onde o autor executa suas atividades laborais diárias como médico. 

 

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

 

O plano de ação tem origem a partir da avaliação de 360 hipertensos da 

nossa área de abrangência e desses, 248 pacientes têm idade igual ou superior a 60 

anos , sendo: 52 do sexo feminino e 50 tinham menos de 60 anos e 10 não 

participaram. A média da idade foi de 69,8 anos e a prevalência maior foi estimada 

na população idosa de Rio Manso-MG, que se revelou mais elevada nas mulheres, 

nas pessoas naturais de outros estados, nós não brancos e nos idosos de menor 

escolaridade.  

Quanto aos fatores de riscos detectados, apresentaram maior prevalência de 

hipertensão arterial: os fumantes, os sobrepesos e os que ingerem bebida alcoólica 

com maior frequência.  

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

O aumento do número de hipertensos, deve-se, provavelmente, ao estilo de 

vida atual, grande quantidade de fumantes, pessoas com sobrepeso e uso bebidas 

alcoólicas com maior frequência, baixa adesão aos grupos de educação para a 

saúde; alta prevalência de portadores de agravos crônicos, pessoas com 

hipertensão Arterial, não procuram, em grande parte, as unidades básicas de saúde, 

falta de hábitos saudáveis e faltam orientações e resistência sobre a hipertensão 

arterial principalmente gênero masculino. 
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Desse modo, faz necessário viabilizar o incentivo de hábitos alimentares 

saudáveis, diminuir a ingestão de álcool, promover atividades físicas e reduzir hábito 

de fumar, consequentemente terá um índice menor de hipertensos e melhorando a 

qualidade de vida local. 

 

6.3 Nós críticos (quinto passo ) 

 

Hábitos e estilo de vida inadequados; 

Falta de orientações quanto a doença hipertensão e seus fatores de risco; 

Descontinuidade do tratamento; 

Alto consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo; 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 2 – Operações sobre o nó crítico 1- "Hábitos e estilos de vida inadequados ” 

relacionado ao problema “Elevado número de pacientes com hipertensão arterial 

crônica ”, na população sob responsabilidade da ESF Sousa, do município Rio 

Manso, Minas de Gerais, 2018.  

Nó crítico 1 Hábito e estilos de vida inadequados 

Operação Qualificar e capacitar a equipe para orientar efetivamente os 

pacientes quanto aos hábitos de vida saudáveis:   alimentação 

saudável, praticar exercício físico regularmente, diminuir o 

consumo de álcool ou tabaco se não conseguir parar de vez para 

aqueles pacientes fumantes alcoólatras. 

Orientar tanto individual quanto por meio de grupos operativos os 

pacientes e a população, de forma geral.  O maior foco é nos 

principais fatores relacionados a hipertensão, as formas de 

prevenção e importância do diagnóstico, risco decorrente das 

medicações descontinua, orientação sobre a importância da 

qualidade do estilo de vida,. 

Projeto    Saúde mil 

Resultados esperados Pacientes com melhor alimentação e praticantes de  exercícios 

físicos 

Produtos esperados Grupos educativos em funcionamento; 

Equipe mais preparada para orientar os pacientes tanto nas 

visitas domiciliares, nos grupos, em consultas 

https://phila.nescon.medicina.ufmg.br/tccs-orientador/index#!perfil-simplificado-usuario/1703
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Quadro 3 – Operações sobre o nó crítico 2- "Falta de orientação quanto à 

hipertensão e seus fatores de riscos ” relacionado ao problema “Elevado número de 

pacientes com hipertensão arterial crônica ”, na população sob responsabilidade da 

ESF Sousa, do município Rio Manso, Minas de Gerais, 2018.  

Recursos necessários Estrutural: locais para realização dos grupos educativos e para 

caminhadas orientadas. 

Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade da 

equipe e da população; 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais e de pessoal treinado 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos  

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas Apresentar e aprovar o projeto na secretaria municipal de saúde 

Prazo Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios e os 

prontuários médicos para verificar  o controle  e redução do 

número de hipertensos. 

Nó crítico 2 Falta de orientação quanto a hipertensão e seus fatores de riscos 

Operação Capacitar a equipe para que ela promova  ações de educação 

em saúde nos  atendimentos, visitas e grupos operativos em 

relação à própria hipertensão, seus fatores de risco e 

consequências, quando não controlada,  para  a qualidade de 

vida.  

Projeto   

Conhecendo a patologia Hipertensão Arterial 

Resultados esperados Pacientes conhecendo a doença e os fatores de riscos; 
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Quadro 4 – Operações sobre o nó crítico 3- Descontinuidade do tratamento “Elevado 

número de pacientes com hipertensão arterial crônica ”, na população sob 

responsabilidade da ESF Sousa, do município Rio Manso, Minas de Gerais, 2018.  

Equipe melhor capacitada para orientações efetivas quanto a 

HAS, seus riscos e a importância de seguir corretamente  a 

medicação prescrita. 

Produtos esperados Grupos operativos em funcionamento 

Melhorar a qualidade vida e prevenção desenvolvimento de 

novas patologias. 

Recursos necessários Estrutural: locais para realização dos grupos operativos; 

Cognitivo: temas relacionados à HAS, riscos e importância do 

controle pressórico.  

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais e de pessoal treinado 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos Financeiros: livros e cartilhas informativas 

 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas Apresentar e aprovar o projeto à gerencia da UBS 

Prazo Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios e os 

prontuários médicos para verificar  o controle  e redução do 

número de hipertensos. 

Nó crítico 3 Descontinuidade do tratamento 

Operação Capacitar a equipe para ouvir atentamente as queixas os 

pacientes e detectar possíveis caso novos de hipertensão; 

Nas visitas domiciliares verificar a pressão arterial e verificar se 
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Quadro 5 – Operações sobre o nó crítico 4- "Alto índice consumo de bebidas 

alcoólica e tabaco” relacionado ao problema “Elevado número de pacientes com 

hipertensão arterial crônica ”, na população sob responsabilidade da ESF Sousa, do 

município Rio Manso, Minas de Gerais, 2018.  

estão seguindo corretamente o tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso. 

Orientar sobre a importância de tomar as medicações na dose 

correta, hora certa e sua continuidade. 

Projeto   Cuidando-me  

Resultados esperados Diminuir o índice de hipertensos na comunidade. 

Pacientes seguindo o tratamento prescrito corretamente.  

 

Produtos esperados Melhorar a qualidade vida e prevenção desenvolvimento de 

novas doenças 

Recursos necessários Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade das 

pessoas com hipertensão; 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais e de pessoal treinado 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de discussão. 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas Apresentar projeto para a equipe de saúde 

Prazo Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médico  

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios e os 

prontuários médicos para verificar  o controle  e redução do 

número de hipertensos. 

Nó crítico 4 Alto índice de consumo de bebida alcoólica e tabagismo 
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Operação Orientar sobre os riscos que proporciona o uso do álcool e 

tabaco.  

Encaminhar para médico especializado, grupos operativos em 

educação em saúde 

Projeto  Menos álcool e tabaco 

Resultados esperados Pacientes conhecedores dos riscos do cigarro e álcool. 

Pacientes tentando diminuir o uso de álcool e tabaco. 

Produtos esperados Melhorar a qualidade vida e prevenção desenvolvimento de 

novas patologias. 

Recursos necessários Cognitivo: linguagem condizente com nível de escolaridade da 

equipe 

Político: apoio da secretaria municipal de saúde para 

fornecimento de materiais e de pessoal treinado 

Financeiros: livros e cartilhas informativas 

Recursos críticos Financeiros: livros e cartilhas informativas, grupos de discussão. 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria municipal de saúde 

 

Ações estratégicas Apresentar projeto à equipe  

Prazo Início imediato e manutenção permanente do projeto com 

avaliações semestrais 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Equipe de saúde e secretaria municipal de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento será semestral, avaliando-se os relatórios e os 

prontuários médicos para verificar  o controle  e redução do 

número de hipertensos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível observar, através do diagnóstico situacional sobre 

a realidade dos problemas da área de abrangência da ESF, que a hipertensão 

arterial e os seus fatores de risco constituíram um grande problema de saúde no 

local. O diagnóstico também possibilitou a reflexão sobre as dificuldades 

apresentadas pela equipe, e como esse processo de seu trabalho poderia ser 

melhorado e ampliado. E o quanto às atividades de aprimoramento do conhecimento 

são instrumentos para a melhoria do atendimento e da qualidade de vida da clientela 

de hipertensos. 

As propostas de intervenções/ações educativas são de fundamental 

importância, pois além de melhorar o conhecimento sobre a doença e seus fatores 

de risco, melhoram a interação entre a equipe e os pacientes. Assim como prevenir 

que os fatores de risco se acentuem e, dessa forma, minimizar os riscos e 

complicações cardiovasculares futuras. 

Todavia, ficou evidente que há necessidade de dar continuidade a esse 

projeto e amplia-lo capacitando os profissionais da ESF sobre o tema Hipertensão 

Arterial. Assim, através de estratégias educativas incentivar e motivar o paciente 

para comparecer na unidade de saúde para consulta, controle e tratamento da 

Hipertensão Arterial.  

Contudo, como a Hipertensão Arterial é uma doença planetária faz-se 

necessário medidas de prevenção urgentes governamentais, além de capacitação 

da equipe citada nesta pesquisa, para que possa amenizar a incidência da patologia 

Hipertensão Arterial. Ora, faz-se, então, necessário aumentar o grau de 

conhecimento da população sobre a importância da prevenção e controle da 

hipertensão arterial. 
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