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RESUMO 

 

A literatura mostra que as doenças crônicas não transmissíveis possuem alta incidência e 
prevalência em toda a população mundial especialmente a Diabetes Mellitus e a 
Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo as principais doenças de bases para diversas 
complicações, morbidades cardiovasculares e motivos de internação em todo país. Diante 
disso, a atenção primária desempenha um papel importante para a redução das doenças 
crônicas a partir de ações que reduzam seus fatores de risco na população. Esse projeto 
de intervenção tem como objetivo elaborar e implantar um plano de ação que possibilite a 
atuação da Atenção Primária de Saúde na redução da incidência e prevalência da 
hipertensão arterial sistêmica juntamente com a equipe multidisciplinar da Estratégia 
Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Roça Grande na região de Sabará - 
Minas Gerais. Para o desenvolvimento do plano de intervenção foi utilizado o Método do 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) definindo-se operações (projetos) para atuar 
nos nós críticos com detalhamentos de resultados e produtos esperados e os recursos 
necessários para cada item. Realizou-se o diagnóstico situacional utilizando método de 
estimativa rápida. Trata-se de um projeto de intervenção, onde há um cronograma 
estruturado baseado em nós críticos dos problemas elencados pela equipe de saúde com 
atividades para ser implantadas, essas atividades são baseadas em ações de prevenção 
e promoção da saúde. Foi necessário recorrer à literatura para fundamentar o referencial 
teórico. Espera-se com esse projeto a redução significativa dos índices de hipertensão 
arterial na população. 

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

Arterial Sistêmica.  
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ABSTRACT 

 

The literature shows that chronic noncommunicable diseases have a high incidence and 
prevalence in the entire world population, especially Diabetes Mellitus and Systolic Arterial 
Hypertension, being the main underlying diseases for various complications, 
cardiovascular morbidity and reasons for hospitalization in every country. Given this, 
primary care plays an important role in reducing chronic diseases from actions that reduce 
their risk factors in the population. This intervention project aims to develop and implement 
actions along with the multidisciplinary team of the Family Health Strategy of the Roça 
Grande Basic Health Unit in the Sabará-Minas Gerais region in reducing the incidence and 
prevalence of arterial hypertension. For the development of the intervention plan, the 
Situational Strategic Planning Method (PES) was used, defining operations (projects) to 
act on the critical nodes with details of results and expected products and the resources 
required for each item. Situational diagnosis was made using a rapid estimation method. It 
is an intervention project, where there is a structured schedule based on critical nodes of 
the problems listed by the health team with activities to be implamted, these activities are 
based on prevention and health promotion actions. It was necessary to use the literature to 
base the theoretical reference. This project is expected to significantly reduce arterial 
hypertension rates in the population. 

Key words: Family health strategy. Primary health care. Hypertension 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Sabará, Minas Gerais 

 

Sabará é um município do estado de Minas Gerais, localizado na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Sua população em 2016 era de 135.196 

habitantes. É constituído pelos distritos de Carvalho de Brito, Ravena e Mestre 

Caetano segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

A história de Sabará tem suas raízes nos primórdios da colonização do Brasil 

e está intimamente relacionada à Lenda do Sabarabuçu, região de limites. O 

Sabarabuçu fervilhou na imaginação dos colonizadores, que buscavam no sertão 

“uma serra feita de prata e pedras preciosas” (MINAS GERAIS, 2017). 

O sertanista paulista capitão Matias Cardoso de Albuquerque foi eleito, por 

Fernão Dias Paes, o líder da equipe de vanguarda da Bandeira das Esmeraldas. 

Seu objetivo era preparar o caminho, abrir picadas implantar roças e pouso. Depois 

de muito viajar, Matias de Albuquerque encontrou um local favorável para a 

implantação de roças, com fonte de água, livre de perigo das enchentes e um ponto 

de travessia do rio a pé. Assim, Sabará passou a ser local de pousada para a 

travessia do sertão (MINAS GERAIS, 2017).   

Em 1674, chegou à região a bandeira de Fernão Dias Paes, dando início ao 

que tornar-se-ia o mais importante arraial fundado pelo bandeirante paulista. 

Entretanto, insigne publicação do historiador professor Zoroastro Viana Passos cita 

que os baianos chegaram aos sertões de Sabará, em 1555, muito antes dos 

bandeirantes paulistas. Existem algumas citações de que Borba Gato, quando aqui 

chegou, assistiu missa em uma pequena capela já existente (MINAS GERAIS, 

2017).       

O Arraial da Barra do Sabará, foi o centro comercial estratégico diretamente 

ligado à Estrada Real, já por volta de 1700, possuía intensa movimentação, sendo 

um dos mais populosos das Minas. Em 1711, foi elevado à condição de Vila Real de 

Nossa Senhora da Conceição do Sabará, também conhecida como Vila do Sabará. 

Três anos depois, tornou-se sede da extensa Comarca do Rio das Velhas, cuja 

jurisdição alcançava os limites de Goiás, Pernambuco e Bahia (MINAS GERAIS, 

2017). 
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Muitos resquícios do período colonial esperam para serem descobertos. 

Recentemente, foram feitas prospecções ao longo da Estrada Real e do Caminho da 

Bahia e algumas edificações e ruínas merecem destaque, como é o caso do 

calçamento e do forno de cal, encontrados no Conjunto Paisagístico do Morro São 

Francisco, das ruínas do Arraial Velho e do dito Cemitério dos Ingleses, na mata da 

Serra da Piedade, próximo ao Arraial de Pompéu (MINAS GERAIS, 2017). 

No Centro Histórico está localizada a maioria dos atrativos históricos e 

arquitetônicos: igrejas do século XVIII, o Teatro Municipal, Museu do Ouro, 

chafarizes e o casario de arquitetura colonial. Há igrejas em Sabará que mesclam 

características artísticas de diferentes fases do barroco mineiro. A Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição apresenta características de três períodos da Arte Barroca, 

fato raro nas cidades históricas de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2017). 

Características do município de Sabará, segundo o site da Prefeitura 

Municipal (Minas Gerais, 2017): 

 Primeiro povoado colonial de Minas; 

 Foi a maior comarca do Brasil colonial; 

 Mãe da Capital do Estado; 

 Terra da Jabuticaba e do Ora-Pro-Nobis; 

 Cidade referência da Cozinha Mineira (ABRASEL); 

 Possui o 2º teatro mais antigo Brasil; 

 Terra da Palma Barroca e da Renda Turca de Bicos; 

 Possui a única casa de Intendência e Fundição ainda de pé no país; 

 Uma das poucas cidades mineiras que possui as três fases do Barroco. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde em Sabará, MG, conta com a coordenação da 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual compete gerenciar o Sistema Municipal de 

Saúde conforme legislação vigente; planejar, organizar, gerenciar, coordenar, 

controlar, executar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, em todos os 

níveis, relativo à atenção à saúde, bem como, a assistência e intervenções 

ambientais, comunicação e educação, no que diz respeito à saúde da população; 

promoção, preservação e recuperação da saúde da população do município; 
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controlar, avaliar e auditar os serviços de saúde, público e privado, oferecidos no 

município; buscar alternativas que visem otimizar a prestação de serviços à 

população do Município. 

Conta também com cinco Unidades de Saúde, localizadas nos bairros da 

cidade e um Hospital Santa Casa de Misericórdia, conta com Serviço de Urgência e 

Emergência como o SAMU, com cinco ambulâncias. 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Roça Grande, seu território e sua população 

 

A UBS atende aproximadamente 900 famílias, ou seja, uma população de 

aproximadamente 2.900 pessoas, sendo em sua maioria idosos, com o predomínio 

de doenças crônico-degenerativas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus. O 

total de pacientes hipertensos é de 234 tendo deles as consultas e a estratificação 

de risco cardiovascular em dia totalizando 91(38,9%). Os hipertensos com 

acompanhamento odontológico em dia são 31 corresponde a 13,2%. 

 A equipe de saúde é composta por uma médica, uma enfermeira, dois 

técnicos de enfermagem, dez Agentes Comunitários de Saúde (ACS) um auxiliar de 

limpeza e um segurança. 

Durante a semana, os dias são bem divididos pela agenda programada onde: 

segunda feira é atendimento geral e de demanda espontânea; terça feira é 

atendimento no programa Hiperdia, idosos e pré-natal; na quarta feira é atendimento 

no domicílio, através das visitas domiciliares; quinta feira é planejamento familiar e 

pré-natal e sexta feira o atendimento é voltado para as crianças. Durante todos os 

dias atendemos demanda espontânea e outros procedimentos: curativos, 

imunização etc.  

As atividades são planejadas e existe uma organização do trabalho que 

estamos desenvolvendo, com o propósito de promover, restaurar e manter a saúde 

da população. 

Executamos muitos programas preconizados pelo Ministério de Saúde como 

o objetivo de promoção, prevenção das condições de saúde como vigilância dos 

fatores de risco, medidas de prevenção específicas como as imunizações, 
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rastreamento de doenças, exames periódicos de saúde, mudanças de estilo de vida 

e controle de fatores de risco por medicamentos entre outras.  

O horário de funcionamento da unidade é de 7:00 às 17:00 horas, de  

segunda a sexta feira. 

As reuniões de equipe são as quartas feiras, onde elaboramos o cronograma 

de trabalho e discutimos o que ocorreu durante a semana e damos capacitações, 

assim como analises de diferentes temas de trabalho.  

Abordando as condições ambientais da área de abrangência da Unidade de 

Saúde Roça Grande, o abastecimento de água é de poço, cisterna e nascente, 

através de uma central de abastecimento, o lixo e dejetos são queimados, para o 

esgotamento sanitário os moradores utilizam fossas sépticas, as condições de 

habitação poucas casas são de alvenaria e a maioria são construídas de madeira, 

todas  possuem energia elétrica. 

Os Transportes utilizados pela população são ônibus municipal, veículos 

próprios, cavalos e motos. Como meio de comunicação tem telefonia celular e fixa.   

As ruas só aproximadamente 20% são asfaltadas, as outras não.  

  Em relação às características dos sujeitos, a população em sua maioria é 

carente, porém vive no bairro "melhor" da cidade, região urbana. Tem uma cultura 

de mulheres que possuem muitos filhos e a sexualidade começa muito cedo, sendo 

considerado “normal” a ocorrência de gravidez na adolescência. Os moradores são 

simples e humildes, os interiores das casas são humildes também, possuem o 

básico para viver. 

A taxa de analfabetismo não é elevada, existe principalmente entre as 

pessoas maiores de 50 anos, a grande maioria das crianças menores de 14 anos 

estão nas escolas. 

Os moradores vivem do comércio e da agricultura do palmito, na fabricação 

de queijos e com criação de gado. Na agricultura, destacam-se plantação de arroz, 

milho, mandioca e frutas (laranjeira, bananeira e limoeiro). Na pecuária, destacam-

se gado, búfalo e suínos.  
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1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

A equipe realizou o diagnóstico situacional da área de abrangência que 

possibilitou conhecer os problemas que a população vivência. Para levantar os 

dados foi utilizado o método da estimativa rápida. Este método segundo Campos, 

Faria e Santos (2010, p.36) “permite examinar os documentos existentes, entrevistar 

informantes importantes e fazer observações sobre as condições de vida da 

comunidade que se quer conhecer”.  

 Após realizar uma análise situacional do território e um diagnóstico das 

condições de saúde da população da nossa área, encontramos um grupo de fatores 

biológicos, sociais e ambientais que afetam de forma direta e indireta a saúde da 

nossa população. Os principais problemas identificados foram: 

 Elevada incidência e prevalência de hipertensos sem tratamento médico e/ou 

sem conhecimento da doença; 

 Incidência elevada de pacientes com Diabetes Mellitus; 

 Índice elevado de infecções sexualmente transmissíveis (IST); 

 Desemprego; 

 Saneamento ambiental deficiente.  

 

Fica evidente que diante destes complexos problemas a equipe de saúde não 

tem condições financeiras e nem recursos humanos para enfrentar todos os 

problemas de uma só vez. Existem alguns problemas onde o poder de resolutividade 

e governabilidade é baixa, ou seja, a equipe não tem condições por si só de resolvê-

los, necessitando envolver outras instâncias públicas. 

Diante disso foi necessário fazer uma priorização dos problemas, ou seja, 

escolher aquele que tem mais urgência e que traz mais prejuízo para a comunidade. 

 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Este passo tem como objetivo entender a gênese do problema que queremos 

enfrentar a partir da identificação das causas o seja descobrir o modo pelo qual algo 
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é produzido. Foram utilizados os critérios preconizados por Campos, Faria e Santos, 

(2010): a importância do problema (Alta, média ou baixa), sua urgência (distribuindo 

pontos conforme sua urgência, total dos pontos distribuídos até o máximo de 30), a 

própria capacidade da equipe para enfrentá-lo (definindo se a solução do problema 

está dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe 

responsável pelo mesmo), a viabilidade e os recursos.  

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Roça Grande. 

Fonte: adaptação do quadro do Módulo de Planejamento e Avaliação das Ações de 

Saúde (2010). 

 

Dentre todos os problemas detectados, a elevada incidência de hipertensos é 

um dos mais preocupantes. A frequência dos pacientes que comparecem à consulta 

diariamente com valores elevados da pressão arterial, sem adesão completa ao 

tratamento e sem hábitos de vida saudáveis é bem significativo. 

De acordo com a Sociedade Brasileira e Cardiologia (2016), a hipertensão é 

advinda de múltiplos fatores, que pode ser silenciosa ou não, sendo caracterizada 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento** 

Seleção/ 

Priorização*** 

Elevada incidência e 
prevalência de 
hipertensos sem 
tratamento médico 
e/ou sem 
conhecimento da 
doença. 

alta urgente Dentro 1 

Incidência elevada de 
pacientes com 
Diabetes Mellitus. 

alta média Dentro 2 

Índice elevado de 
infecções 
sexualmente 
transmissíveis (IST). 

alta média Dentro 3 

Desemprego 
média média Fora 4 

Saneamento 
ambiental deficiente 

média média Fora 4 
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quando há o aumento nos níveis pressóricos da pressão que o sangue efetua nas 

paredes dos vasos sanguíneos no coração. Porém, pode haver fatores de 

associação, como possíveis problemas envolvendo o mau funcionamento do 

coração, encéfalo, vasos sanguíneos, rins, entre outros. Estes fatores podem 

influenciar no aparecimento de riscos cardiovasculares, como a ocorrência de um 

acidente vascular cerebral ou infarto. 

Atualmente, a doença cardiovascular é uma das principais causas de 

morbimortalidade no mundo, atingindo o Brasil, no qual a hipertensão é o principal 

fator de risco.  

[...] A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou 
estruturais dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e 
a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais conforme consenso da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE 
HIPERTENSÃO, 2010.p.1). 
 
. 

Segundo o Ministério de Saúde o “Brasil tem uma prevalência de HAS que 

varia entre 22% e 44% para adultos, chegando a mais de 50% para indivíduos com 

60 a 69 anos e 75% em pessoas com mais de 70 anos de idade” (BRASIL, 2013, 

p.12).  

Fazendo uma avaliação destes números considero que esta doença é um 

grande problema de saúde para o povo brasileiro, incluindo a comunidade onde 

nossa equipe trabalha. Diante desta realidade a equipe preocupada com as 

complicações que podem advir da HAS optaram por elaborar um projeto, que visa 

diminuir a alta incidência e prevalência da HAS. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 Este trabalho se justifica pela alta incidência e prevalência de hipertensão 

arterial entre os pacientes da comunidade, pelo grande número de idosos e pessoas 

jovens com níveis pressóricos não controlados e pelo risco cardiovascular 

aumentado e suas consequências. Diante deste cenário atual em relação ao número 

alto de portadores de hipertensão arterial propõe-se a elaboração e implantação de 

um projeto de intervenção pela Estratégia de Saúde da Família centrado na 

realidade da UBS Roça Grande, no município de Sabará-MG.  

Das discussões geradas durante as reuniões com a equipe de saúde e do 

levantamento dos problemas vivenciados na comunidade atendida na UBS verificou-

se que há na região uma alta demanda de pacientes principalmente idosos que 

possuem diversos fatores de risco para as doenças crônicas principalmente a HAS. 

Sabemos que muitos fatores de risco são imutáveis como a idade e a própria 

herança genética, no entanto, há outros fatores de risco que são fortemente 

controláveis e que auxiliará na prevenção não só de HAS, mas de outras doenças 

crônicas como a DM.  

Sabe-se da importância da atuação da atenção primária no intuito de reduzir 

os fatores de risco para hipertensão arterial e propor estratégia de prevenção e 

promoção à saúde para a comunidade. Atualmente a hipertensão arterial é uma das 

doenças crônicas com maior incidência na nossa área e, portanto, fazendo um 

diagnóstico e tratamento adequados, prevenimos o aparecimento das complicações 

como: IAM, AVC, IRC, retinopatia hipertensiva e outras. A equipe está preparada 

para implantar o projeto de intervenção, pois, conhecem todos os problemas 

levantados na área de abrangência as complicações derivadas da HAS. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar e implantar um plano de ação que possibilite a atuação da Atenção 

Primária de Saúde na redução da incidência e prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica.  

3.2 Objetivos Específicos  

 Utilizar uma metodologia para a educação da população a respeito das 

doenças crônicas não transmissíveis principalmente a HAS; 

 Desenvolver uma estrutura de serviços e estratégias para a modificação 

dos hábitos e estilos de vida da comunidade; 

 Realizar atividades com a equipe multidisciplinar da unidade para auxiliar 

a população idosa na prevenção de doenças cardiovasculares; 

 Promover consulta individual focada em educação em saúde; 

 Realizar triagem para os pacientes para conhecer aqueles que possuem 

maiores fatores de risco para hipertensão. 

 Realizar visitas domiciliares nos grupos de risco para auxiliar nos cuidados 

preventivos da hipertensão arterial. 

 Descrever a função da Atenção Primária de Saúde na prevenção e 

promoção da hipertensão arterial. 
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4 METODOLOGIA  

Inicialmente foi realizado pela equipe o diagnóstico situacional que possibilitou 

o conhecimento de todos os problemas da área de abrangência. Após análise 

situacional dos problemas encontrados na comunidade, foi priorizada a alta 

prevalência e incidência da hipertensão arterial.  

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

Planejamento Estratégico Situacional (PES), os passos foram seguidos para 

culminar com a realização do plano de ação.  

Foram realizadas várias reuniões com a equipe de saúde da UBS, onde 

permeava sempre a preocupação com o aumento de fatores de risco para a 

hipertensão foram as mais aventadas durante as discussões. Além disso, os 

agentes comunitários de saúde (ACS) em muitos momentos relatavam a dificuldade 

da população hipertensa de aderir ao tratamento. 

Para embasar o tema, foi necessário a realização de uma revisão de literatura 

para evidenciar a importância da Atenção Primária a Saúde na prevenção de 

doenças crônicas, principalmente a hipertensão arterial. Para construção do 

referencial teórico foram utilizados artigos científicos disponíveis na base de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Também nos 

fundamentamos nos Programas do Ministério da Saúde.  

As palavras chaves utilizadas foram: Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Primária à Saúde. Hipertensão arterial sistólica  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

   A formulação das políticas de Atenção Primária à Saúde (APS), no Brasil 

foram implementadas a partir de 1990, em suas diretrizes foram acrescidos 

princípios citados na Conferência de Alma-Ata, abordando a importância do 

atendimento nos territórios pautada no conhecimento, análise e definição dos 

problemas das populações em seus domicílios, levantados por meio do diagnóstico 

situacional de saúde (TEIXEIRA, VILAS BÔAS; 2014). 

Starfield (2002, p.62) em sua publicação “Atenção primária: equilíbrio entre 

necessidades de saúde, serviços e tecnologia” descreve que a Atenção Primária à 

Saúde tem como “atributos essenciais a atenção no primeiro contato, a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação, e como atributos derivados a 

orientação familiar e comunitária e a competência cultural”. 

   Oliveira e Pereira (2013, p.159) citam Starfield (2002) e a Organização 

Panamericana da Saúde (2011) em seu trabalho “Atributos essenciais da Atenção 

Primária e a Estratégia Saúde da Família”. Estes autores afirmam que 

 

[...] a Atenção Primária em Saúde (APS) é reconhecidamente um 
componente-chave dos sistemas de saúde. Esse reconhecimento 
fundamenta-se nas evidências de seu impacto na saúde e no 
desenvolvimento da população nos países que a adotaram como base para 
seus sistemas de saúde: melhores indicadores de saúde, maior eficiência no 
fluxo dos usuários dentro do sistema, tratamento mais efetivo de condições 
crônicas, maior eficiência do cuidado, maior utilização de práticas 
preventivas, maior satisfação dos usuários e diminuição das iniquidades 
sobre o acesso aos serviços e o estado geral de saúde. 

 
 

Complementando Oliveira e Pereira (2013, p.159) traçam alguns comentários 

sobre os atributos da APS e a Estratégia Saúde da Família enfatizando que a 

 
 [...] organização dos serviços de saúde da Atenção Primária por meio da 

ESF prioriza ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma 
integral e continuada. Em expansão por todo o território nacional, a ESF 
define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 
médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da 
população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os 
usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em contato permanente 
com o território. A ESF propõe que a atenção à saúde centre-se na família, 
entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os 
profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e saúde 
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das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo 
saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas 
curativas. Para tanto, os profissionais que nela atuam deverão dispor de um 
arsenal de recursos tecnológicos bastante diversificados e complexos. 

 

Teixeira e Vilas Bôas (2014) propõem um conjunto de medidas que deveriam 

orientar o trabalho das equipes de APS. Este conjunto de medidas tem uma 

perspectiva de mudança do modelo de atenção vigente até então um dos aspectos 

mais relevantes da agenda da Reforma Sanitária Brasileira  

Medina et al. (2014, p.70) em seu trabalho “Promoção da saúde e prevenção 

de doenças crônicas: o que fazem as equipes de Saúde da Família? citaram Brasil 

(2011), no que diz respeito “às inovações propostas para o trabalho dos profissionais 

que compõem as equipes de Saúde da Família, destaca-se a inserção de práticas 

de promoção da saúde, tanto em sua dimensão individual como coletiva”.  Propõe 

também a realização de ações educativas em saúde direcionadas a motivação dos 

pacientes e familiares para aquisição de comportamentos, hábitos e estilos de vida  

saudáveis “mediante a participação das equipes em ações intersetoriais voltadas 

para intervenções sobre determinantes sociais que interferem na qualidade de vida 

da população adscrita às unidades de saúde”.  

A prevenção, o controle e o diagnóstico da HAS é uma atribuição da 

Estratégia Saúde da Família. O profissional de saúde deve conhecer a população 

que atende, assim, é possível traçar um plano de cuidado que atenda às 

necessidades da população (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Segundo dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), no ano de 2010 

foram registradas no Estado de Minas Gerais,  

 

[..]cerca de 1.056.867 (Hum milhão, cinquenta e seis mil, oitocentos e 
sessenta e sete) de internações por motivos de complicação da hipertensão 
arterial, estando entre essas, cerca de 51.744 relacionadas a acidente 
vascular cerebral, sendo 22% em idosos acima de 65 anos’’ (DATASUS, 
2011, p. 5). 

 

No contexto de mudança demográfica que acontece no país, ocorre o 

aumento de Doenças Crônico não Transmissível (DCNT), como hipertensão, em 

consequência da mesma as doenças cardiovasculares constituem a principal causa 

de morte entre os idosos, além de gerar incapacidades, dependências e perda de 

autonomia (BRASIL, 2007). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), a finalidade da Linha 
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de Cuidado da HAS é fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa doença 

por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de 

atenção. Dentre os princípios norteadores dessa linha de cuidado, podem-se 

destacar (BRASIL, 2013, p. 23): 

 

• Partir da situação problema: “atenção à HAS na Unidade Básica de 
Saúde”, problematizando a história natural da doença e como se dá a 
realização do cuidado das pessoas (qual o fluxo assistencial que 
deve ser garantido para pessoas com PA limítrofe e HAS, no sentido 
de atender às suas necessidades de saúde?);  
• Identificar quais são os pontos de atenção no 
município/distrito/região/estado e suas respectivas competências, 
utilizando uma matriz para sistematizar essa informação e dar 
visibilidade a ela (que ações esses pontos de atenção devem 
desenvolver incluindo ações promocionais, preventivas, curativas, 
cuidadoras, reabilitadoras e paliativas?); 
• Identificar as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
quanto ao sistema logístico para o cuidado dos usuários (cartão 
SUS, prontuário eletrônico, centrais de regulação, sistema de 
transporte sanitário), pontuando o que já existe e o que necessita ser 
pactuado com a gestão municipal/distrital/regional/estadual; 
• Identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema de apoio 
(diagnóstico, terapêutico, assistência farmacêutica e sistema de 
informação), pontuando o que já existe e o que necessita ser 
pactuado com a gestão municipal/distrital/regional/estadual; 
• Identificar como funciona o sistema de gestão da rede (espaços de 
pactuação – colegiado de gestão, Programação Pactuada 
Intergestores – PPI, Comissão Intergestores Regional – CIR, 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB, entre outros); 
• Desenhar o itinerário terapêutico dos usuários na rede e relacionar 
as necessidades logísticas e de apoio necessárias. Definir, em 
parceria com outros pontos de atenção e gestão, os fluxos 
assistenciais que são necessários para atender às suas 
necessidades de saúde e as diretrizes ou protocolos assistencial 
• Identificar a população estimada de pessoas com HAS e os 
diferentes estratos de risco e realizar a programação de cuidado de 
acordo com as necessidades individuais e os parâmetros para essa 
doença; 
• Definir metas e indicadores que serão utilizados para 
monitoramento e avaliação das Linhas de Cuidado (BRASIL, 2013, p. 
23). 
 
 

Ainda aborda as linhas de cuidado que apesar de ainda serem organizadas 

por doenças, é importante que a equipe avalie seu paciente integralmente. É 

importante lembrar que não há necessidade de organizar o cuidado na Atenção 

Básica também de forma fragmentada, por doenças, sendo fundamental garantir o 

acesso e o cuidado longitudinal para a pessoa independente de qual problema ela 
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possui. 

É possível perceber que a linha de cuidados para a HAS é integral e 

intersetorial, e quando está voltada para o idoso o acompanhamento pela equipe 

de forma integral é essencial, permitindo que a equipe avalie seu paciente 

integralmente, já que comumente a HAS está associada a outros fatores de 

risco/doenças (BRASIL, 2013). 

É importante lembrar que não há necessidade de organizar o cuidado na 

Atenção Básica de forma fragmentada, por doenças, sendo fundamental garantir o 

acesso e o cuidado longitudinal para a pessoa independente de qual problema ela 

possui. Além do acompanhamento médico e medicamentoso, o hipertenso 

necessita ser orientado quanto a seu estilo de vida, promovendo sua saúde através 

de uma alimentação saudável (aquela livre de alimentos gordurosos e a base de 

sódio) e da prática de atividades físicas (BRASIL, 2013). 

Portanto, compreender os problemas que afetam a saúde dos pacientes 

inseridos no contexto de atuação da equipe é fundamental, sobretudo para que 

posteriormente sejam construídas estratégias capazes de impulsionar o 

desenvolvimento de ações de promoção em saúde, as quais deverão contemplar a 

singularidade dos sujeitos, conhecendo e valorizando a realidade da qual fazem 

parte. 

De acordo com a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010), os 

principais fatores de risco da hipertensão arterial são a idade avançada, a 

ociosidade, a ingestão de álcool e drogas, o consumo excessivo de sal, sobrepeso 

pré-disposição genética, que podem ser prevenidos através de orientações e 

educação em saúde, como mudança nos hábitos de vida, a prática de  exercícios 

físicos em parceria com educador físico, realizações de caminhadas e alimentação 

saudável. 

Nas Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica Hipertensão 

Arterial Sistêmica - Cadernos de Atenção Básica, n° 37, (BRASIL 2013, p.22)  

aborda que 

[...] A literatura sugere que estabelecer um processo de educação 

permanente com os profissionais da AB possibilita a construção de novas 
práticas e mudanças nos processos de trabalho que não produzem os 
resultados esperados. Os objetivos mais importantes das ações de Saúde 
em HAS são o controle da pressão arterial e a redução da morbimortalidade 
causada por essas duas patologias. Portanto, fazer uma intervenção 
educativa, sistematizada e permanente com os profissionais de Saúde é um  
aspecto fundamental para mudar as práticas em relação a esses problemas.  
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5.2 Hipertensão arterial e seus fatores de risco 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com 

perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico 

precoce. O diagnóstico é fácil de ser feito, não requer tecnologia sofisticada, e a 

doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com 

medicamentos de baixo custo que são oferecidos pelo Ministério de Saúde e de 

poucos efeitos colaterais. 

Outro fato encontrado por nossa equipe é a dificuldade de adesão ao 

tratamento, tema abordado por Araújo e Garcia (2006, p. 2) que em suas palavras a 

“adesão ao tratamento anti-hipertensivo é consolidada com a participação do cliente 

de forma ativa no seu plano terapêutico, não se constituindo em mero cumpridor de 

recomendações”.  

O paciente é visto como sujeito do processo, assumindo com os profissionais 

de saúde, a responsabilidade pelo seu tratamento muitas vezes com a participação 

da Família.  

Por outro lado a não adesão ao tratamento tem atingido aproximadamente 50% 

dos pacientes e envolve aspectos biológicos, psicológicos, culturais e sociais. A falta 

de controle da pressão arterial, mesmo em pacientes acompanhados em unidades 

de saúde, regularmente é frequente (SANTOS et al., 2005; TOLEDO; RODRIGUES; 

CHIESA,2007). 

A não adesão ao tratamento da hipertensão arterial é grave e muito 

preocupante para a equipe de saúde, pois, configuram-se como: aumento dos 

custos sociais com absenteísmo ao trabalho, licenças para tratamento de saúde, 

aposentadorias precoces por invalidez internações, óbitos e comprometimento da 

qualidade de vida dos grupos sociais mais vulneráveis (MOURA; MOREIRA; 

FIALHO, 2011). 

A equipe de saúde deve ter em mente desenvolver estratégias de cuidado 

que contemplem os diversos elementos envolvidos no processo de adoecimento da 

hipertensão arterial tais quais as expressivas transformações na vida dos indivíduos 

nas esferas emocional, familiar, social e econômica dentre as quais estão as 
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dificuldades socioeconômicas e culturais que podem tornar-se impedimentos à 

adesão medicamentosa adequada (MOURA; MOREIRA; FIALHO, 2011). 

São comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica 

(AB) (BRASIL, 2013) 

 [...] Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos 
casos pelas equipes da AB é fundamental, pois o controle da pressão arterial 
(PA) reduz complicações cardiovasculares e desfechos como Infarto Agudo 
do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), problemas renais, 
entre outros (BRASIL, 2013, p.29). 

 

 

A prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de seus 

fatores de risco, como diminuição de ingesta de sal, controle do peso, diminuição 

ou abstenção de álcool e tabaco, prática regular de exercícios físicos entre outros. 

 Duas estratégias de prevenção são consideradas: a populacional que 

defende a redução da exposição populacional a fatores de risco, principalmente ao 

consumo de sal e a dirigida a grupos de risco. A equipe de saúde deve atuar nessa 

estratégia “por meio de ações educativas coletivas com a população em geral para 

orientar a restrição à adição de sal na preparação de alimentos, identificação da 

quantidade de sal e/ou sódio presente nos alimentos industrializados, entre outros” 

(BRASIL, 2013, p.37). 

 Os pacientes com PA limítrofes são recomendadas na prevenção primária 

consultas individuais ou coletivas para incentivar a MEV para adoção de hábitos 

saudáveis, pois reduzem a PA e a mortalidade cardiovascular. Os profissionais de 

saúde devem estimular hábitos saudáveis de vida para toda a população desde a 

infância, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e 

econômicas dos indivíduos (BRASIL, 2013). 

Devido à complexidade do problema da HAS, esta abordagem se possível 

deve ser desenvolvida por todos os profissionais da equipe de Saúde “implica na 

necessidade de uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar e no 

envolvimento de pessoas com HAS, incluindo seus familiares na definição e 

pactuação das metas de acompanhamento a serem atingidas” (BRASIL, 2013, 

p.38).  

Chobanian et al. (2003) recomendam hábitos saudáveis adequados para 

manutenção do peso corporal e de um perfil lipídico desejável, estímulo à vida ativa 

e aos exercícios físicos regulares, redução da ingestão de sódio, redução do 
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consumo de bebidas alcoólicas, redução do estresse e abandono do tabagismo. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) corrobora enfatizando a redução de 

peso, manutenção do IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2, alimentação saudável rica em 

frutas e vegetais, pobre em gordura total e saturada, atividade física aeróbica, por 

30 minutos pelo menos, na maioria dos dias da semana. É aconselhável evitar o 

consumo de bebidas alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se que 

consumo de álcool não ultrapasse 30 ml de etanol/dia (90 ml de destilados, ou 300 

ml de vinho ou 720 ml de cerveja), para homens e, 15 ml de etanol/dia para 

mulheres e indivíduos de baixo peso. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

O plano de ação é um instrumento que estabelece uma articulação entre o 

problema que é imediatista que traz inquietações e que é preciso ser resolvido e 

aquele voltado para uma resolução para o futuro. Ele permite a participação de toda 

equipe de saúde na tentativa de solucionar o problema. Todo método de 

planejamento é constituído de passos ou etapas sequenciais de ações ou 

atividades, no seu desenvolvimento (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

  Essa proposta refere-se à redução da alta incidência e prevalência de 

hipertensão entre os pacientes da comunidade, pelo grande número de idosos e 

pessoas jovens com níveis pressóricos não controlados e pelo risco cardiovascular 

aumentado e suas consequências. Os autores acima tecem o comentário que é 

necessário considerar a viabilidade de gerenciamento do plano para obter os 

resultados desejados. Foram seguidos os passos preconizados no PES com uma 

sequência lógica de ações ou atividades, no desenvolvimento deste plano. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A identificação e priorização dos problemas não são suficientes para que se 

possam definir as intervenções na perspectiva de solucioná-los. É preciso 

compreender o problema saber caracterizá-lo, para descrevê-lo melhor. Das 

discussões geradas durante as reuniões com as equipes de saúde e do 

levantamento dos problemas vivenciados pela comunidade atendida na UBS 

verificou-se que há na região uma alta demanda de pacientes principalmente idosos 

que possuem diversos fatores de risco para as doenças crônicas principalmente a 

HAS. 

 É preciso descrever o problema, isso é caracterizá-lo para ter-se a ideia de 

sua dimensão e de como ele se apresenta numa determinada realidade. Geralmente 

a causa de um problema é outro ou outros problemas. 

A Hipertensão é um problema de saúde silencioso, pois o seu 

desenvolvimento é indolor, não apresenta sintomas e mascara a gravidade das suas 

consequências, facilitando a falta de adesão ao tratamento, à ausência do paciente 

na Unidade. A Unidade de Atenção Básica é a porta de entra do Sistema Único de 
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Saúde e deve ser o principal órgão de saúde a identificar a hipertensão arterial  

precocemente e tratá-la.  

“Mas, ainda assim, traduz a baixa institucionalização de ações de promoção 

da saúde no âmbito da Estratégia Saúde da Família” (MEDINA et al.,2014, p.79). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

  

Apesar de muitos outros problemas serem de alta capacidade de 

enfrentamento, a escolha desse problema está relacionada com a alta mortalidade 

pelas complicações dessas doenças de bases (Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente 

vascular encefálico, pé diabético, neuropatias diabéticas, insuficiência renal entre 

outros).  

Na comunidade da UBS Roça Grande, há um amplo número de pacientes 

idosos que já apresentam doenças crônicas e estão cadastrados no programa Hiper 

Dia e que necessitam de um trabalho continuado na prevenção e na orientação em 

relação a essas doenças principalmente no uso terapêutico a fim de evitar erros na 

administração e a poli farmácia. 

Para uma melhor explicação de tudo que envolve o diagnóstico e tratamento 

do hipertenso foi sintetizado no esquema que segue. 

Quadro 2 – Esquema do Atendimento a HAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

 

Fatores 

Hereditários 

Sedentarismo, 

Obesidade, tabagismo 

e alcoolismo 

Uso de protocolos, 

apoio diagnóstico, 

referência, assistência 

médica e 

farmacêutica. 

Serviço de Saúde 

Aumento da 

morbimortalidade, 

invalidez e óbito. 

Risco 

Cardiovascular 

Diagnóstico e 

Tratamento 

Pode causar: 

infarto, AVC 

Infarto e 

doenças Renais 

Acompanhar os 

riscos e agravos, a 

autonomia do 

paciente com risco 

cardiovascular, 

através de uma 

atenção integral. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

“Nós críticos” são aquelas causas que são consideradas mais importantes na 

origem do problema e que merecem ser enfrentadas para solucionar o mesmo, traz 

também a ideia de “que está dentro do meu espaço de governabilidade, ou, então, o 

seu enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está 

planejando” (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010, p.65). 

Um das principais questões em relação hipertensão consiste no estilo de vida 

inadequado dos pacientes. Como mencionado na revisão de literatura à Atenção 

Primária tem um papel fundamental para auxiliar os pacientes a reduzirem os fatores 

de riscos (alimentação, exercício físico, tabagismo, etilismo) e no incentivo ao 

tratamento adequado. Assim, um dos nós críticos que podemos elencar é a 

necessidade da mudança do estilo de vida que precisa ser incentivada por meio de 

uma metodologia que esclareça para a comunidade e a sensibilize sobre a adoção 

de estilos de vida saudáveis. 

Outra questão evidenciada foi à dificuldade do uso correto de medicamentos 

dos pacientes já diagnosticados, muitos pacientes fazem o uso incorreto 

principalmente em relação ao horário de administração do medicamento. A poli 

farmácia é uma realidade vivenciada por muitos idosos.  

Para aqueles pacientes que vivem uma série de fatores de riscos, mas não 

possuem nenhum ou pouco conhecimento sobre eles, o maior objetivo é levar a 

orientação sobre as complicações das doenças e também na mudança dos hábitos 

de vida.  

Segundo Medina et al. (2014, p.71) no que diz respeito  

[...] às inovações propostas para o trabalho dos profissionais que 
compõem as equipes de Saúde da Família, destaca-se a inserção de práticas 
de promoção da saúde, tanto em sua dimensão individual como coletiva, 
mediante a realização de ações de educação e comunicação em saúde 
dirigidas ao incentivo a mudanças comportamentais e a determinados hábitos 
e estilos de vida de indivíduos mediante a participação das equipes em ações 
intersetoriais voltadas para intervenções sobre determinantes sociais que 

interferem na qualidade de vida da população adscrita às unidades de saúde. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

O plano de ação é composto por ações previamente desenhadas para dar 

base ao enfretamento dos nós críticos do problema selecionado. As operações são 

conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a execução do plano, as 

operações consomem recursos econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder 

(CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010). 

As operações são previamente desenhadas para dar base ao enfretamento 

dos nós críticos do problema selecionado (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010). 

Faz-se necessário descrever as operações para o enfrentamento das causas 

selecionadas como nós críticos, identificar os produtos e resultados para cada 

operação definida e identificar os recursos necessários para a concretização das 

operações. 

Os quadros que descrevem as operações são compostos em suas colunas 

por itens que são necessários para o desenvolvimento do plano:  

 Os recursos críticos são aqueles indispensáveis para a execução de uma 

operação e que não estão disponíveis. Os membros da equipe devem discutir 

e ter a clareza dos recursos críticos que são necessários para 

operacionalização dos projetos, e criar estratégias para que se possa 

viabilizá-los (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010); 

 Analise de viabilidade, para analisar a viabilidade de um plano o ator precisa 

identificar três variáveis: os atores que controlam os recursos críticos, quais 

recursos cada um desses atores controla, qual a motivação de cada ator em 

relação aos objetivos pretendidos com o plano para, então, definir 

operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano 

ou, dito de outra maneira, motivar o ator que controla os recursos críticos. Isto 

pode ser conseguido por meio de ações estratégicas que buscam mobilizar, 

convencer, cooptar ou mesmo pressionar certos atores para que mudem sua 

posição (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 Plano operativo que para sua operacionalização é preciso designar 

responsáveis por cada projeto e operações estratégicas. Eles vão definir os 

prazos para o cumprimento de cada operação, são responsáveis pelo 

acompanhamento da execução de todas as ações definidas nos prazos 
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programados. Seu papel é garantir que as ações sejam executadas de forma 

coerente e sincronizadas, prestando contas do andamento do projeto nos 

espaços definidos para o sistema de gestão do plano (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da UBS Roça Grande, no 

município de Sabará, estado de Minas Gerais, estão detalhadas nos quadros a 

seguir: 

 
Quadro 3- Desenho de operações para resolução do nó crítico do “Estilo de vida 
inadequado para prevenção de hipertensão arterial”, Equipe de Saúde da Família da 
UBS Roça Grande, Sabará, Minas Gerais. 
 

Nó crítico 1 Estilo de vida inadequado para prevenção de hipertensão 
arterial. 

Operações  -Estabelecer práticas de identificação precoce dos fatores de 
risco. 
-Esclarecimento aos pacientes sobre a hipertensão arterial, 
suas complicações e fatores de risco. 
   -Orientar a população para diminuir os fatores de riscos 
para prevenção da hipertensão arterial. 
- Implantação das Linhas de Cuidado sobre hipertensão.  
-Orientar sobre os cuidados na prevenção dos fatores de 
risco. 

Projeto Autocuidado 

Resultados esperados População orientada para a diminuição dos fatores de riscos 
para doenças crônicas principalmente as relacionadas à 
hipertensão arterial. 
Pacientes hipertensos conscientes e empoderados do 
conhecimento sobre hipertensão arterial. 

Produtos esperados  Adesão às mudanças do estilo de vida.  Diminuição dos 
índices pressóricos e diminuição de casos novos de 
hipertensão. Diminuição do aparecimento de doenças 
cardiorrespiratórias. Prevenção de complicações da HAS. 

Recursos necessários Estrutural: Equipe de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF) 
Cognitivo: Informações sobre a hipertensão arterial, fatores 
de risco e educação para saúde. 
Político: Mobilização social principalmente pacientes 
cadastrados no HIPERDIA 

Recursos críticos Estrutural: Conhecimento de todos da equipe sobre o assunto 
e disponibilidade para participar do projeto. 
Cognitivo: Domínio do conhecimento dos fatores de riscos 
evitáveis e sobre a hipertensão arterial sistêmica por toda 
equipe. 
Político: Adesão do gestor local 

Controle dos recursos 
críticos 

Toda a equipe abraçou o projeto e se disponibilizou para 
realizá-lo.  
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Secretaria de Saúde. 

Ações estratégicas de 
viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto com o gestor local. 

Prazo Primeiro semestre de 2018. 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
operações 

Este projeto conta com toda a equipe mais a participação dos 
profissionais do NASF e teremos reuniões frequentes para 
discutirmos o desenvolvimento do projeto, os 
encaminhamentos que serão necessários e divisões de 
tarefas de acordo com suas capacidades para exercê-las. 
Deverão definir anteriormente as metas e indicadores que 
serão utilizados para monitoramento e avaliação das ações. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das operações 

Enfermeiro e médico da Família. A gestão do plano é feita 
para que haja a garantia de recursos, indicando novos rumos 
e correções se houver necessidade. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 4- Desenho de operações para resolução do nó crítico “Dificuldade do uso 
correto de medicamentos dos pacientes já diagnosticados com hipertensão arterial e 
polifarmácia em idosos”, Equipe de Saúde da Família da UBS Roça Grande, Sabará, 
Minas Gerais. 

 

Nó crítico 2  Dificuldade do uso correto de medicamentos pelos pacientes já 
diagnosticados com hipertensão arterial e polifarmácia em idosos. 

Operações -Discutir sobre a importância da adesão ao tratamento 
medicamentoso, as questões relativas à polifarmácia 
principalmente a iatrogenia medicamentosa. 
-Monitorar o uso dos tratamentos indicados. 
-Realizar visitas domiciliares daqueles pacientes com mais 
dificuldade. 
-Solicitar o acompanhamento da família. 

Projeto Educação para Saúde  

Resultados 
esperados 

Maior adesão ao tratamento correto. 

Produtos esperados Diminuição dos níveis pressóricos e prevenção de complicações 
da HAS 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Equipe de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF) 
Cognitivo: Informações sobre a poli farmácia e redução de 
medicamentos não essenciais. Orientações sobre o uso 
adequado dos medicamentos. 
Político: Mobilização social principalmente pacientes cadastrados 
no HIPERDIA 

Recursos críticos Estrutural: Conhecimento de todos da equipe sobre o assunto e 
disponibilidade para participar do projeto. 
Cognitivo: Domínio do conhecimento do tratamento adequado e 
poli farmácia por toda equipe. 
Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 
recursos críticos 

Toda a equipe abraçou o projeto e se disponibilizou para realizá-
lo.  

Ações estratégicas 
de viabilidade 

Apresentação e discussão do projeto com o gestor local. 
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Prazo Primeiro semestre de 2018. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Este projeto conta com toda a equipe mais a participação dos 
profissionais do NASF e teremos reuniões frequentes para 
discutirmos o desenvolvimento do projeto, os encaminhamentos 
que serão necessários e divisões de tarefas de acordo com suas 
capacidades para exercê-las. Deverão definir anteriormente as 
metas e indicadores que serão utilizados para monitoramento e 
avaliação das para monitoramento e avaliação das Linhas de 
Cuidado. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Enfermeiro e médico da Família. A gestão do plano é feita para 
que haja a garantia de recursos, indicando novos rumos e 
correções se houver necessidade. 

Fonte: autoria própria 

 

Para execução deste projeto pretende-se: 

 Avaliar com mais critério os pacientes hipertensos. 

 Reunir com pequenos grupos para discutir sobre vida saudável e esclarecer 

as dúvidas sobre a doença.  

 Usar jogos interativos para discutir os temas. 

 Utilizar aulas dialogadas onde o paciente tem oportunidade de tirar as suas 

dúvidas e contar experiências. 

 Programa de caminhada orientada com educador físico.  

 Reeducação alimentar com a participação do nutricionista. 

 Usar momento lúdico para fixar o que foi aprendido. 

 Promover as reuniões quinzenais com pequenos grupos de pacientes. 

 Identificar os usuários com indicação de encaminhamento ao nutricionista e 

ao psicólogo. 

 Realizar uma gincana como estímulo para premiar aqueles pacientes que 

seguirem as orientações e obterem a pressão arterial controlada. 

Em relação ao trabalho da equipe para operacionalizar várias ações da UBS é 

necessário seguir o que está preconizado em Brasil (2003, p.23) já citado no 

trabalho e repetido aqui para reafirmar a sua importância.  

 Identificar quais são os pontos de atenção no 
município/distrito/região/estado e suas respectivas competências, 
utilizando uma matriz para sistematizar essa informação e dar visibilidade 
a ela (que ações esses pontos de atenção devem desenvolver incluindo 
ações promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e 
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paliativas?); 
 

 Definir metas e indicadores que serão utilizados para monitoramento e 
avaliação das Linhas de Cuidado (BRASIL, 2013, p. 23). 

 
 Identificar as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) quanto 

ao sistema logístico para o cuidado dos usuários (cartão SUS, prontuário 
eletrônico, centrais de regulação, sistema de transporte sanitário), 
pontuando o que já existe e o que necessita ser pactuado com a gestão 
municipal/distrital/regional/estadual; 

 
 Identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema de apoio 

(diagnóstico, terapêutico, assistência farmacêutica e sistema de 
informação), pontuando o que já existe e o que necessita ser pactuado com 
a gestão municipal/distrital/regional/estadual; 

 
 Identificar como funciona o sistema de gestão da rede (espaços de 

pactuação – colegiado de gestão, Programação Pactuada Intergestores – 
PPI, Comissão Intergestores Regional – CIR, Comissão Intergestores 
Bipartite – CIB, entre outros); 

 

 

A prevenção primária dos fatores de risco, através da promoção da atividade 

física, desencorajamento do tabagismo, estímulo a práticas de alimentação 

saudáveis, dentre outras mudanças em fatores comportamentais, acompanhamento 

e monitoramento do uso dos medicamentos prescritos como também de dietas 

prescritas exige um compromisso sustentado ao longo do tempo e baseia-se em 

escolhas individuais que são determinadas pela organização social, como a 

disponibilidade de alimentos saudáveis, a existência de locais para realizar 

atividades físicas, implantação do programa antitabagismo oferecido pelo Ministério 

de Saúde, Grupos antialcoolismo. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

que incluem educador físico e nutricionista, foram incorporados desde 2008 à APS 

(BRASIL, 2013) e oferecem um suporte especial às equipes na promoção de 

práticas de alimentação saudável e atividade física. 

Este trabalho tem que começar desde a base, trabalhando intensamente na 

promoção e prevenção de saúde. Sabemos que mudar a forma de pensar das 

pessoas é uma tarefa difícil, mas temos tido muito apoio e aceitação por parte da 

comunidade. O cumprimento dos protocolos de saúde e o desempenho da equipe 

contribuirão para elevar a qualidade de vida da população, reduzindo a incidência e 

evitando complicações graves nos casos já existentes.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto, é importante reconhecer o papel da atenção primária na 

prevenção das doenças crônicas principalmente aquelas associadas às doenças 

cardiovasculares. Em diversos estudos que evidenciam a importância da atenção 

primária na prevenção de doenças cardiovasculares demonstram que a ação 

estratégica da atenção básica no controle dos fatores de risco reduz as internações 

por essas doenças bem como a incidência de arteriosclerose e infarto agudo do 

miocárdio.  

 Na UBS Roça Grande há uma alta prevalência e incidência de hipertensão 

arterial, acredito que diante dos nós críticos levantados pela equipe a estratégia de 

escolha, do problema para o projeto de intervenção e diante da capacidade de 

enfrentamento será uma importante contribuição para redução dos índices de 

pacientes hipertensos. Além disso, podemos trabalhar na comunidade com a 

mudança do estilo de vida que vai influenciar na prevenção de outras morbidades e 

possibilitará uma melhor qualidade de vida para a população.  

 Em uma das estratégias da equipe para a realização do Projeto de 

Intervenção escolhemos realizar uma gincana para aqueles pacientes que seguirem 

as orientações e obterem a pressão arterial controlada, essa estratégia será 

bastante eficaz para os pacientes além de gerar uma integração entre eles, ocorrer 

uma melhor adesão da comunidade com a equipe de saúde e a motivação. A partir 

de pequenas estratégias realizadas no nível da atenção primária podemos melhor a 

qualidade de vida da comunidade e reduzir importantes morbidades.  

Uma assistência sistematizada, adequada e especializada é proveitosa ao 

paciente hipertenso e ao município, com impacto direto na redução e reabilitação de 

comorbidades, além da diminuição dos gastos públicos com internações.  

Espera-se, com a realização deste projeto, um maior controle sob os 

pacientes com HAS, com manejo adequado de sua condição, feito por meio de 

estratificação laboratorial, do risco cardiovascular e do exame físico, que quando 

avaliados junto a história clínica dos pacientes poderão determinar reajustes no 

tratamento. Paralelo a esse manejo espera-se que as reuniões dos grupos 

operativos, com abordagem multidisciplinar, auxiliem os usuários a melhorarem os 

seus hábitos de vida.  

Esse projeto de estudo terá ainda maior viés científico em sua aplicabilidade. 
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