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RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das doenças mais prevalentes na
população mundial, acometendo um em cada três adultos, constituindo-se em
importante problema de saúde pública da atualidade não só pelo grande número de
pessoas acometidas como também pela grandeza de suas complicações crônicas,
responsáveis pelas maiores proporções de incapacidades e mortes prematuras. Este
trabalho trata-se da elaboração de uma proposta de intervenção na atenção primária
para modificação dos estilos de vida e hábitos inadequados de pacientes
hipertensos. Utilizou-se o Método Simplificado de Planejamento Estratégico
Situacional (PES) que consistiu de três etapas: Diagnóstico Situacional; Revisão de
Literatura; Elaboração de um Plano de Ação. Elegeu-se como prioridade para
intervenção a “Alta prevalência de Hipertensão Arterial”, atingindo 22,5% da
população. Identificaram-se inúmeros fatores que estariam relacionados à sua
origem ou mesmo contribuindo para a sua manutenção: Pressão social, incluindo a
violência; Problemas econômicos, incluindo o desemprego; Educação insuficiente
sobre a Hipertensão; Acompanhamento inadequado; Mau hábito alimentar;
Obesidade; Tabagismo; Sedentarismo; Consumo elevado de bebidas alcoólicas. O
plano propôs ações de promoção em saúde e prevenção de complicações em todos
os níveis, do primário ao quaternário. Com a implantação deste plano de ação
espera-se melhorar a assistência aos pacientes hipertensos, proporcionando um
cuidado ampliado e integral, a partir de uma linha de cuidado mais abrangente,
conscientizando
usuários
e
profissionais
da
saúde,
estimulando
a
corresponsabilidade nesta gestão do cuidado e apresentando terapêuticas não
medicamentosas, com destaque para a meditação do tipo “Atenção Plena”. Por
consequência espera-se reduzir a morbimortalidade cardiovascular com a redução
e/ou controle da hipertensão.
Palavras-chave: Atenção Primária de Saúde, Hipertensão, Meditação.

ABSTRACT
The systemic arterial hypertension (SAH) is one of the most prevalent diseases
worldwide, affecting one in three adults, constituting a major public health problem of
our time not only by the large number of affected people as well as the greatness of
its complications chronicles, account for the largest proportion of disability and
premature death. This work it is drawing up a proposal for intervention in primary
care for modification of lifestyles and poor habits of hypertensive patients. We used
the Strategic Planning Simplified Method Situational (PES) which consisted of three
steps: Situational Diagnosis; Literature review; Elaboration of an Action Plan. He was
elected as a priority for intervention "High prevalence of hypertension", reaching
22.5% of the population. They identified several factors that are related to their origin
or even contributing to their maintenance: social pressure, including violence;
economic problems, including unemployment; insufficient education about
hypertension; inadequate monitoring; Bad eating habits; Obesity; smoking;
Sedentary lifestyle; high consumption of alcoholic beverages. The plan proposed
promotion activities in health and prevention of complications at all levels, from
primary to quaternary. With the implementation of this action plan is expected to
improve care for hypertensive patients, providing an expanded and comprehensive
care, from a more comprehensive type of care, educating users and health
professionals, stimulating responsibility in this care management and presenting nondrug therapies, especially the meditation of the "Mindfulness". Consequently it is
expected to reduce cardiovascular morbidity and mortality by reducing and / or
controlling hypertension.

Keywords: Primary Health Care, Hypertension, Meditation
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1. INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um problema de saúde
pública devido a sua elevada prevalência e dificuldade de controle, sendo descrita
também como um dos mais importantes fatores de risco modificáveis para doenças
cardiovasculares (BRASIL, 2013 a).
Vários fatores estão implicados na fisiopatologia da Hipertensão arterial, entre
eles, fatores genéticos, obesidade, alto consumo de sal, consumo de álcool
habitualmente, tabagismo e sedentarismo.

Outros aspectos importantes são as

possíveis interações entre fatores de risco ditos ambientais com fatores de risco
genéticos

(SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

CARDIOLOGIA;

SOCIEDADE

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA,
2010).
Na área de atuação da UBSF Dona Zulmira, em Uberlândia/MG, observa-se
uma grande demanda de pacientes hipertensos em sua maioria descompensados,
motivo de preocupação e mobilização da equipe para a elaboração de uma proposta
de modificação desta realidade. Para tanto, necessário se faz conhecer em que
contexto esta comunidade está inserida.

1.1. Identificação e histórico do município
O município de Uberlândia localiza-se no centro do Triângulo Mineiro e cerca
de 560 quilômetros da capital do estado Belo Horizonte (BRASIL, 2015b).
Seus municípios limítrofes são Araguari (37,7 Km), Indianópolis (62,3 Km),
Monte Alegre de Minas (70,4 Km), Prata (84,5 Km), Tupaciguara (70,1Km), Uberaba
(105 km) e Veríssimo (145 km) (UBERLÂNDIA, 2015c).
O atual prefeito do município é Gilmar Machado, como secretario de saúde
está Dario Rodrigues dos Passos, como coordenadora da atenção básica Elisa
Toffoli Rodrigues e como coordenador da atenção a saúde bucal Cassio Alves.
A descoberta e o povoamento da região do Triângulo Mineiro, também
conhecida como Sertão da Farinha Podre, estão essencialmente ligados ao ciclo do
ouro no Brasil. Com o declínio da mineração ocorreu um afluxo populacional para a
região. Apesar disso, ainda permaneceram as áreas denominadas por “região vazia”
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que nos tempos da colônia, receberam incentivos de povoamento por parte da
metrópole com a concessão de terras devolutas para a colonização. Motivadas pelas
concessões de terras, expedições de desbravadores começaram a se deslocar até
esta região do Triângulo Mineiro para tomar posse das mesmas (BRASIL, 2015a;
UBERLÂNDIA, 2015a).
Enfim, as principais fazendas que deram origem ao município foram a
Fazenda Olho D‟Água, Fazenda Laje, Fazenda Tenda e Fazenda Marimbondo. Na
fazenda Tenda formou-se um povoado, onde em 1853 construiu-se a primeira
Capela, com 3000 paroquianos. E esta igreja existiu até 1943, quando foi demolida
pelo prefeito da época Vasconcelos Costa, para em seu lugar construir a antiga
rodoviária que funcionou no prédio da atual Biblioteca Pública Municipal (BRASIL,
2015a; UBERLÂNDIA, 2015a).
Em 1857 no intuito de dar forma jurídica às terras adquiridas em
consentimento dos vinte e um proprietários, os procuradores, promoveram a divisão
e demarcação daquele Patrimônio perante o juiz municipal de Uberaba, já
denominado de Nossa Senhora do Carmo e São Sebastião da Barra de São Pedro
de Uberabinha. Mais tarde, elevado à categoria de vila com a denominação de São
Pedro do Uberabinha, pela Lei Provincial n.º 3.643, de 31-08-1888, desmembrado
de Uberaba. Inicialmente com 2 distritos: São Pedro do Uberabinha (sede) e Santa
Maria. Desde então incorporou os distritos de Santa Maria, Tapuirama e Cruzeiro
dos Peixotos sendo que Santa Maria passou a chamar-se Miraporanga e
Martinópolis a chamar-se Martinésia, assim permanecendo até hoje (figura 1)
(BRASIL, 2015a; UBERLÂNDIA, 2015a).

Figura 1 - Distribuição territorial dos distritos
do município de Uberlândia/MG - 2015.
Fonte: PMU–Diretoria de Pesquisa Integrada–SEPLAN–2015
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1.2. Descrição do município

1.2.1. Aspectos Geográficos
O município de Uberlândia está localizado no Estado de Minas Gerais, na
Região Ampliada de Saúde do Triângulo Norte. Além do distrito sede, Uberlândia
possui ainda mais 4 distritos (Figura 1): Cruzeiro dos Peixotos (24 Km da sede),
Martinésia (32 Km da sede), Miraporanga (50 Km da sede) e Tapuirama (38 Km da
sede) e subdivide-se em 5 setores sanitários (Figura 3): Norte, Sul, Oeste, Leste e
Central (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015a).
Sua extensão territorial é de aproximadamente 4.115,82 Km², sendo que a
área de maior extensão é a rural, com cerca de 3.896,82 Km², correspondendo a
94,67% da extensão do município. A área urbana, por sua vez, possui cerca de 219
Km², equivalente a 5,23% da área total do município (BRASIL, 2015a; 2015b;
UBERLÂNDIA, 2015a).

1.2.2. Aspectos Socioeconômicos
Com uma renda média mensal per capita de R$ 865,00, o município de
Uberlândia está em 4º lugar do ranking estadual. Os dados apresentados pelo IBGE,
referentes ao Censo 2010, apontam que a média uberlandense é 35% superior à
média estadual (R$ 641,00) e 30% maior que a média nacional (R$ 668,00)
(BRASIL, 2015a; 2015b; UBERLÂNDIA, 2015b).
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Uberlândia
aumentou de 0,702 em 2000, para 0,789 em 2010, e apresentando uma taxa maior
que a de Minas Gerais e a do Brasil, que registraram 0,731 e 0,727,
respectivamente. O aumento de 12,39% em 10 anos fez a cidade se manter com
alto desenvolvimento humano e subir da 4ª para a 3ª colocação de melhor IDHM do
Estado, atrás apenas de Nova Lima (0,813) e Belo Horizonte (0,810). No ranking
nacional, Uberlândia ganhou 45 posições, passando da 116ª para a 71ª posição
(BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015b).
Segundo o Banco de Dados Integrados (BDI) de Uberlândia, o município
contava em 2011 com 107 escolas municipais, 68 escolas estaduais, 03 federais e
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136 escolas particulares. Na Educação Infantil, na rede municipal passaram 13.835
alunos, na rede particular teve a frequência de 6.975 alunos. Já no Ensino
Fundamental, 35.413 alunos frequentaram as escolas municipais, 31.687 alunos
frequentaram escolas estaduais, 676 escolas federais e 11.174 nas escolas da rede
particular. Quanto ao Ensino Médio, a oferta é maior nas escolas estaduais, sendo
que somente em 2011 essas escolas atenderam 20.5877 alunos. No ensino especial
passaram 1.318 alunos nas escolas municipais. Em relação ao Ensino de Jovens e
Adultos (EJA), que tem como objetivo promover a escolarização daqueles que não
tiveram acesso ou oportunidade de concluir o ensino fundamental e ensino médio na
idade apropriada, em Uberlândia a maior oferta está na rede estadual (6.809 alunos)
e em seguida da rede municipal com 1.963 alunos (UBERLÂNDIA, 2015b).
A agricultura é o setor menos relevante da economia de Uberlândia. De todo o
PIB da cidade 271.271 mil reais é o valor adicionado bruto da agropecuária. O setor
terciário atualmente é a maior fonte geradora do PIB uberlandense, com 7.479 038
mil reais do PIB municipal (setor terciário). A indústria é o segundo setor mais
relevante para a economia uberlandense com 2.729 956 mil reais do PIB municipal
(setor secundário) (BRASIL, 2015b; UBERLÂNDIA, 2015b).
De acordo com o IBGE 2010, entre a população com mais de 15 anos de
idade, que é o recorte de faixa etária considerada ideal pelos especialistas para
analisar a taxa de analfabetismo, em Uberlândia 5,04% declarou-se analfabeta,
menor que a taxa verificada em Minas Gerais, de 7,66% e no país, de 7,66%, no
mesmo período (2015b; UBERLÂNDIA, 2013).
O saneamento básico em Uberlândia está com 100% de água tratada e 99%
de tratamento de esgoto no perímetro urbano, ou seja, 6288 moradores de
Uberlândia ainda não têm acesso à rede de esgoto, segundo dados do
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE (UBERLÂNDIA, 2013).
Uberlândia é considerada ponto de passagem e de contato para os diversos
centros comerciais e consumidores do país. É servida por 4 rodovias federais
importantes para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte (BRASIL, 2015b;
UBERLÂNDIA, 2015b). São elas:
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BR-050: Tem início em Brasília (DF) chegando até a cidade de Santos (SP). É
uma rodovia que apresenta grande circulação de veículos, ligando a capital
do país à maior metrópole brasileira, São Paulo.



BR-365: Rodovia federal que faz a ligação entre as regiões Nordeste e
Centro-oeste. Essa rodovia liga Uberlândia a Montes Claros.



BR-455: Tem seu início em Uberlândia e termina na cidade de Planura (MG),
onde inicia a BR-364.



BR-497: Rodovia que liga as cidades de Uberlândia e Carneirinho (MG).
Além da malha rodoviária, o município conta com uma estrada de ferro
administrada pela Ferrovia Centro- Atlântica, que corta o Triângulo Mineiro
interligando o Estado de São Paulo ao Estado de Goiás, na direção norte-sul.
O município conta também com uma estrada de ferro administrada pela

Ferrovia Centro-Atlântica, que corta o Triângulo Mineiro interligando o Estado de
São Paulo ao Estado de Goiás, na direção norte-sul (BRASIL, 2015b;
UBERLÂNDIA, 2015b).

1.2.3. Aspectos Demográficos
Segundo o Instituto Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), a população
de Uberlândia em 2010, correspondia a 604.013 habitantes, sendo que desse total,
2,77% (16.745 habitantes) residiam na zona rural. Comparado à população de 2000
que foi de 488.982 habitantes, o crescimento populacional urbano foi de 20,1% em
2010, ou seja, 98.285 habitantes. Na área rural, a porcentagem de crescimento foi
de 36,9% resultando num aumento de 4.513 habitantes em 2010 (BRASIL, 2015a;
2015b; UBERLÂNDIA, 2015a)
A maior concentração populacional em Uberlândia ocorre na área urbana,
com uma densidade populacional de 2.706,2 habitantes por Km². A população
feminina em 2010 foi de 309.099 (51,2%) enquanto que a masculina foi de 294.914
(48,8%) (BRASIL, 2015a; UBERLÂNDIA, 2015a).
Segundo o censo de 2010 a população em relação à faixa etária (Tabela 1),
apresentou um percentual maior de menores de 15 anos e de maiores de 60 anos
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na área rural em comparação com a área urbana, sendo que a faixa etária produtiva
(de 15 a 59 anos) o percentual foi maior na área urbana em relação à rural (BRASIL,
2015a).
Tabela 1: População urbana e rural por faixa etária do município
de Uberlândia/MG para o ano 2010.
Faixa
Urbana
Rural
Total
Etária
%
%
%
No
No
No
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 39 anos
40 a 59 anos
60 e + anos

37848
39345
44092
49651
56609
153647
146266
59806

6,4
6,7
7,5
8,5
9,6
26,2
24,9
10,2

1367
1552
1394
1221
1270
4072
4014
1859

8,2
9,3
8,3
7,3
7,6
24,3
24,0
11,1

39221
40904
45494
50880
57889
157745
150305
61675

6,5
6,8
7,5
8,4
9,6
26,1
24,9
10,2

Total

587264

100,0

16749

100,0

604013

100,0

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

A Taxa de Crescimento Anual em 2010 foi de 1,1% (BRASIL, 2015b) sendo
que a população estimada para 2015 foi de 662.362 habitantes, e segundo a
Prefeitura Municipal de Uberlândia 646.131 na área urbana e 16.231 na área rural
(BRASIL, 2015a; 2015b; UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).

1.3. Sistema Local de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia possui uma rede pública de
serviços assistenciais abrangente do ponto de vista geográfico, com atuação
significativa no coletivo e no individual, no preventivo e no curativo, apresentando
ações de serviços públicos em todos os níveis de complexidade (UBERLÂNDIA,
2013; 2015c).
As ações do

Sistema

Único

de

Saúde

(SUS) no

município

são

predominantemente realizadas pelos pontos de atenção da Rede Atenção à Saúde
(RAS) do município. O cidadão é atendido por meio da divisão de áreas de
abrangência com responsabilidade definida por unidade de saúde (UBERLÂNDIA,
2013; 2015c).
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As unidades estão regionalizadas em setores sanitários (Centro, Leste, Norte,
Oeste e Sul) e possuem no total 74 Equipes de Saúde da Família (ESF) distribuídas
em 59 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) entre rurais e urbanas e
mais 2 Unidades de Apoio à Saúde na zona rural. Com este número de ESF tem-se
uma cobertura populacional assistida de 27%. O município possui também 9
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) tradicionais, responsáveis pela cobertura de
25% da população. Compondo o conjunto de equipamentos de saúde que integram
os setores sanitários, estão as 7 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e 1
Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul, antiga UAI São Jorge), cobrindo o
restante da população (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
Considerando as especificidades de cada ponto da RAS, as UBSFs se
estruturam no trabalho de equipes multiprofissionais responsáveis por um território
delimitado, com área de abrangência definida de 3000 a 4000 pessoas, onde
promovem ações de saúde baseadas no diagnóstico das necessidades de saúde da
comunidade, sendo considerado o modelo assistencial da Atenção Básica.

Os

profissionais da UBSF cuidam de todos os ciclos de vida, desde a o recém-nascido
até os idosos, com vínculo e responsabilização pelas pessoas. Além das atividades
de prevenção e promoção de saúde, a equipe atende as demandas agudas desta
população da sua área abrangência dentro da competência da atenção primária e é
também responsável pela coordenação do cuidado nos outros pontos da rede
(UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
As unidades de atendimento na atenção básica são as UBSFs, UBSs e UAIs.
Na maioria das UBSFs são oferecidos serviços de saúde de atendimento
ambulatorial nas áreas de Medicina de Família e Comunidade, Pediatria,
Ginecologia, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e atendimento de enfermagem.
Já na UBS as ações mesclam elementos da Saúde da Família com uma prática
clínica tipicamente ambulatorial. O atendimento ambulatorial nas UBSFs e UBs
acontece em geral das 7 h às 17 h. As UAIs, que são unidades mistas, fazem
atendimento ambulatorial na Atenção Básica e Pronto Atendimento funcionando 24
horas por dia todos os dias da semana. A atenção básica oferecida pelas UAIs pode
ser considerada precária, pois desconsidera a territorialização, o vínculo, o trabalho
em equipe multiprofissional, o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS),
fragmentando o cuidado médico (Clínica, GO e Pediatria), mesclando a atenção
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ambulatorial especializada com o modelo do Pronto Atendimento. O atendimento
ambulatorial acontece das 7 h às 22 h, com a instalação do Horário do Trabalhador.
O atendimento de emergência de Odontologia, também funciona das 7 h às 22 h de
segunda a sexta. Outra característica importante das UAIs é que elas oferecem
consultas especializadas, como: pronto atendimento em Clínica Médica, Pediatria,
Traumatologia, atendimento ambulatorial de atenção primária de sua área de
abrangência, assim como o atendimento de várias especialidades tais como,
Ortopedia

e

Traumatologia,

Otorrinolaringologia,
Nefrologia,

Psiquiatria,

Endocrinologia,

Neurologia,

Urologia,

Dermatologia,

Fisioterapia,

Farmácia,

Gastroenterologia,

Cardiologia,
Odontologia,

Angiologia,
Nutrição,

Fonoaudiologia e Serviço Social. Também são realizados exames de apoio
diagnóstico de imagem e laboratório, dentre outros. Existem, ainda, os leitos para
observação, sala de emergência e sala para pequenas intervenções cirúrgicas
ambulatoriais (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
Além da equipe mínima (médico, enfermeiro, ACS), as UBSFs contam com 9
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) que oferecem apoio matricial de
psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, educador físico e tutoria de médicos
ginecologistas-obstetras, psiquiatras, pediatras em grande parte das ESF, além da
tutoria de geriatria/clínica médica no setor Norte. Há atendimento de acupuntura em
duas unidades dos Setores Oeste e Leste, integrando as atividades de Práticas
Integrativas e Complementares, que já estão sendo ampliadas, inicialmente em todo
Setor Leste (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
A Rede de Atenção à Saúde do município conta também com Hospital e
Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro e suas principais especialidades
são: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Unidade de Terapia
Intensiva - UTI (Adulto e Neonatal) e Cuidados Intermediários, sendo o acesso
regulado pela Central de Regulação Municipal (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
Integrando a Rede de Atenção no Município e sendo também hospital de
referência macrorregional em serviços de alta densidade tecnológica, o Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC/UFU), incluindo o Hospital do
Câncer e Hospital Odontológico, desenvolvem também ações de média densidade
tecnológica e outras em atenção básica, disponibilizando seus serviços totalmente
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para o SUS. Mantém atendimento de urgência/emergência 24 horas em prontosocorro (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
O município conta, também com Ambulatórios Especializados: 5 Centros de
Atenção Psicossocial – CAPS (divididos em CAPS adultos, CAPS Álcool e Drogas
e CAPS Infantil), Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas Herbert de Souza
(AMIHS), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Centro de
Reabilitação Municipal (CEREM), Centro de Atenção ao Diabético (CAD),
Ambulatório de Oftalmologia, Ambulatório de Fonoaudiologia, Programa de Lesões
Lábio Palatais (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c).
Compondo

a

RAS

existem

Unidades

de

Práticas

Integrativas

e

Complementares (PICs) que prestam serviços em Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, contemplando as áreas de Homeopatia, Plantas
Medicinais e Fitoterapia, Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina
Antroposófica, Reiki, Auriculoterapia, Massoterapia e Meditação. Atuam na
perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com
ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em
saúde (UBERLÂNDIA, 2015d).
Completam a Rede de Atenção os hospitais privados contratados, onde são
realizadas cirurgias cardíacas, cirurgia geral e em trauma-ortopedia, internações
clínicas e UTI.

Atualmente são os seguintes serviços privados contratados no

Município (UBERLÂNDIA, 2013; 2015c):


Hospitais: Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Marta, Clinica Infantil Dom
Bosco;



Clínicas de diálise: Instituto de Nefrologia, Instituto do Rim e Nefrologia do
Triângulo;



Clínicas de exames de alta densidade tecnológica: Centro de Tratamento
Cálculo Renal - CTCR, Centro de Medicina Nuclear – CEMEN; Clínicas
Oftalmológicas: ISO OLHOS - Instituto de Saúde Ocular, Hospital de Olhos do
Brasil Central - HOBC, Oftalmo Clínica;



Laboratórios de análise clínica e anatomia patológica: Laboratório Central,
Laboratório de Patologia Clínica Eduardo Maurício, Laboratório de Anátomo
Patologia Vichow, DIU e CHEKUP;
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Laboratórios de Histoimunocompatibilidade (transplante renal e medula
óssea): LITU e Biogenetics;



Clínicas de fisioterapia, saúde mental e outros: Consultórios Reunidos de
Ortopedia, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
Associação de Assistência a Criança Deficiente – AACD, Clinica Jesus de
Nazaré e Medcor.
Prestam serviços para o município na área da saúde 8.034 profissionais

sendo que 32,97% possuem vínculo do tipo emprego público; 24,55% têm vínculo
estatutário; 11,52% não possuem categoria específica; 3,01% com vinculação
celetista; 0,60% contratados por tempo determinado e 0,21% cargos comissionados
(BRASIL, 2015c).
O município conta também com o Conselho Municipal de Saúde de
Uberlândia (CMSU), composto por representantes de entidades e movimentos
representativos de usuários, entidades representativas de trabalhadores da área da
saúde, governo e prestadores de serviços de saúde, sendo o seu Presidente eleito
entre os membros do Conselho. Além deste órgão há no Município a organização
dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde, com a competência de órgãos
consultivos (UBERLÂNDIA, 2013).
É competência do Conselho Municipal de Saúde, dentre outras, aprovar o
orçamento da saúde assim como, acompanhar a sua execução orçamentária.
Também cabe ao pleno do CMSU a responsabilidade de aprovar a cada quatro anos
o Plano Municipal de Saúde, o Plano Plurianual, o Relatório Anual de Gestão, a
Programação Anual de Saúde, dentre outros documentos de planejamento,
monitoramento e avaliação de serviços do SUS (UBERLÂNDIA, 2013)
No município de Uberlândia o CMSU realiza suas reuniões ordinárias na
última quarta-feira de cada mês, às 19 horas, no Anfiteatro Cícero Diniz na PMU,
ordinariamente e extraordinariamente quando convocado.
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1.4. Unidade Básica de Saúde da Família Dona Zulmira

A equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dona Zulmira, mais
conhecida na comunidade como UBSF Jardim Patrícia, foi formada em junho de
2014 com a aprovação dos conselhos local e municipal, iniciando suas atividades
em maio do mesmo ano com a chegada da médica do Programa Mais Médicos para
o Brasil (PMMB), cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) com o número 2152592 (BRASIL, 2015c).
Está situada no Bairro Dona Zulmira, na Rua Mica no208, zona urbana do
Setor Oeste de Uberlândia/MG (Figuras 2 e 3) e compartilha o mesmo espaço com a
Unidade Básica de Saúde (UBS) de mesmo nome, UBS Dona Zulmira
(UBERLÂNDIA,2015d).
A área de abrangência da UBSF Dona Zulmira, comtempla parte do Bairro
Jardim Patrícia e a UBS Dona Zulmira comtempla os bairros Dona Zulmira, Daniel
Fonseca e parte do Bairro Jardim Patrícia (UBERLÂNDIA, 2015d).

Figura 2. Áreas de abrangência para atendimento em Atenção Básica no
Setor Oeste de Uberlândia/MG em 2015.
Fonte: SEPLAN – PMU – 2015
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UBSF Dona Zulmira

Figura 3. Área de abrangência para atendimento em Atenção Básica no
Setor Oeste de Uberlândia/MG em 2015.
Fonte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zB7YOpmgz5dU.kSsiLVi7g3Dg

A população estimada para a área de abrangência da UBSF Dona Zulmira
para 2014 foi de 3.000 habitantes, que corresponde a 1,5% da população da região
urbana do Setor Oeste e em conjunto com as UBS Dona Zulmira (15.511 habitantes)
cobre 9,0% deste Setor (total de 205.156 habitantes) (UBERLÂNDIA, 2015d).
A população cadastrada até o momento da área de abrangência da equipe
da UBSF Dona Zulmira (Tabela 2) é de 2.562 habitantes, correspondendo a 764
famílias, onde 5,3% são menores de 5 anos, 16,5% estão com 60 anos ou mais e
65,2% estão entre 15 a 59 anos.
A maioria da população da área urbana de atuação da UBSF Dona Zulmira é
alfabetizada, predominando o “ensino fundamental” como nível de escolaridade. A
taxa de desemprego é baixa. Todas as casas (100%) estão com acesso a luz
elétrica e telefone, possuem saneamento básico ligadas à rede geral de esgoto,
abastecimento de água da rede pública e coleta de lixo pela coleta pública.
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Tabela 2 - Distribuição da População da área de abrangência da UBSF Dona
Zulmira segundo o sexo e faixa etária - Uberlândia/MG - 2015
Faixa Etária
Menor 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais
Total

Masculino
No
%
9
0,7
49
3,9
93
7,4
90
7,2
110
8,8
110
8,8
79
6,3
64
5,1
86
6,9
105
8,4
85
6,8
78
6,2
111
8,9
51
4,1
52
4,2
35
2,8
21
1,7
21
1,7
1249
100,0

Feminino
No
%
16
1,2
60
4,6
77
5,9
75
5,7
70
5,3
102
7,8
76
5,8
64
4,9
111
8,5
113
8,6
109
8,3
106
8,1
91
6,9
74
5,6
51
3,9
49
3,7
32
2,4
37
2,8
1313
100,0

Total
No
25
109
170
165
180
212
155
128
197
218
194
184
202
125
103
84
53
58
2562

%
1,0
4,3
6,6
6,4
7,0
8,3
6,0
5,0
7,7
8,5
7,6
7,2
7,9
4,9
4,0
3,3
2,1
2,3
100,0

Fonte: Levantamento cadastro ACS-Equipe UBSF Dona Zulmira, 2015..

O Bairro Jardim Patrícia possui um comércio consolidado, especialmente na
avenida José Fonseca e Silva, com poucos vazios urbanos e muitos equipamentos
públicos, sociais e comunitários e uma área no Córrego do Óleo com grande
potencial ambiental (UBERLÂNDIA, 2013).
O bairro conta com uma escola municipal com ensino fundamental 1º ao 5º
ano; AEE - Atendimento Educacional Especializado - Manhã e Tarde; duas praças e
a Associação de Moradores do Bairro Jardim Patrícia (UBERLÂNDIA, 2015c).
Estão situados neste bairro a ONG Associação de Paraplégicos de Uberlândia
(APARU), o Programa de Resistência ao Uso de Drogas (PROERD) da Fundação
Maçônica Manoel dos Santos, o Centro de Reabilitação Municipal/ Fisioterapia, a
109ª Companhia da Policia Militar do 32º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais,
o 32º Batalhão de Policia Militar/ 9º Região da Policia Militar, a 9ª RISP Região
Integrada de Segurança Pública Policia Militar de Minas Gerais, o Centro de
Operações da Polícia Militar – COPOM, o 2º Comando Operacional de Bombeiros
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Militar – COB, o 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia, o Núcleo da
Corregedoria Geral da 1ª DRPC, a Central de Inteligência – CIA e a Banca
Examinadora Permanente (CNH) e Setor de Registro e Licenciamento de
Veículos/DETRAN/CIRETRAN (UBERLÂNDIA, 2015c).
Até o momento (Tabela 3), encontram-se cadastradas na UBSF Dona Zulmira
um total de 11 gestantes das quais 100% realiza acompanhamento de pré-natal de
risco habitual na unidade, estando 100% vacinadas. Gestantes com menos 20 anos
corresponde a 36% de todas as gestantes acompanhadas. O total de 100% das
puérperas realiza a consulta puerperal. A unidade não possui nenhum caso de morte
materna até o momento.
A prevalência de Hipertensão na população cadastrada da área da UBSF
Dona Zulmira foi de 25,5% e de Diabetes 7,6%. O número de tabagistas
corresponde a 3,6%, o número de obesos 12,7% e de pessoas em uso abusivo do
álcool 0,15%.
Tabela 3 - Alguns indicadores de cobertura referente a área de
atuação da UBSF Dona Zulmira - Uberlândia/MG - 2015
Indicador

2015

Nº de recém nascidos
% RN pesados
% RN Peso < 2.5 kg
% de Aleitamento exclusivo em crianças < 4 meses
% de < 1 ano com vacina em dia
% de < 1 ano desnutridas
Nº de gestantes cadastradas
% gestantes < 20 anos
% gestantes acompanhadas
% gestantes vacinadas
Nº de Hipertensos cadastrados
% hipertensos acompanhados
% hipertensos controlados
Nº de Diabéticos cadastrados
% Diabéticos acompanhados
% Diabéticos controlados
Nº de casos de Tuberculose
Nº de Casos de Hanseníase
Nº de Tabagistas
Nº de Portadores de necessidades especiais
Nº de DPOC/Asma

2
100 %
0%
78 %
100 %
0%
11
36 %
100 %
100 %
488
95 %
78 %
146
100 %
83 %
3
0
92
7
8
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Nº de DST
Nº de Obesidade
Nº de Alcoolismo

2
553
4
3
2
160

Nº de Epilepsia
Nº de Doença de Chagas
Nº de Transtornos Mentais
Fonte: Levantamento cadastro dos ACS da UBSF Dona Zulmira, 2015.

Em relação aos hipertensos observa-se um predomínio de estilo de vida e
hábitos pouco saudáveis, sendo em sua maioria obesos ou com sobrepeso,
sedentários, muitos são fumantes e alguns fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas.
Durante as consultas na Unidade de Saúde há um número expressivo de
pacientes que comparecem às consultas por hipertensão arterial descompensada e
entre as principais causas que nos chamou a atenção foram os hábitos alimentares
inadequados. Além deste fato os pacientes não realizam acompanhamento
adequado.

Quando

os

pacientes

foram

questionados

sobre

os

riscos,

unanimemente concordaram com seu desconhecimento sobre alguns aspetos
relacionados.
Ocorreram 4 óbitos em 2015 na área da UBSF Dona Zulmira (Tabela 4), um
homem de 34 anos de idade, por acidente de carro e 3 de 50 anos ou mais, sendo
uma mulher de 59 anos por complicação de Insuficiência renal Crônica (IRC)
evoluindo para Acidente Vascular Cerebral (AVC), outra mulher de 62 por Infarto
Agudo do Miocardio (IAM) e um homem de 78 anos por Câncer de próstata.
Tabela 4 - Mortalidade da população da área de
abrangência da UBSF Dona Zulmira - Uberlândia/MG 2015
Mortalidade
No
< 1 ano
0
1 a 4 anos
0
0
5 a 14 anos
1
15 a 49 anos
3
50 anos ou mais
Total

4

Fonte: Levantamento cadastro dos ACS da UBSF Dona Zulmira, 2015.
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As equipes da UBSF Dona Zulmira têm como apoio para o atendimento às
urgências

e

emergências

em

geral

(Pronto

Socorro)

e

atendimento

de

especialidades a UAI Luizote.
Para o atendimento de pacientes acamados portadores de ostomias ou que
necessitem de curativos mais complexos o Programa Melhor em Casa, realiza uma
avaliação inicial desses usuários e compartilha com a equipe um plano de
seguimento (com a Equipe de Referência ou pelo próprio Programa). Atualmente
não temos nenhum caso sendo acompanhado neste programa.
Os medicamentos são dispensados pela farmácia de referência regional da
UAI Luizote.
Os exames laboratoriais são colhidos em um posto de coleta na UAI Luizote,
que é referência para a UBS e UBSF Dona Zulmira. No caso solicitação de exames
radiológicos ou especialidades existe o Sistema de Regulação de Vagas (SIS-REG),
onde o próprio paciente encaminha o pedido junto à recepção da UBSF e os dados
são inseridos no sistema de acordo com uma classificação de risco que preconiza
maior agilidade para os que necessitem de avaliações prioritárias.
O CAPS AD da UFU é uma unidade específica para atenção especializada a
usuários de álcool e outras drogas, sendo responsável pela referência dos setores
Oeste e Sul do município. Para apoio à atenção em Saúde Mental existe também o
CAPS III Oeste que é referência para os setores Oeste e Sul.
Como parte desta rede existe também o Centro de Convivência e Cultura
(CCC), que tem como diretriz norteadora o desenvolvimento de atividades
intersetoriais na interface saúde/educação/cultura/esportes/lazer, etc, que visam a
inclusão e reabilitação psicossocial do usuário dos serviços de Saúde Mental. O
CCC é referência para toda a rede de Saúde Mental do município de Uberlândia. O
CRAS do Bairro MANSOUR é a referência para o Bairro Jardim Patrícia.
Na UBSF Dona Zulmira o registro dos pacientes é feito em Prontuário
eletrônico, no sistema Esus além do prontuário familiar organizado por microárea e
de um cartão de identificação pessoal o “Cartão SUS”. Conta ainda com um sistema
de regulação de vagas para agendamento de especialidades e de exames
complementares, o SIS-REG, que é um sistema de regulação de vagas no qual o
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usuário é registrado de acordo com uma classificação de risco que preconiza maior
agilidade para os que necessitem de avaliações prioritárias. Essa classificação de
sinais/sintomas e exames é acessada por Intranet, através dos protocolos (por
especialidade e nome do exame) do SIS-REG.
Em relação ao sistema de transporte em saúde a UBSF Jardim Patrícia conta
os serviços da Central de Ambulância que disponibiliza 1 ambulância junto à UAI
Luizote para o transporte de urgência e emergência e que pode ser solicitada pelo
telefone 192. Está previsto a implantação do SAMU em Uberlândia ainda este ano.
Existe também a possibilidade de recorrer aos serviços dos bombeiros, mas
geralmente estas ambulâncias são requeridas apenas em situações de catástrofes.
Já para o transporte eletivo envolvendo eventos conhecidos e programáveis,
atualmente é realizado para transporte de pacientes de atendimento ao portador de
hanseníase, pé diabético e aos renais crônicos. O setor de transporte também
atende as solicitações de serviços dos profissionais de saúde para o deslocamento
dos mesmos na execução de suas atividades na rede municipal de saúde.
A área física da UBSF Dona Zulmira é em geral pequena, especialmente a
recepção, gerando muito tumulto nos horários de maior concentração de
atendimento (manhã). Além do espaço reduzido o número de cadeiras é insuficiente
e muitas pessoas acabam por ficar em pé aguardando o atendimento. Esta situação
sempre está presente nas discussões de equipe, sobre a humanização do
atendimento.
Existe uma sala de reuniões, mas é também muito pequena e com poucas
cadeiras comportando apenas no máximo 10 pessoas um pouco aglomeradas.
A equipe UBSF Dona Zulmira não tem sala própria na unidade, para atender à
demanda da sua área a equipe precisa mudar de sala frequentemente em diferentes
ocasiões.
A UBSF Dona Zulmira conta com 5 agentes comunitários de saúde (ACS), 1
enfermeira, 1 médica especialista em atenção da saúde da família, 1 técnicas de
enfermagem, 1 auxiliar de serviços gerais (ASG), com apoio de 1 psicólogo, 1
nutricionista, e 1 fisioterapeuta,1 ginecologista, 1 pediatra e 1 psiquiatra pelo NASF.
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O processo de trabalho na UBSF Dona Zulmira são aqueles compatíveis com
o preconizado para a Estratégia Saúde da Família. Envolvem ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação, atendendo a população através de visitas
domiciliares, consultas médicas, consultas de enfermagem; consultas odontológicas;
procedimentos e assistência de enfermagem, grupos operativos entres outros.
Os pacientes são acolhidos na UBSF inicialmente pela enfermeira, que realiza
o agendamento ou encaminha para consulta no mesmo dia, como demanda
espontânea, conforme gravidade do caso. A captação para consulta e agendamento
também é realizada diretamente pelos ACS, que comunicam ao enfermeiro do
agendamento para casos selecionados.
As visitas domiciliares são feitas diariamente pelos ACS e quinzenalmente
pela enfermeira e médica, em conjunto pois só há carro disponível para visitas a
cada 15 dias, agendadas previamente segundo critérios definidos de prioridades,
considerando também especificidades individuais ou familiares. Incluem as
demandas trazidas pelos ACSs, classificação de risco da família e protocolos de
classificação do HiperDia, gestantes e crianças. Até o 7º dia de vida do RN a
consulta do binômio puérpera/recém-nascido é agendada diretamente pelo serviço
social da maternidade.
O horário de funcionamento da UBSF Dona Zulmira é de oito horas diárias,
em dois períodos: das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda
a sexta, sendo que toda a quinta feira a partir das 15:00 horas a unidade fecha ao
público para a realização de reunião de equipe.
Após discussão dos dados levantados no diagnóstico, os problemas
identificados pela equipe em toda área de abrangência da UBSF Dona Zulmira,
foram:


Problemas de estrutura física da Unidade de Saúde



Alta prevalência de Hipertensão Arterial



Alta prevalência de Diabetes Mellitus



Alta incidência de infecções urinárias



Alta prevalência de Transtornos Mentais



Baixa cobertura de prevenção de câncer cérvico-uterino
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Depois de identificados os problemas a equipe priorizou os principais
problemas considerando sua “relevância”, sua “urgência” e sua “possibilidade de
enfrentamento” pela equipe e comunidade, apresentando-os em ordem decrescente
de prioridade:


1º - Alta prevalência de Hipertensão Arterial



2º - Alta prevalência de Diabetes Mellitus



2º - Alta prevalência de Transtornos Mentais



3º - Aumento de incidência de câncer



3º - Baixa cobertura de prevenção de câncer cérvico-uterino



4º - Alta incidência de infecções urinárias



5º - Problemas de estrutura física da Unidade de Saúde
O problema priorizado para a elaboração de um plano de intervenção foi a

“Alta prevalência de Hipertensão Arterial” na área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde da Família Dona Zulmira, no município de Uberlândia/MG.
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2. JUSTIFICATIVA

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença caraterizada por um
continuo aumento da pressão sanguínea, e geralmente nas etapas iniciais não
apresenta sintoma, mas se não tratada pode evoluir para complicações graves,
sequelas e até a morte. É uma doença crônica muito frequente na população, sendo
um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. (OMS, 2012).
Dados do ministério de saúde revelam que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem
de Hipertensão Arterial (BRASIL, 2012 b).
A etiologia da HAS em mais de 90 % dos caos ainda não é conhecida mais
existem diversos fatores que influem, estes são agrupados em modificáveis e não
modificáveis. Dentre dos fatores não modificáveis encontramos o componente
hereditário, o gênero também tem influência sendo mais frequente no sexo
masculino, a idade é outro fator sendo mais frequente no adulto maior, também a
raça é importante, sendo mais frequente nos afrodescendentes. Entre os fatores
modificáveis encontramos o sobrepeso ou obesidade, estresse, ingestão de bebida
alcoólica excessiva, tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada (BRASIL,
2013 a; 2014 c).
Uma pessoa com Hipertensão Arterial não tratada tem mais probabilidade de
morrer por infarto que uma pessoa que não tem pressão alta. Ademais a
Hipertensão pode provocar trombos, rupturas arteriais provocando hemorragias,
dano nas células nervosas, perda da memória e paralisia. Os rins também sofrem
dano e entre os pacientes com Hipertensão é mais frequente a insuficiência renal
que entre os pacientes normotensos. Nos olhos pode provocar danos vasculares
que podem provocar a perda de visão (BRASIL, 2014 c)
Em nossa equipe temos cadastrados 1913 pacientes acima de 20 anos e
destes 488 sofrem de hipertensão (25,5 %) sendo que a grande maioria é
sedentária,

tabagista

e

obesa

ou

com

sobrepeso.

Assim,

considera-se

imprescindível uma atuação ativa mediante um projeto de intervenção para melhorar
os inadequados hábitos e estilos de vida dos pacientes hipertensos.
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3. OBJETIVOS

Objetivo Geral
Elaborar um projeto de intervenção para modificação dos estilos de vida e
hábitos inadequados de pacientes hipertensos na área de abrangência da equipe
da Unidade Básica de Saúde Dona Zulmira no município de Uberlândia/MG.

Objetivos Específicos
•

Conhecer o perfil dos hipertensos cadastrados, incluindo seus hábitos e estilos
de vida e seus conhecimentos e percepções sobre sua doença e comorbidades.

•

Qualificar a equipe de saúde para abordagem da Hipertensão Arterial, incluindo
a utilização de ferramenta de abordagem familiar e meditação.

•

Informar e esclarecer os pacientes com hipertensão e seus familiares sobre sua
doença, reduzindo o estresse e promovendo a corresponsabilidade do cuidado.

•

Promover grupos de caminhadas com orientação nutricional e acompanhamento
profissional, melhorando a qualidade de vida das pessoas da área de
abrangência da UBSF.

•

Promover grupos de apoio para a superação do uso abusivo de álcool e tabaco.

•

Implantar grupos de meditação (Atenção Plena) para apoio à superação do
estresse tanto para os profissionais da saúde quanto para os hipertensos e seus
familiares.
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4. METODOLOGIA

Este trabalho versou sobre a elaboração de um Projeto de Intervenção para
atuação sobre um problema prioritário para a população da área de abrangência da
UBSF Dona Zulmira, localizada no Bairro Dona Zulmira, Setor Oeste do município de
Uberlândia-MG no ano de 2015.
Utilizou-se o Método Simplificado de Planejamento Estratégico Situacional –
PES que consistiu de três etapas: Diagnóstico Situacional; Revisão de Literatura;
Elaboração de um Plano de Ação (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010).
O primeiro passo foi a DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS, isto é, a identificação
dos principais problemas de saúde da área de abrangência, bem como o
conhecimento das suas causas e consequências. A estratégia utilizada para o
levantamento de dados foi a metodologia da Estimativa Rápida.
Os dados primários foram levantados através de entrevistas com informantes
chaves, moradores da comunidade e funcionários mais antigos da unidade de
saúde. Além da observação ativa realizada na vivência na comunidade, das
consultas médicas, acolhimento e visitas domiciliares dos ACS, enfermeira e médica,
observando os problemas de saúde mais prevalentes, seguimentos de tratamento,
estilos de vida dos moradores, moradia, nível de escolaridade, dentre outras
informações.
Em relação aos dados secundários foram utilizados os registros existentes na
UBSF Dona Zulmira e de outras fontes secundárias como: banco de dados do IBGE,
Cadastro de Estabelecimento de Saúde; site da prefeitura de Uberlândia/MG.
(BRASIL, 2015a; 2015b; 2015c; UBERLÂNDIA, 2013; 2015a; 2015b; 2015c; 2015d).
O segundo passo foi a PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS, posto que
geralmente não haja governabilidade e recursos sobre todos os problemas
identificados na área de abrangência.
O terceiro e o quarto passos foram a DESCRIÇÃO e a EXPLICAÇÃO DOS
PROBLEMAS, com o objetivo de entender a origem do problema a partir da
identificação de suas causas.
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Para fundamentar o desenvolvimento desta etapa foi realizada uma revisão
bibliográfica na base de dados eletrônica no portal de periódicos disponibilizados
pelo Ministério da Saúde (MS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca
Regional de Medicina (BIREME), Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO)
através dos seguintes descritores: Atenção Primária em Saúde, Hipertensão Arterial,
Fatores de Risco, Saúde da família, Meditação. As palavras-chaves (e key words)
foram definidas de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL,
2014a). O recorte temporal privilegiou artigos mais recentes e atualizados.
O quinto passo foi a SELEÇÃO DOS “NÓS CRÍTICOS” que são as causas
que estando dentro da governabilidade dos atores responsáveis, repercutem sobre o
problema principal ao se intervir sobre elas e efetivamente transforma-o.
O sexto passo, o DESENHO DAS OPERAÇÕES, consistiu na descrição das
ações para o enfrentamento dos “nós críticos”, bem como a identificação dos
produtos, resultados e recursos necessários para a concretização de cada operação
definida.
O sétimo passo consistiu na IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CRÍTICOS
que deverão ser consumidos em cada operação.
Uma vez que o ator que está planejando não controla todos os recursos que
são necessários para o desenvolvimento das suas operações, o oitavo passo foi a
ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PLANO, identificando aqueles que controlam os
recursos críticos e avaliando o seu provável posicionamento em relação ao
problema, possibilitando assim definir operações/ações estratégicas para construir a
viabilidade do plano.
O nono e o décimo passo consistiram na ELABORAÇÃO DO PLANO
OPERATIVO e na GESTÃO DO PLANO, respectivamente.
A intervenção envolverá os pacientes cadastrados como hipertensos da UBSF
Dona Zulmira, localizada no município de Uberlândia/MG, atualmente 488 pacientes.
A equipe envolvida será composta por médico, enfermeira e agentes comunitários
de saúde e outros colaboradores (educador físico, nutricionista, assistente social,
psicólogo).
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1. A relevância da Hipertensão Arterial como um problema de Saúde Pública
No Brasil, assim como nos outros países, as Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) se constituem como o problema de saúde de maior
magnitude sendo responsáveis por 72% das causas de mortes, com destaque para
as doenças cardiovasculares, responsáveis por 31% do total de óbitos por causas
conhecidas (BRASIL 2011; 2014 c).
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das doenças mais prevalentes
na população mundial, acometendo um em cada três adultos (OMS 2012),
constituindo-se em importante problema de saúde pública da atualidade não só pelo
grande número de pessoas acometidas como também pela grandeza de suas
complicações crônicas, responsáveis pelas maiores proporções de incapacidades e
mortes prematuras. (BRASIL, 2012 b; 2013 a). A mortalidade por doença
cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial (PA) a
partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). E segundo a OMS, a HAS
causa cerca de metade de todas as mortes por derrame e problemas cardíacos no
mundo (OMS 2012l).
Por se constituir também um fator de risco para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, o fato de ser assintomática, na maioria dos casos, tornase ainda mais grave. Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, é
responsável por 54% das mortes por acidente vascular encefálico (AVE) e 47% por
doença isquêmica do coração no mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).
No Brasil, dados dos inquéritos do Vigitel e da VI Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial mostraram que a hipertensão arterial atinge entre 20 a 40% e
22,3 a 43,9% da população adulta, respectivamente (BRASIL, 2012 b; SOCIEDADE
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BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).

5.2. Os determinantes da Hipertensão Arterial
Dos casos de hipertensão, 90% não possuem etiologia conhecida ou cura,
mas admite-se que sua etiopatogenia é multifatorial, de modo que ela resulta da
interação de diferentes genes associados a um grande número de fatores
ambientais que atuam de maneira coordenada para resultar no aumento mantido da
pressão arterial. Em uma minoria de pacientes, a pressão sanguínea elevada é um
sinal clínico decorrente de disfunção renal, endócrina ou cardiovascular e, nesse
caso, a hipertensão é considerada como secundária (GHORAYEB et al., 2015).
Entretanto, é considerada também um dos principais fatores de risco (FR)
cardiovasculares “modificáveis”, sendo necessário o controle da pressão arterial por
meio de mudanças no estilo de vida e/ou tratamento farmacológico (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).
Um grande estudo internacional multicêntrico, o INTERHEART, avaliou mais
de 30.000 indivíduos em 52 países. Foi um estudo de caso-controle internacional,
delineado para avaliar de forma sistematizada a importância de fatores de risco para
doença arterial coronariana ao redor do mundo. Foram 262 centros em 52 países
dos 5 continentes, onde pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) nas
primeiras 24 horas foram pareados (idade e sexo) para controles hospitalares e
comunitários. Nesta avaliação, nove fatores de risco explicaram mais de 90% do
risco atribuível para IAM. Associaram-se ao risco para IAM estresse psicossocial
persistente (OR 2,81; IC 95% [2,07-3,82]), história de hipertensão (OR 2,81; IC 95%
[2,39-3,31]), diabetes (OR 2,59; IC 95% [2,09-3,22]), fumo atual (OR 2,31; IC 95%
[1,97-2,71]), razão cintura/quadril aumentada (OR para primeiro versus terceiro tercil
2,49; IC 95% [1,97-3,14]), e razão aumentada de apoB/apoA-1 (OR para primeiro
versus terceiro tercil 2,31; IC 95% [1,83-2,94]). O consumo diário de frutas e vegetais
(OR 0,63; IC 95% [0,51-0,78]) e atividade física regular (OR 0.67; IC 95% [0,550,82]) foram fatores protetores para IM. De modo surpreendente a obesidade
abdominal, dislipidemia e tabagismo foram associados com alto risco atribuível na
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população de 48,5%; 40,8% e 38,4% respectivamente (LANAS et al., 2007; YUSUF
et al., 2004).
Em análise restrita à amostra brasileira do estudo, estresse psicossocial
persistente (OR 8; IC 95% [3,7-17,3]), história de hipertensão (OR 4,4; IC 95% [36,3]), diabetes (OR 4,2; IC 95% 2,5-7,1), fumo atual (OR 2.4; IC 95% [1,7-3,4]),
razão cintura/quadril aumentada (OR para primeiro versus terceiro tercil 2,5; IC 95%
1,4-4,6) e razão aumentada de apoB/apoA-1 (OR para primeiro versus terceiro tercil
3,3; IC 95% 1,9-5,8) associaram-se com risco para IM (LANAS et al., 2007).
Reconhecendo a complexidade de seus determinantes e a sua relevância
como problema de Saúde Pública, desde 2004 o Ministério da Saúde vem
considerando como prioridade as Doenças Crônicas Não transmissíveis (DCNT) e,
de forma mais sistemática, incrementou iniciativas intersetoriais para sua prevenção
e controle.

Um dos alicerces da atuação nesse contexto consistiu na vigilância

integrada dos principais fatores de risco modificáveis e comuns à maioria das
doenças crônicas, quais sejam o tabagismo, a alimentação não saudável e a
inatividade física (BRASIL, 2004).
O Ministério da Saúde, no Caderno de Atenção Básica sobre “Hipertensão
Arterial Sistêmica” publicado em 2006, já orientava as mudanças nos hábitos de
vida, como o controle de peso, adoção de hábitos alimentares saudáveis com
redução do consumo de sal e gordura, redução do consumo de bebidas alcoólicas,
abandono do tabagismo e prática de atividade física regular, para todos os
hipertensos, independente do tratamento medicamentoso estar instituído. Em
indivíduos com pré-hipertensão ou hipertensão leve, sem fatores de risco,
recomendava como suficiente as mudanças no estilo de vida para controlar a
pressão arterial (PA) e evitar ou adiar a manifestação de comorbidades. Em
contrapartida, na presença de fatores de risco e na hipertensão grave recomendava
a necessidade do tratamento medicamentoso (BRASIL, 2006 b).
No Brasil, os principais fatores de risco para doenças crônicas, quais sejam,
tabagismo, alcoolismo, alimentação não saudável, inatividade física e excesso de
peso são monitorados por meio de diferentes inquéritos de Saúde, com destaque
para o monitoramento realizado pelo Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e
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Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) iniciado em 2006.
(BRASIL, 2006 c; 2012 b).
Atualmente, o Ministério da Saúde desenvolveu o Plano de Enfrentamento
das DCNT 2011-2022 com o objetivo de promover o desenvolvimento e a
implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas
em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco e
fortalecer os serviços de saúde voltados às doenças crônicas. O Plano aborda os
quatro principais grupos de doenças (circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e
diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool,
inatividade física, alimentação não saudável e obesidade) e definem diretrizes e
ações em “Vigilância, informação, avaliação e monitoramento”; “Promoção da saúde”
e “Cuidado integral” (BRASIL, 2011).
Os dados do Vigitel serviram de base, em 2011, para a elaboração deste
Plano e o monitoramento das metas referentes aos Fatores de Risco ocorrerá a
partir dos dados do Vigitel, mostrando a importância deste sistema na definição de
políticas públicas de promoção à saúde (BRASIL, 2011; 2012 b).
Apesar do rápido crescimento das DCNT, o Ministério da Saúde reforça que
seu impacto pode ser revertido por meio de intervenções amplas e custo efetivo de
promoção de saúde para redução de seus fatores de risco, além de melhoria da
atenção à saúde, detecção precoce e tratamento oportuno (BRASIL, 2011).
Quadro 1 - Indicadores do Vigitel que apresentaram variação temporal
significativa no período de 2006 a 2011 relativos à população adulta das
capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal

Fonte: (BRASIL, 2012 b, adaptado).
*Correspondente ao coeficiente da regressão linear do valor do indicador sobre o ano do levantamento.
**p <0,05.
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No Quadro 1 tem-se a evolução de alguns Indicadores do Vigitel que
apresentaram variação temporal significativa no período de 2006 a 2011 relativos à
população adulta das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal (BRASIL,
2012 b). Os indicadores destacados são apenas alguns daqueles que apresentaram
variação estatisticamente significativa no período, no entanto, como destacam aos
autores, não se pode dizer que apenas esses indicadores tenham variado e que uma
identificação mais acurada das tendências de evolução dos vários indicadores
disponibilizados pelo Vigitel dependerá da continuidade do Sistema e da ampliação
das séries históricas.
Destaca-se a queda da frequência de fumantes no sexo masculino que
diminuiu a uma taxa média de 0,6 ponto percentual (pp) ao ano, no período 20062011. No mesmo período, a frequência de homens que relataram consumo de 20
cigarros ou mais por dia diminuiu, em média, em 0,2 pp ao ano e a queda da
frequência de inatividade física, disponível apenas para o período 2009-2001,
diminuiu, em homens, a uma taxa média de 0,7 pp ao ano.
No entanto a frequência de excesso de peso e de obesidade aumentou em
homens e em mulheres, no período 2006-2011. Em homens, o aumento médio anual
foi de 1,2 pp para o excesso de peso e de 0,7 pp para a obesidade. Em mulheres, o
aumento médio foi de 1,5 pp ao ano para excesso de peso e de 1,0 pp ao ano para
obesidade.
A OMS destaca que os principais fatores de risco evitáveis para o
desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física (WHO, 2011) e as evidências
recentes mostram que para se alcançar melhores resultados para a sua prevenção a
melhor estratégia é o trabalho em equipes multidisciplinares atuando de forma
coordenada, preparadas para orientar e apoiar as pessoas a lidar com suas
condições (BRASIL, 2014 c).
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5.3. Fatores de risco “modificáveis”


TABAGISMO
No estudo INTERHEART (YUSUF et al., 2004), o segundo maior preditor de

risco foi o tabagismo: fumar um a cinco cigarros/dia resultou num aumento do
risco relativo de 38%, enquanto acima de quarenta cigarros/dia, o risco é
multiplicado

por

9,16.

Uma redução no tabagismo foi cor relacionada com

acentuada redução do risco cardiovascular.
Embora em queda na maioria dos países desenvolvidos, o consumo do
tabaco nos últimos anos, com poucas exceções (uma delas, o Brasil), aumentou
expressivamente nos países em desenvolvimento (WHO, 2001). Uma das principais
causas do crescimento da epidemia mundial do tabagismo, especialmente no
Hemisfério Sul, foi o aumento expressivo do uso do tabaco entre mulheres jovens
(WHO, 2009).
O Brasil apresenta-se como uma exceção frente à tendência de expansão
mundial da “Epidemia do Tabaco”. Em 2013, a vigilância de fatores de risco e
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (BRASIL, 2014 e) encontrou
a prevalência de fumantes na população com 18 anos ou mais de 11,3% (14,4% do
sexo masculino e 8,6% do sexo feminino). Esses dados evidenciam uma tendência
de queda na prevalência de tabagistas na população brasileira nas últimas décadas.
Em relação ao tabagismo passivo, os dados do Vigitel de 2013 apontam que
10,2% dos adultos brasileiros (9,6% dos homens e 10,7% das mulheres) não
fumantes moram com pelo menos uma pessoa tabagista dentro de casa. Além disso,
9,8% (14,1% dos homens e 6,1% das mulheres) dos adultos que não fumam,
convivem com ao menos um colega que fuma no local de trabalho (BRASIL, 2014 e).
Recomenda-se que, pelo risco que oferece à saúde do indivíduo, o tabagismo
passivo seja frequentemente indagado aos usuários dos serviços de saúde (tanto
quanto o tabagismo ativo), incluindo também as crianças, podendo constituir-se
como importante estratégia de identificação de fumantes e motivação destes para
abandono do tabaco (BRASIL, 2015 d).
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Essa redução no número de fumantes pode ser explicada como consequência
de uma série de ações macro regulatórias, visando reduzir a atratividade do cigarro
como: proibição de publicidade do tabaco, aumento de impostos sobre o produto,
inclusão de advertências mais explícitas sobre os efeitos danosos do tabaco nos
maços, legislação para restrição do fumo em ambientes fechados, campanhas para
controle do fumo e o desenvolvimento de programas de abordagem e tratamento, as
quais serão abordadas adiante (BRASIL, 2014 b).
Na fumaça do cigarro já foram identificadas mais de 4.700 substâncias sendo
que mais de 50 delas são carcinogênicas e, o restante, tóxicas (WHO, 2009).
Embora fumar seja um fator de risco para o desenvolvimento de Doença
Cardio Vascular (DCV), o papel do tabagismo como fator de risco para HAS não
está, ainda, bem definido (BRASIL, 2014 c). Sousa (2015) refere que a relação entre
o tabagismo e a hipertensão arterial existe e provém de uma complexa interação
entre fatores hemodinâmicos, sistema nervoso autonômico e múltiplos mediadores
vasoativos (disfunção endotelial). Destaca ainda que hipertensos fumantes possuem
pior prognóstico cardiovascular mesmo quando tratados para hipertensão por um
provável efeito farmacológico deletério aos compostos do cigarro, destacando que é
fundamental reconhecer o tabagismo como doença, entender a abordagem aos
fumantes

e

oferecer

tratamento

adequado

para

esta

difícil

dependência,

notadamente negligenciada por clínicos e cardiologistas.
O tabagismo é considerado um dos maiores fatores de risco para as doenças
cardiovasculares (DCV) e a maior causa de doença coronariana, tanto em homens
quanto em mulheres, assim como já está bem estabelecida a sua correlação com a
doença cerebrovascular (FERREIRA et al., 2009). Segundo Sousa (2015), mesmo
cigarros de baixo teor de alcatrão, tabaco sem fumo e tabagismo passivo (tabagismo
de segunda mão) aumentam o risco de eventos cardiovasculares em comparação a
não fumantes. Atualmente, segundo Escoffery (2013, apud Sousa, 2015, p.79),
estudos sobre tabagismo de terceira mão (depósito de partículas derivadas do fumo
ou recirculação após esse depósito) deixam claro que não existe nível seguro de
exposição ao cigarro, gerando uma necessidade urgente de campanhas de saúde
pública dos riscos sobre as crianças e os membros da família de se fumar em casa
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(qualquer tipo de derivado de tabaco), sendo alvo de discussão inclusive com
implicação legal sobre os pais que expõem seus filhos à poluição tabágica.
Journath et al.(2005) demonstraram que fumantes hipertensos têm um perfil
de risco cardiovascular pior que os não fumantes, apesar de tratamento otimizado.
Forte evidência corrobora o conceito que o tabagismo altera o balanço do
sistema nervoso autonômico, e especificamente, a exposição à fumaça do cigarro
leva a uma ativação do sistema nervoso simpático (SNS). O sistema nervoso
simpático tem papel central nas alterações agudas da pressão arterial e sua ativação
pode contribuir na elevação crônica da pressão arterial por sua ação nos rins, na
estrutura dos vasos e na supressão do baroreflexo (MIDDLEKAUFF; PARK;
MOHEIMANI, 2014).
O tabagismo, ao contrário dos demais fatores de risco, relaciona-se não
somente com as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, mas
também com as doenças respiratórias crônicas, dessa forma, impactando
significativamente

no

grupo

das

quatro

principais

doenças

crônicas

não

transmissíveis na atualidade (BRASIL, 2015 d).
A cessação do tabagismo traz benefícios a qualquer tempo ou idade. Mesmo
pessoas com mais de 65 anos que interromperam o hábito apresentaram uma
mortalidade inferior àquelas que mantiveram o vício após cinco anos de seguimento.
Indivíduos fumantes sem coronariopatia manifesta que cessam o hábito mostram
rápida redução do risco de infarto do miocárdio após o primeiro evento e igualam
esse risco após cinco anos de abstinência. Tabagistas coronariopatas que
interrompem o hábito apresentam 40% menos óbitos por causas cardíacas após um
infarto e menores taxas de reestenose após angioplastia (BRASIL, 2015 d).
O tabagismo é, hoje, a principal causa global de morbimortalidade prevenível.
O tratamento para cessação do tabagismo está entre as intervenções médicas que
apresentam a melhor relação custo-benefício superiores inclusive aos tratamentos
direcionados para hipertensão arterial leve a moderada, dislipidemia e infarto do
miocárdio (BRASIL, 2001).
O usuário tabagista precisa ser acolhido e avaliado por sua equipe de saúde.
Essa avaliação deve incluir uma investigação das principais doenças e fatores de
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risco relacionados ao tabagismo, bem como da avaliação do grau de dependência
da pessoa ao cigarro, seu estágio de motivação para a cessação do tabagismo e
suas preferências para o tratamento.
O Caderno de Atenção Básica publicado pelo Ministério da Saúde em 2015, a
fim de apoiar o cuidado das pessoas que fumam, é um importante recurso a ser
utilizado pelos profissionais de saúde, em especial os profissionais da Atenção
Básica, para abordagem, avaliação, motivação e acompanhamento adequados da
pessoa que fuma. Orienta quanto às especificidades de determinadas populações e
ciclos de vida, permitindo um olhar individualizado para o usuário tabagista, de modo
a aumentar a efetividade da abordagem para cessação do tabagismo, sem perder de
vista o sujeito e suas prioridades (BRASIL, 2015 d).
O primeiro passo para a Avaliação da Pessoa Tabagista é o reconhecimento
do tabagista na comunidade adstrita à Unidade de Saúde que poderá ocorrer em
qualquer momento.
É essencial que o profissional de saúde dialogue com o usuário, estimulandoo a pensar sobre o seu consumo de cigarro. Podem-se incluir perguntas simples
acerca do tabagismo no acolhimento ou na visita domiciliar, em especial as
perguntas “você fuma?”, “quantos cigarros você fuma por dia?” e “alguma vez você
já tentou parar de fumar?”. São essas abordagens iniciais que aproximam o usuário
das equipes, facilitando também a procura por tratamento (BRASIL, 2001; 2015 d).
Após a etapa de reconhecimento dos tabagistas no território, passa-se ao
momento de estratificação, onde se verifica quem são os fumantes que não desejam
parar de fumar e quem são os fumantes dispostos a parar de fumar/iniciar alguma
forma de tratamento para cessação. Para aqueles que não desejarem cessar o uso
do tabaco, é essencial que o profissional de saúde oriente eles acerca: dos
malefícios do tabagismo; dos tipos de tratamento disponíveis para a cessação do
tabagismo; e da disponibilidade de tratamento na Unidade de Saúde e dos fluxos
que os usuários devem seguir para iniciá-lo. Uma abordagem com vistas à redução
de danos pode ser utilizada, desde que encarada não como uma meta final, mas
como uma possível estratégia para a cessação definitiva. Deve lembrar-se de que a
redução de cigarros fumados não reduz o risco de doenças relacionadas ao tabaco
(BRASIL, 2001).
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Estimular que o tabagista não faça uso do cigarro em ambientes fechados,
especialmente na presença de pessoas não fumantes, é uma boa forma de
conscientizá-lo acerca dos riscos que o tabagismo representa para ele e para as
demais pessoas. Além disso, faz-se necessário realizar um acompanhamento
periódico destes usuários, visando monitorar a questão do tabagismo, reavaliando o
grau de motivação para cessação (que pode se alterar ao longo do tempo) e sempre
ofertando a possibilidade de tratamento (BRASIL, 2001; 2015 d).
Para os usuários que desejarem cessar o uso do tabaco, antes de se iniciar o
tratamento, é essencial esclarecê-los quanto aos tipos de tratamento que estão
disponíveis, avaliando também suas possibilidades singulares de participação nas
atividades oferecidas pela equipe de saúde. Mesmo o usuário que deseja cessar o
tabagismo pode necessitar de estratégias de motivação, sendo indispensável uma
avaliação individual para se identificar o nível de dependência, o grau de motivação
e a história pregressa da pessoa, situando o tabagismo na integralidade do sujeito
(BRASIL, 2001; 2015 d).
Na Figura 4 tem-se a proposta do Ministério da Saúde para o fluxo de
identificação e abordagem à pessoa tabagista que é atendida pela equipe de saúde.

Figura 4 – Fluxo de identificação e abordagem do tabagista no território
Fonte: BRASIL, 2015 d.
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OBESIDADE
Os dados do Sistema de Vigilância de fatores de Risco e de Proteção para

Doenças Crônicas Não Transmissíveis por meio de Inquérito Telefônico (BRASIL,
2012 b) referentes a 2006 a 2011 também analisou a variação temporal do excesso
de peso e da obesidade nas capitais brasileiras em um menor período de tempo. A
análise temporal dos dados do Vigitel aponta para um aumento anual de 1,08% e
0,72% nas taxas de excesso de peso e obesidade, respectivamente, entre e
população adulta brasileira (BRASIL, 2012 b).
Em relação a 2006 a 209 observou-se que as prevalências de excesso de
peso foram de 43%, 42,7%, 44,2% e 46,6% para cada ano do período
respectivamente, e que para a obesidade as prevalências foram de 11,4%, 12,7%,
13,2% e 13,8%, no mesmo período de estudo. Verificou-se, ainda, que houve
tendência de aumento de prevalência do excesso de peso para homens com 65
anos ou mais e que as mulheres com menos de 45 anos foram as que mais
contribuíram para o aumento nas prevalências de excesso de peso entre 2006 a
2009 (GIGANTE et al., 2011).
Segundo Burgos (2014) o tecido adiposo funciona como um órgão endócrino
produtor de múltiplos moduladores imunes conhecidos como adipocitocinas. A
obesidade leva ao aumento da expressão dessas adipocitocinas pró-inflamatórias no
organismo, gerando um estado inflamatório crônico. O desequilíbrio dessas
adipocitocinas parece ser a chave, a resposta moduladora do sistema inflamatório
que contribui para as doenças cardiovasculares e, concomitantemente, com a
hipertensão arterial.
A etiologia da obesidade é complexa, multifatorial e resultante da interação de
genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais. Recentes estudos
epidemiológicos têm atribuído o risco da obesidade à extensão e ao excesso de
adiposidade abdominal. O IMC é uma medida global da obesidade e, incluindo a
circunferência abdominal, torna-se forte preditor de morbidade e mortalidade
cardiovascular (ABESO, 2009).
Atualmente, de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial, o excesso de massa corporal é um fator predisponente para a HAS. Neste
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contexto, um incremento de 2,4 kg/m2 no índice de massa corporal (IMC) acarreta
maior risco de desenvolver HAS. Os mesmos autores apontam ainda que ganho de
peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes
de HAS e a obesidade central um importante indicador de risco cardiovascular.
Neste sentido, recomenda-se que hipertensos com excesso de peso participem de
programas de emagrecimento com o objetivo de alcançar IMC inferior a 25 kg/m2 e
circunferência da cintura inferior a 102 cm para os homens e 88 cm para as
mulheres

(SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

CARDIOLOGIA;

SOCIEDADE

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA,
2010).
Na rotina da Atenção Básica, a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) deve
fazer parte do cuidado à demanda espontânea e programada. Os atendimentos de
puericultura, pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, por exemplo,
são momentos oportunos para a mensuração do peso e da altura e para a
classificação do estado nutricional dos indivíduos, além de conhecimento sobre os
hábitos alimentares, permitindo identificar aqueles com excesso de peso e hábitos
alimentares não saudáveis e orientando a oferta de cuidado para estes casos. As
ações de pesar e medir também podem ser realizadas na atenção à demanda
espontânea, que pode ser importante momento de captação de usuários com
excesso de peso que não frequentam a UBS nas ações programadas (BRASIL,
2014 d).
Para uma eficiente captação e acolhimento dessa demanda, os profissionais
de Saúde devem estar capacitados e sensibilizados para essa temática, entendendo
que o excesso de peso é um agravo à saúde, com grande influência no
desenvolvimento de outras doenças crônicas e que a reversão desse quadro pode e
deve ser na maioria das situações, realizada na Atenção Básica.
A partir da classificação de risco segundo IMC e de acordo com cada fase do
curso da vida as equipes de Atenção Básica terão subsídios importantes para
organizar a atenção a indivíduos com excesso de peso/obesidade. O fluxograma a
seguir (Figura 5) sintetiza a oferta de cuidado para indivíduos adultos conforme
classificação do IMC (BRASIL, 2014 d).
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Figura 5 – Fluxograma descritivo de atividades para a Atenção à Saúde
segundo classificação do IMC na Atenção Básica para indivíduos
adultos
Fonte: BRASIL, 2014 d.

Conforme o fluxograma acima, para indivíduos adultos, independentemente
do IMC, é necessário garantir a oferta de ações de promoção da alimentação
adequada e saudável e atividade física, seja na Unidade de Saúde ou em outros
espaços no território, como as Academias da Saúde, os clubes, as praças etc.
Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso (IMC de 25 kg/m² a 29,9
kg/m²), mas sem comorbidades, as equipes de AB devem organizar, com estes
indivíduos, planos de cuidado para retornar à faixa de IMC normal (IMC de 18,5
kg/m² a 24,9 kg/m²). Esta ação deve ser realizada preferencialmente em grupos
operativos de forma a otimizar a oferta do cuidado, levando em conta as evidências
que comprovam os melhores resultados deste tipo de ação, e também a alta
prevalência de excesso de peso da população adulta, o que provocaria grande
demanda de atendimentos individuais.
Para aqueles que já apresentam comorbidades, como hipertensão e diabetes,
é fundamental que, nas consultas de acompanhamento, os profissionais estejam
atentos ao estado nutricional e aos hábitos alimentares. Nesses casos, além de
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incluir os indivíduos nas atividades em grupo, é preciso avaliar a necessidade de
prescrição dietética individual pelo nutricionista. Esta decisão deve ser discutida
entre a equipe de Referência da Atenção Básica e a equipe de Apoio Matricial, que
pode ser a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou outro arranjo
matricial implantado no município ou regional de Saúde. A prescrição dietética
deverá ser realizada por nutricionista da equipe de Apoio Matricial ou de outro ponto
de Atenção à Saúde, de acordo com a disponibilidade desta oferta de cuidado na
Rede de Atenção do município ou regional de Saúde.
Para tratamento dos casos de obesidade (IMC de 30 kg/m² a 40 kg/m²), com
ou sem comorbidades, é necessária uma oferta terapêutica mais densa. As equipes
de referência da Atenção Básica com as equipes de Apoio Matricial devem avaliar a
necessidade e organizar a oferta para estes indivíduos, quando for o caso, da
terapia comportamental e da farmacoterapia no âmbito da Atenção Básica. Deve-se
ofertar também para estes indivíduos ações em grupo para promoção da
alimentação adequada e saudável e atividade física, mas observando a necessidade
de grupo específico para obesos permitindo que estes indivíduos sintam-se melhor
acolhidos em um grupo com as mesmas características.
Já os casos mais complexos ou com IMC >40 kg/m2 deverão ser assistidos
em serviços de Atenção Especializada (ambulatorial ou hospitalar), desde que este
esteja presente no território. Cabe à Atenção Básica, por meio de suas equipes de
Referência e de Apoio Matricial, ordenar a organização da rede municipal ou
regional de Atenção à Saúde para garantir a oferta deste cuidado especializado. Ou
seja, a partir da classificação de risco de sua população adstrita e da contínua
Vigilância Alimentar e Nutricional, a Atenção Básica deverá ser capaz de nortear a
oferta de cuidado nos serviços de Atenção Especializada, informando o quantitativo
de indivíduos que necessitam do cuidado nestes pontos de atenção e ordenando os
casos prioritários de atendimento ao serviço especializado. O ideal é que a equipe
da Atenção Básica também ofereça outras opções terapêuticas (grupos de
caminhada, atividade física etc.) para acompanhar de forma conjunta a evolução do
tratamento desses indivíduos.
O Ministério da Saúde reforça que é importante que as equipes da Atenção
Básica mantenham o vínculo com os indivíduos enquanto são assistidos nos
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serviços de Atenção Especializada, assim como com as equipes de profissionais
desses serviços, de forma a desempenhar seu papel de coordenadora do cuidado
na Rede de Atenção à Saúde. Para tanto, é importante a implementação de
mecanismos de gestão do cuidado nos municípios e regiões de Saúde, como bons
sistemas de informação e de regulação, fóruns de discussão de casos e educação
permanente dos profissionais (BRASIL, 2014 d).



DIETA
A alta ingestão de sódio na dieta está associada ao desenvolvimento da

hipertensão arterial. A relação entre consumo de sódio e a elevação da pressão
arterial sistólica com o avançar da idade já foi bem estabelecida. Além disso, a
redução do consumo de sal tem o potencial de prevenir ou retardar o aparecimento
de HAS, bem como de melhorar o controle da pressão arterial (PA) de hipertensos
(HE; MACGREGOR, 2013; GRAUDAL; HUBECK-GRAUDAL; JÜRGENS, 2012).
Apesar das diretrizes internacionais de tratamento dos pacientes hipertensos
recomendarem a dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) para se
atingir os valores considerados ideais de consumo de sal, algoritmos específicos de
como se atingir estes valores não existem (NCGC, 2011).
O consumo de sódio acima da recomendação da Organização Mundial de
Saúde, que estabelece um máximo de 2 g/dia, foi responsável por 1,65 milhões de
mortes por causas cardiovasculares no ano de 2010. A redução deste consumo na
população mundial é um grande desafio e, apesar de haver uma recomendação
quase consensual entre as diretrizes internacionais de manejo da HAS de que a
dieta DASH é o caminho mais adequado para se atingir este fim, não há uma forma
simples de implementá-la (RUZICKA et al, 2015).
Alguns indivíduos são particularmente sensíveis ao sódio na dieta, sendo
chamados de “sal sensíveis”. Estes obtêm maior grau de redução na pressão arterial
(PA) com a restrição de sódio na dieta. Entretanto, a redução do sódio na dieta pode
reduzir a PA tanto em hipertensos quanto em normotensos e melhorar a resposta à
maioria das terapias anti-hipertensivas. Além da redução das cifras pressóricas, a
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redução do sódio na dieta pode reduzir o risco de doença cardiovascular (BOMBIG;
FRANCISCO; MACHADO, 2014).
Nas recomendações da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, as metas
razoáveis de redução diária na ingestão de sódio são < 100 meq/dia (2,3 g de sódio
ou 6 g de sal – cloreto de sódio [1 g de sódio = 44 meq; 1 g de cloreto de sódio
contém 17 meq de sódio]). Na abordagem não farmacológica da HA, a redução de
sal é uma das mais importantes intervenções, pois, ao reduzir a ingestão de sódio
para 2 g/dia ou cloreto de sódio para 5 g/dia, pode-se obter uma redução da PA de 2
a

8

mmHg

(SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

CARDIOLOGIA;

SOCIEDADE

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA,
2010).
Na Linha Guia de Hipertensão Arterial Sistêmica do estado de Minas Gerais,
recomenda-se que a ingestão de sal não ultrapasse 5 gramas por dia, o que
corresponde a três colheres de café rasas de sal (totalizando 3 gramas) mais 2
gramas de sal dos alimentos para todos os hipertensos e para população geral com
objetivo de reduzir e/ou prevenir a hipertensão, além de reduzir o risco de eventos
cardiovasculares adversos. Destaca ainda que cerca de dois terços do sal ingerido
está contido em alimentos e bebidas processadas e que apenas um terço representa
o sal adicionado aos alimentos sugerindo além da redução do sal de adição, oriente
também evitar o consumo de alimentos industrializados (MINAS GERAIS, 2013).
Outra recomendação importante para a dieta é a ingestão de potássio, que
deve ser incentivada em função do aumento dos benefícios do potássio na redução
da pressão arterial, além do efeito protetor contra danos cardiovasculares e como
medida auxiliar para pessoas submetidas à terapia com diuréticos (BRASIL, 2013 a).
Segundo Fonseca, Zamith e Machado (2015) a suplementação de potássio
possui efeito hipotensor em pacientes com hipertensão moderada, e estudos clínicos
têm revelado que dietoterapia baseada em frutas, verduras e legumes ricos em
potássio podem reduzir a pressão arterial, quando associada à redução de sódio na
dieta. As dietas que produzam uma relação de concentrações urinárias < 1,0 (Na/K)
entre o sódio e o potássio têm importantes efeitos na pressão arterial. A
recomendação é que seja ingerido aproximadamente 4,7 g/dia de potássio na dieta
por pacientes com hipertensão arterial.
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O consumo de alimentos ricos em potássio é suficiente para atender à
recomendação

diária

desse

micronutriente,

não

sendo

necessária

sua

suplementação. Da mesma forma para o cálcio e magnésio, que apesar de sua
relevância quanto ao efeito hipotensor, basta uma dieta variada e equilibrada para
assegurar a adequação desses nutrientes, não sendo recomendada suplementação
(Quadro 2). Contudo, precisa estar atento para as necessidades individuais, como
nos casos de uso de medicações espoliadoras de potássio, quadros de
hiperpotassemia ou disfunção renal, entre outros (CUPPARI, 2002, apud BRASIL,
2013 a, p. 91 e 92).
Quadro 2 – Alimentos ricos em potássio e magnésio

Fonte: BRASIL, 2013 – Caderno HAS

Diversas dietas têm sido preconizadas nos últimos anos, com destaque para a
dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que inclui baixo consumo de
carnes vermelhas e alimentos de origem animal, priorizando o consumo de frutas,
verduras, cereais, óleos vegetais, carnes brancas e laticínios com baixos teores de
gordura, tem importante impacto na redução da PA (SACKS et al., 2001, apud
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010, p.17). A
adesão a esse tipo de dieta reduziu em 14% o desenvolvimento de hipertensão e
estes benefícios têm sido associados ao alto consumo de potássio, magnésio e
cálcio nesse padrão nutricional. Esta dieta potencializa ainda o efeito de orientações
nutricionais para emagrecimento, reduzindo também biomarcadores de risco
cardiovascular

(MINAS

GERAIS,

2013;

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). No quadro 3 estão as recomendações
gerais para adotar uma dieta ao estilo DASH (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
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CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).
Quadro 3 – Como recomendar uma dieta ao estilo DASH

Fonte: VI Dir Bras HAS, 2010.

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de
1999, em sua nova edição, publicada em 2011, apresenta como propósito a melhoria
das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e
nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação
e nutrição. Para tanto está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da
atenção nutricional no SUS com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado
integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas,
integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica
como ordenadora das ações. A promoção da alimentação adequada e saudável,
além de ser uma diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN),
conforma uma ação transversal incorporada em outras políticas como a Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS)
(BRASIL, 2012 a). .
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ALCOOL
O uso abusivo de álcool está intimamente relacionado à menor resposta

antihipertensiva, bem como ao aumento da mortalidade cardiovascular. (MINAS
GERAIS, 2013). Souza (2014) além de confirmar que o uso de bebidas alcóolicas
apresenta-se como um dos principais fatores de risco modificáveis para hipertensão
arterial, destaca o impacto social que o uso abusivo causa no mundo, pois grande
parte da população mundial, especialmente, adultos jovens e adolescentes de
ambos os gêneros consomem álcool, sendo que esta substância além de causar
mortes prematuras em centros urbanizados gerando acidentes de trânsito e no
trabalho, estresse, desnutrição, violência, criminalidade.
Diversos estudos populacionais demonstram correlação positiva do álcool
com a hipertensão arterial, porém as evidências observadas não são consistentes
em relação aos riscos cardiovasculares que essa substância exerce em indivíduos
hipertensos (SOUZA, 2014). A VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, contudo,
refere claramente que há associação entre a ingestão de álcool e alterações de PA
dependentes da quantidade ingerida, referindo que uma quantidade maior de etanol
eleva a PA e está associada a maiores morbidade e mortalidade cardiovasculares.
Por outro lado, refere que ainda são frágeis e necessitam de comprovações às
evidências de correlação entre uma pequena ingestão de álcool e a consequente
redução da pressão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEFROLOGIA, 2010).
Sabe-se que o álcool exerce uma ação aguda após o consumo com redução
da PA, porém, essa redução se segue de efeito rebote algumas horas após a
ingestão alcoólica, sendo responsável pelo desenvolvimento de hipertensão arterial
em

longo

prazo

(MINAS

GERAIS,

2013;

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). Em revisões sistemáticas dos estudos de
intervenção, os quais avaliaram os efeitos do álcool na pressão arterial utilizando a
medida de consultório comparada com a medida residencial, relataram que havia
uma resposta bifásica, imediatamente após a exposição ao álcool, manifestada por
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vasodilatação, seguida por uma resposta mais tardia, na qual havia elevação dos
níveis tensionais (MCFADDEN et al., 2005).
Segundo as recomendações da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão,
referendadas pela Linha Guia Hipertensão do estado de MG, considerando-se a
controvérsia em relação à segurança e ao benefício cardiovascular de baixas doses,
assim como a ação nefasta do álcool na sociedade, deve-se orientar aqueles que
têm o hábito de ingerir bebidas alcoólicas a não ultrapassarem 30 g de etanol ao dia,
para homens, de preferência não habitualmente; sendo a metade dessa quantidade
a tolerada para as mulheres. Para aqueles que não têm o hábito, não se justifica
recomendar que o façam (MINAS GERAIS, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). As quantidades dos mais comuns tipos de
bebidas que contêm 30 g de etanol estão colocadas no Quadro 4.
Quadro 4 – Características das principais bebidas alcoólicas e teor de etanol
por quantidade definida

Onde: g = gramas; % = porcentagem; ml = miligramas. Fonte:
Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).



SEDENTARISMO
O sedentarismo e a hipertensão têm relações estreitas, sendo nítida a

correlação inversa entre sedentarismo, hipertensão e mortalidade cardiovascular. A
inatividade física incrementa o sobrepeso, a obesidade, eleva os triglicerídeos, reduz
o HDL-colesterol e converge para o aumento de cintura abdominal, síndrome
metabólica e resistência à insulina, culminando na elevação da pressão arterial
sistêmica. Apesar das dificuldades epidemiológicas para mensurar o comportamento
sedentário, o que observamos é que tal postura nos dias modernos certamente
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aumenta a prevalência da hipertensão arterial e, consequentemente, da morbidade e
mortalidade cardiovascular (AZIZ, 2014).
É importante fazer a distinção entre “Atividade Física” e “Exercício”. Atividade
física é definida como qualquer movimento corporal produzido pela contração dos
músculos esqueléticos que aumenta o gasto energético acima dos níveis de repouso
basal e compreende as tarefas de rotina, tais como tarefas profissionais ou
atividades domésticas, assim como movimentos estruturados com o intuito de
benefício para a saúde ou para a prática esportiva. O exercício físico é uma das
formas de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o
desenvolvimento da aptidão física, de condicionamento físico, de habilidades
motoras ou de reabilitação orgânico-funcional (MINAS GERAIS, 2013).
O exercício físico regular, como componente da mudança do estilo de vida, é
recomendado como parte do tratamento da hipertensão arterial (HA) e diversos
estudos mostrando seu benefício em reduzir, de maneira sustentada, os níveis
pressóricos (AZIZ, 2014).
Segundo recomendação da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), e
adotadas pela Linha Guia Hipertensão do Estado de Minas Gerais (2013), para
manter uma boa saúde cardiovascular e qualidade de vida, todo adulto deve realizar,
pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade física moderada de forma
contínua ou acumulada, o que equivale a um gasto energético de, pelo menos,
1.000 kcal/semana (KOKKINOS; MYERS, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010) e diariamente, para o tratamento da HAS
(MINAS GERAIS, 2013).
Em recente publicação da American Heart Association, a orientação de
atividade física por 150 minutos por semana surge como recomendação classe I,
nível de evidência B para complementar o tratamento anti-hipertensivo (AZIZ, 2014;
MOSCA et al., 2011 apud GHORAYEB et al., 2015, p. 14).
A recomendação da Linha Guia Hipertensão do Estado de Minas Geais
(2013) é de que inicialmente os indivíduos realizem atividades leves a moderadas e
somente após estarem adaptados, caso julguem confortável e não haja nenhuma
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contraindicação, é que podem ser iniciadas as atividades vigorosas. Indivíduos
sedentários devem ser encorajados a iniciar atividade física, por meio de séries de
exercícios de até 10 minutos uniformemente distribuídos em 4 a 5 vezes/semana,
ampliando a duração de forma progressiva.
Em hipertensos, está recomendado na Linha Guia Hipertensão do Estado de
Minas Gerais (2013) e também por Malachias; Lopes, (2012) que a sessão de
treinamento não deve ser iniciada se a PAS e a PAD estiverem superiores a 160
e/ou 105 mmHg, respectivamente. Em indivíduos hiper-reativos, a PA deve ser
medida durante o exercício aeróbico e deve ser mantida inferior a 180/105 mmHg
(MALACHIAS; LOPES, 2012).
A Linha Guia Hipertensão do Estado de Minas Geais (2013) recomenda ainda
que usuários com doença cardiovascular conhecida poderão ser liberados a praticar
atividade física de leve a moderada intensidade, numa intensidade maior ou igual a 3
vezes/semana, com duração igualmente de pelo menos 30 minutos.
De maneira semelhante ao treinamento aeróbico, o treinamento isométrico
tem demonstrado maiores reduções na PA em pacientes hipertensos( MILLAR et al,
2007; MINAS GERAIS, 2013). As evidências atuais sugerem que de quatro a cinco
semanas de treinamento com exercícios isométricos são suficientes para detectar
reduções significativas na PA em repouso, com maior redução observada após um
período de oito a dez semanas de treinamento (MILLAR et al., 2007).
Em relação aos exercícios resistidos, a Linha Guia Hipertensão do Estado de
Minas Geais (2013) recomenda que sejam realizados entre 2 e 3 vezes por semana,
por meio de 1 a 3 séries de 8 a 15 repetições, conduzidas até a fadiga moderada
(parar quando a velocidade de movimento diminuir). Recomenda também a
avaliação médica antes do início de um programa de treinamento estruturado e, na
presença de sintomas, sua interrupção.
Na Figura 7 apresenta-se a Pirâmide de Atividade Física, junto com a escala
de esforço percebido, que poderá auxiliar nas recomendações das atividades físicas.
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Figura 6 – Pirâmide de Atividade Física
Fonte: http://efabs.yolasite.com/estrategias.php (2012)



ESTRESSE / DEPRESSÃO / ANSIEDADE
A hipertensão e outras doenças cardiovasculares têm comprovada relação

com depressão e ansiedade, por várias alterações biológicas. No sistema nervoso
autônomo, aumenta o tônus simpático e diminui o tônus vagal, diminuindo a
variabilidade da frequência cardíaca. No eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, por meio
de um aumento na secreção de ACTH, cortisol e catecolaminas, gerando aumento
do volume circulante e vasoconstrição. No sistema imunológico, apresentando um
perfil pró-inflamatório, pois níveis aumentados de interleucinas têm níveis
aumentados no sangue de pacientes depressivos. A triagem para depressão na
abordagem aos pacientes hipertensos é recomendada, pois seu tratamento pode
melhorar o manejo da hipertensão e suas complicações (AGUIRRE, 2015; EZENLIAM, 2010).
A prevalência de hipertensão arterial varia bastante em relação a fatores
sociais e culturais. Apresentando críticas ao „modelo de estresse e doença‟ dos
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modelos convencionais pela sua ênfase primária na percepção individual, com
pouca consideração para o contexto social e cultural em que o estresse ocorre,
surgiu a proposta de um modelo chamado “consonância cultural”. Neste modelo as
influências sociais e culturais sobre risco de doenças são consideradas dando maior
ênfase a como os indivíduos são capazes de aproximar seus próprios
comportamentos aos modelos culturais de vida que são compartilhados pela
comunidade (DRESSLER; BALIEIRO; SANTOS, 1999; DRESSLER; SANTOS,
2000).
Um exemplo da aplicação deste conceito foi o estudo realizado no Brasil em
1999 da interação entre cor da pele, nível socioeconômico e hipertensão arterial,
utilizando-se uma dimensão cultural do nível sócioeconomico que os autores
chamaram de „consonância cultural no estilo de vida.‟ (DRESSLER; BALIEIRO;
SANTOS, 1999). Este estudo identificou que brasileiros de pele escura com menor
consonância cultural no estilo de vida teve pressão arterial sistólica ajustada 16,2
mm Hg mais elevada do que brasileiros de pele escura brasileiros com maior
consonância cultural (P <0,01); a diferença correspondente na pressão arterial
diastólica ajustada foi de 9,7 mm Hg (P <0,04). As diferenças entre brasileiros de
pele não escura foram 6,4 milímetros Hg (P <0,02) e 1,0 mm de Hg (não
significativo), respectivamente. Esses resultados poderiam ser devidos tanto a uma
interação de predisposição genética e nível sócioeconomico, ou o resultado de um
processo social e culturalmente mediado (DRESSLER; BALIEIRO; SANTOS, 1999;
DRESSLER; SANTOS, 2000).
Dado que a consonância cultural no estilo de vida mede a capacidade da
pessoa para viver de acordo com as normas culturais, e dada a existência de
estratificação racial no Brasil, os autores argumentam que a mediação social e
cultural da relação é a mais plausível. Os autores sugerem que quanto maior a
consonância cultural de um indivíduo, menor sua pressão arterial e reforçam a
importância de examinar mais detalhes como a articulação e interação entre fatores
culturais, sociais e psicológicos influenciando o risco de doença cardiovascular, ao
invés de Concentrar-se em apenas um nível de análise (DRESSLER; BALIEIRO;
SANTOS, 1999; DRESSLER; SANTOS, 2000).
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Os resultados de outro estudo realizado no Brasil em 2005, investigando a
relação entre as características socioculturais e níveis de pressão arterial em
comunidades carentes, apoiam a relação entre “consonância cultural” e níveis de
pressão arterial. Neste estudo identificou-se que quanto melhor economicamente a
pessoa percebe a situação familiar na infância, mais altos são os índices de pressão
diastólica. Isso pode indicar que não é tanto a pobreza quanto a percepção relativa
desta que pode relacionar-se com o desenvolvimento de pressão alta, sublinhando a
importância dos fatores emocionais (GANDARILLAS; CÂMARA; SCARPARO, 2005).
Interpretando estes resultados a partir do conceito de “consonância cultural”
(DRESSLER; BALIEIRO; SANTOS, 1999; DRESSLER ; SANTOS, 2000), pessoas
que vivenciaram uma situação sócio-econômica melhor em sua infância podem
perceber sua vida atual como mais afastada da “consonância cultural” que as
pessoas que têm vivido em um mesmo status sócio-econômico durante todo o
decorrer de suas vidas (GANDARILLAS; CÂMARA; SCARPARO, 2005).
Gandarillas, Câmara e Scarparo (2005) justificam que a diminuição no
controle fisiológico, em função da redução da internalização de fontes de reforço (ou
apoio social), faz com que o sistema parassimpático diminua sua ativação
cronicamente e o simpático tenha maior possibilidade de expandir-se através de
barreiras cognitivas respondendo assim pela manutenção da hipertensão. Por
conseguinte esses fatores permitiriam hipotetizar que variáveis relacionadas a
barreiras sociais podem estar diretamente associadas à hipertensão. As autoras
citam ainda vários outros fatores como o status socioeconômico, as experiências
positivas versus negativas na vida do indivíduo, baixos níveis de controle social ou
baixos níveis de apoio social que aparecem diretamente relacionados com a
incidência da hipertensão.
GASPERIN et al. (2009) em estudo de metanálise, mostraram que aqueles
que possuíam maior resposta a estressores psicológicos ou emocionais tiveram 1,21
vez mais chance de desenvolver HAS. Em 2003, outra metanálise demonstrou que a
raiva esteve diretamente associada à PA sistólica (r = +0,049). Nesse contexto, a
influência dos fatores psicológicos e comportamentais torna-se de profunda
relevância.
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LUCCHETTI et al. (2010) referem que existe uma influência da religiosidade e
espiritualidade na hipertensão arterial sistêmica com desfechos clínicos e
laboratoriais incluindo diminuição de níveis de cortisol e mortalidade além de uma
menor reatividade da PA em pacientes com maior religiosidade. Os autores
destacam que os fatores comportamentais, culturais e psicológicos parecem ter um
papel cada vez mais marcante na etiopatogenia de doenças cardiovasculares,
devendo ser mais bem avaliados pelos profissionais de saúde que atendem a
pacientes com doenças cardiovasculares.
Merece destaque no estudo de Gandarillas, Câmara e Scarparo (2005) as
observações dos autores em relação a como os hipertensos percebiam sua saúde,
entendidas como ausência de doença ou de dor. Em geral, uma das manifestações
mais recorrentes dos hipertensos, em comparação com os não hipertensos, é a
ausência de problemas, o que eles expressam superficialmente, e a falta de planos
ou expectativas para o futuro.

O próprio ambiente social é percebido como

responsabilidade das autoridades, portanto, cabendo somente a elas melhorar essa
situação caótica. Evidenciando, assim, como as circunstâncias sociais e econômicas
podem levar a uma atitude de passividade frente à vida e de alienação em relação
ao entorno social, a si próprio e ao seu corpo (Figura 7).

Figura 7 – Dinâmica social da hipertensão crônica
Fonte: GANDARILLAS; CÂMARA; SCARPARO, 2005, p. 69.

No momento do profissional da saúde intervir para prevenir a incidência da
hipertensão, várias são as recomendações sugeridas pelas autoras Gandarillas,
Câmara e Scarparo (2005, p.70):
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 Fomentar a concepção do corpo como ativo e mostrar as possibilidades de
ter uma relação construtiva, positiva, livre, e espontânea com ele. Sempre
evitar ter uma atitude paternalista e hierárquica geradora de dependência,
e sim de cooperação com a pessoa.
 Fomentar a participação da pessoa em associações ou grupos
comunitários. Animar a pessoa a sair periodicamente de seu ambiente
mais imediato para obter uma visão mais fidedigna de seu meio.
 Fomentar a interrelação positiva e construtiva da pessoa com seu
ambiente ecológico, entendendo, aqui, ecologia como o ecossistema
social e ambiental do entorno da pessoa. Mostrar a importância de ter uma
relação equilibrada, saudável, livre e espontânea com seu entorno.
Fomentar a identificação da pessoa com os aspetos construtivos desta
relação com seu meio.

As recomendações sugeridas por Gandarillas, Câmara e Scarparo (2005) são
compatíveis com as recomendações para o tratamento da depressão indicadas por
Cardoso (2011). De acordo com Cardoso (2011), a perda de reforçadores positivos e
aumento de estímulos aversivos, bem como, dificuldade em lidar com situaçõesproblema favorecem o desenvolvimento da depressão. O indivíduo com depressão
tende a apresentar redução na frequência de comportamentos reforçados
positivamente (atividades prazerosas) e aumento, concomitante, de comportamentos
de fuga e esquiva de situações aversivas. O autor destaca que o tratamento da
depressão deve envolver a discriminação dos estímulos mantenedores desse
transtorno, instalação e manutenção de comportamentos incompatíveis com os
sintomas (queixa do cliente), aumento e/ou instalação de habilidades sociais, e
aumento de atividades prazerosas.
Outro recurso utilizado para superação da depressão (DANUCALOV et al.,
2013; KABAT-ZINN, 1990; HOFMANN et al, 2010), estando também relacionado à
redução do estresse (DEMARZO, 2011; KABAT-ZINN, 1990), no controle da
ansiedade (KABAT-ZINN, 1990; HOFMANN et al, 2010); da hipertensão e
cardiopatias (CAMPAYO, 2008; KABAT-ZINN, 1990; VORKAPIC; RANGÈ, 2013) é
a meditação. Segundo Demarzo (2011), a prática regular da meditação contribui
para a prevenção e tratamento de diversas doenças e de condições clínicas,
principalmente as crônicas não transmissíveis pela sua capacidade de melhorar a
qualidade de vida e o estado de saúde e de reduzir os níveis prejudiciais de
estresse.
Há uma grande variedade de técnicas de meditação, sendo a Yoga, a
Meditação Transcendental e a Mindfullness as mais conhecidas no meio cientifico,
combinando elementos da psicologia e da neurociência (BURKE, 2012).
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Merece destaque a meditação do tipo “Atenção Plena” (mindfulness), trazida
para o ocidente pelo médico Kabat-Zinn (1990) utilizando-a inicialmente para o
tratamento de doenças crônicas e posteriormente para alguns transtornos de
ansiedade, culminando com o desenvolvimento de um programa conhecido como
“Mindfulness-based Stress Reduction” (MBSR), ou seja, Programa de Redução de
Estresse Baseado em Mindfulness (KABAT-ZINN, 1990; KABAT-ZINN, 2003).
O intuito do programa Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) é auxiliar
pessoas a lidarem melhor com as situações geradoras de estresse e depressão,
problemas cardíacos, gastrointestinais, dermatológicos e hipertensão arterial. Tratase de um programa altamente estruturado ao longo de oito semanas, com encontros
semanais de 2 horas e meia, em que os participantes desenvolvem práticas que
visam transformar a maneira que as pessoas convivem com outras pessoas,
melhorar a qualidade dos relacionamentos, criar circunstâncias voltadas à felicidade
sustentável, aperfeiçoar o desempenho individual, treinar a atenção, propiciar
autoconhecimento e autocontrole, bem como favorecer a aparição de hábitos
mentais mais saudáveis por meio da meditação mindfulness, yoga mindful e a
condicionamento corporal, também denominado “escaneamento” corporal. Também
se estimula o praticante a exercitar sua mente diariamente, seja no seu domicílio ou
outro lugar de preferência com exercícios que beneficiem a comunicação e a
percepção do dia a dia (KABAT-ZINN 1990; KABAT-ZINN, 2003; VORKAPIC;
RANGÈ, 2013).
Leite et al. (2010) avaliando os efeitos da meditação progressiva do tipo
“Atenção Plena” antes e depois da prática de 1 hora de meditação durante 5
semanas, observou uma redução significativa na pontuação de ansiedade e de
depressão. Merkes (2010) também observou que a participação em um programa de
MBSR resultou melhora em lidar com sintomas, melhora do bem-estar e da
qualidade de vida, e recomenda a sua utilização como um complemento ao
tratamento padrão de doenças crônicas, em especial na atenção primária.
A proposta de introdução de praticas não tradicionais na área da saúde na
atenção primária já vem sendo desenvolvidas na rede pública de inúmeros
municípios e estados no Brasil há vários anos e desde 2006 através da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), o governo vem
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apoiando estas iniciativas no SUS entre as quais se destacam aquelas no âmbito da
Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, da Homeopatia, da Fitoterapia, da
Medicina Antroposófica e do Termalismo-Crenoterapia (BRASIL, 2006 a).

5.4. Estratificação de Risco como ferramenta para apoio ao cuidado
A estratificação de risco é uma ferramenta importante, pois as pessoas têm
necessidades diferentes e conhecer os riscos de cada usuário ajuda as equipes de
Atenção Básica a adequar as ações, tanto individuais como coletivas, conforme as
necessidades da população adscrita, além de utilizar melhor os recursos do serviço.
Existem diferentes formas de estratificação na atenção às doenças crônicas.
Na estratégia para a o cuidado da pessoa com doença crônica (BRASIL 2014 c)
propõe-se uma estratificação que busca identificar os grupos de pessoas com
semelhantes necessidades, de acordo com dois critérios: “a severidade da condição
crônica estabelecida” e a “capacidade de autocuidado”, que contempla aspectos
socioeconômicos e culturais, o grau de confiança e o apoio que as pessoas têm para
cuidar de si mesmas.
Quadro 5 - Graus de severidade das condições crônicas cardiovasculares e exemplos

Fonte: BRASIL, 2014 c, p.43
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Em relação à “severidade da condição crônica”, no contexto das doenças
cardiovasculares, foi estabelecido quatro graus de severidade da condição crônica,
em ordem crescente (Quadro 5), com a recomendação de que na presença de
situações de diferentes graus, considera-se aquela que caracteriza o maior grau. Por
exemplo: pessoa tabagista (grau 1), com hipertensão fora da meta pressórica (grau
3): considera-se grau 3 de severidade.
Em relação à capacidade de autocuidado a avaliação tem aspectos
subjetivos, pois depende da percepção do profissional e da equipe de Saúde ao
observar o contexto e as atitudes da pessoa diante de sua condição crônica além do
seu caráter dinâmico e dependente da postura da pessoa diante de sua condição
crônica sendo fundamental o papel das equipes de Atenção Básica no sentido de
apoiar os portadores de condições crônicas a receberem informações que lhes
permitam tomar postura proativa de cuidado.
Em relação ao seu caráter subjetivo, segundo Mendes (2012, apud BRASIL,
2014 c, p. 44) há formas de aperfeiçoar a capacidade de avaliar esses aspectos que
incluem o conhecimento sobre as crenças relacionadas à condição de saúde; as
atitudes, a confiança e a motivação diante das mudanças; a importância dada à
condição; e a presença e a força das redes de suporte social.
O julgamento do profissional precisa atentar para as mudanças de atitude dos
usuários integrando os aspectos socioeconômicos, culturais e a capacidade do
indivíduo/família para o autocuidado, devendo existir certa flexibilidade, pois em um
contexto momentâneo desfavorável ainda que a classificação pontue como de baixo
ou de médio risco o profissional pode considerá-lo de alto risco. Neste sentido
quanto mais Informações forem trazidas pelos membros da equipe tanto mais
relevantes

serão

os

aspectos

para

aperfeiçoar-se

a

avaliação

do

risco/vulnerabilidade (BRASIL 2014 c).
Para a operacionalização da “capacidade de autocuidado” os autores
propõem classificar em termos de suficiente e insuficiente, a depender do julgamento
clínico, realizado por um profissional/equipe que conhece a pessoa e o seu contexto.
O Quadro 6 exemplifica um conjunto de situações onde se considera como
insuficiente a capacidade para o autocuidado.
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Quadro 6 – Situações que ajudam a ilustrar circunstâncias em que a capacidade de
autocuidado pode ser insuficiente

Fonte: BRASIL, 2014 c, p.44

Ao se avaliar o “grau de severidade” e a “capacidade de autocuidado”
pretende-se conhecer melhor as necessidades de cuidado de cada pessoa e/ou do
grupo com um mesmo estrato de risco, a fim de planejar as melhores
recomendações de cuidado. No Quadro 7 estão representados cinco níveis
(estratos), que orientam o tipo de atenção profissional necessário segundo os
critérios de “grau de severidade” e “capacidade de autocuidado”.
Quadro 7 – Grau de severidade da condição crônica e capacidade para
autocuidado, determinando o nível de estratificação

Fonte: BRASIL, 2014, p.44
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A partir de cada estrato, tem-se uma recomendação de ação de saúde
específica considerada predominante (Figura 8), sendo que é importante destacar
que isso não exclui as demais recomendações já estabelecidas (BRASIL 2014 c).

Figura 8 – Os diferentes estratos de risco e correspondentes exemplos de
ações
predominantemente
recomendadas
para
doenças
crônicas
cardiovasculares
Fonte: BRASIL, 2014 c, p.46

 O estrato 1: situação de menor risco/vulnerabilidade. Representa as pessoas
que possuem apenas os fatores de risco ligados a comportamentos e a estilo de
vida, não apresentando doença estabelecida  A principal ação de Saúde são
atividades de educação em Saúde direcionadas à abordagem dos fatores de
risco, sendo que o apoio ao autocuidado é uma estratégia fundamental.
 O estrato 2: considerado baixo risco. Corresponde às pessoas com fatores
biopsicológicos estabelecidos e que exigem cuidado profissional mais dirigido 
Recomenda-se ações de apoio ao autocuidado e cuidado compartilhado entre os
diferentes profissionais da equipe de Saúde. A consulta coletiva pode ser um
exemplo, mas o apoio ao autocuidado ainda é a base da abordagem.
 O estrato 3: compreende um estrato intermediário, onde a condição crônica
representa um risco maior, e a condição clínica determina o tipo de Atenção à
Saúde a ser ofertado  A atenção clínica precisa ser particularizada indo além
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das recomendações de protocolos, seja para investigação e/ou controle. Por
exemplo, quando a hipertensão não está controlada apesar do cumprimento do
plano de cuidados.
 O estrato 4: representa pessoas com alto risco e que apresentam insuficiente
capacidade para o autocuidado, ou aquelas que já possuem enfermidade
crônica muito complexa, mas possuem capacidade suficiente de autocuidado 
Recomenda-se uma atenção mais concentrada e individual por parte dos
profissionais, por exemplo, com consultas sequenciais realizadas pelos
diferentes profissionais implicados no cuidado da condição de saúde.
 O estrato 5: corresponde às pessoas que necessitam da maior concentração
de atenção profissional, pois, à gravidade da condição estabelecida soma-se a
insuficiente capacidade de autocuidado  Recomenda-se o cuidado a essas
pessoas prioritariamente por meio da gestão de caso, também conhecido como
Projeto Terapêutico Singular (PTS).
Ainda em relação à estratificação de risco, as VI Diretrizes Brasileiras para
Hipertensão (2010) recomenda uma avaliação clínica e laboratorial com os seguintes
objetivos:
1. Confirmar o diagnóstico de HAS por medida da PA
2. Identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares
3. Pesquisar lesões em órgãos-alvo, clínicas ou subclínicas
4. Pesquisar presença de outras doenças associadas
5. Estratificar o risco cardiovascular global
6. Avaliar indícios do diagnóstico de hipertensão arterial secundária
Para a tomada da decisão terapêutica é necessária a estratificação do risco
cardiovascular global (Quadro 11) que levará em conta, além dos valores de PA, a
presença de fatores de risco adicionais (Quadro 8), de lesões em órgãos-alvo
(Quadro 9) e de doenças cardiovasculares (Quadro 10).
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Quadro 8 – Fatores de risco cardiovascular
adicionais nos pacientes com HAS

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).

Quadro 9 – Identificação de lesões subclínicas de órgãos-alvo

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).

Quadro 10 – Condições clínicas associadas a hipertensão

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).
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Quadro 11 – Estratificação do risco cardiovascular global: risco adicional atribuído à classificação de
hipertensão arterial de acordo com fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e condições clínicas
associadas

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).

Para a decisão terapêutica, considerar o Quadro 12, e para as metas de PA
nas diferentes categorias de risco considerar o Quadro 13.
Quadro 12 – Decisão terapêutica

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).

Quadro 13 – Metas a serem atingidas em conformidade com as
características individuais

Fonte: S.B.C; S.B.H.; S.B.N. - VI Diretrizes (2010).
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Segundo a Linha Guia de Hipertensão Arterial Sistêmica do Estado de Minas
Gerais (2013) a idade, o sexo, a pressão arterial elevada, o tabagismo, a
dislipidemia e o diabetes são sabidamente os principais fatores de risco para se
desenvolver doença cardiovascular. A interação e o agrupamento desses fatores
podem ser utilizados para avaliar o risco de desenvolver doença cardiovascular
(estimativa global de DCV) facilitando o ajustamento entre a intensidade do fator de
risco e a probabilidade estimada da doença, tornando o tratamento mais custoefetivo.
A SES/MG denominou a estratificação de risco cardiovascular de D‟Agostino
et al. (2008 apud MINAS GERAIS, 2013, p. 42) como “Framingham Revisado” e
recomendou a utilização dessa escala (Quadro 14) para realizar a estratificação de
risco cardiovascular em usuários hipertensos.
Quadro 14 – Classificação de risco global, segundo escore de risco de
Framingham revisado, com prevalências estimadas para Minas Gerais

Fonte: Linha Guia MG 2013

Os preditores utilizados foram: idade, sexo, diabetes, tabagismo, pressão
arterial sistólica tratada e não tratada, colesterol total e HDL. Nos ANEXOS 1, 2, 3 e
4 são apresentados os escores para estratificação de risco cardiovascular, por sexo.
Propiciam a estimativa do risco cardiovascular em 10 anos (morte coronariana,
infarto do miocárdio, insuficiência coronariana, angina, AVC isquêmico e
hemorrágico, ataque isquêmico transitório, doença arterial periférica - DAP - e
insuficiência cardíaca) sem doença cardiovascular no exame de base. Os usuários
que têm insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular
esquerda, insuficiência arterial periférica, insuficiência renal crônica estágio 3 ou
mais e que tenham tido acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório
são considerados como de alto risco cardiovascular (MINAS GERAIS, 2013).
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5.5. Algumas considerações para as intervenções nas “Doenças Crônicas”
Entre as atividades a serem incorporadas destacam-se a estratificação das
pessoas segundo riscos/vulnerabilidade, com intervenções individuais e coletivas
conforme o estrato de risco; o cuidado compartilhado; o apoio ao autocuidado; a
maior qualidade nos cuidados preventivos, inclusive na prevenção de uso
desnecessário de tecnologias; a reformulação de saberes e práticas oriundas da
formação,

incorporando

conceitos

das

ciências

sociais,

intervenções

comportamentais, neuropsicológicas, ambientais e econômicas – que podem se dar
em programas de educação permanente, cursos, discussão de casos, consensos,
aprendizagem entre pares, bem como na implementação de ações intersetoriais
(BRASIL, 2014 c).
São inúmeras e inequívocas também as evidências de que a Atenção
Primária à Saúde (APS) é o melhor modelo de organização dos sistemas e serviços
de Saúde e da mesma forma, não há dúvidas sobre a complexidade do trabalho nas
Unidades de Atenção Básica: o trabalho é difícil e exige que equipes
multidisciplinares bem preparadas utilizem metodologias e ferramentas de
comprovada eficiência para organizar os processos de trabalho (TAKEDA, 2013).
Para o alcance de melhores resultados em relação às doenças crônicas a
reorganização das atividades das equipes de Saúde considerando o contexto dos
princípios e os atributos da APS e do SUS, deve-se considerar alguns aspectos que
vêm sendo apontados como nós críticos em serviços de Atenção Primária (BRASIL,
2014 c, p.38), destacados a seguir:
 Ampliar o acesso da população aos recursos e aos serviços das Unidades
Básicas de Saúde: a utilização dos serviços e dos recursos de Saúde nem
sempre ocorrem de forma que quem mais precisa consiga acesso, ou ao
contrário, a grande maioria dos recursos é utilizada em uma minoria com
doenças graves.
 Buscar maior qualidade da Atenção à Saúde: O uso de diretrizes clínicas
baseadas em evidências com as melhores recomendações, muitas vezes
com inequívocas evidências de melhores resultados, nem sempre é utilizado.
 Persistir na busca à integralidade da atenção: compreendida pela promoção
da saúde, prevenção e tratamento de doenças e recuperação da saúde e
ainda, pela abordagem integral do indivíduo (todos os sistemas fisiológicos,
bem como os aspectos psicológicos, e contexto familiar e social) e da
população sob responsabilidade das equipes básicas e pela coordenação
com outros serviços de Saúde e setores da sociedade.
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Entretanto, ao se pensar em intervenções mais efetivas para o enfrentamento
de algum problema, Campos, Faria e Santos (2010) recomendam conhece-lo
profundamente, pois geralmente a causa de um problema é outro problema ou
outros problemas e entender a sua gênese a partir da identificação das suas causas
é fundamental.
Neste sentido, merece destaque as discussões apresentadas no Caderno de
Atenção Básica de número 35 publicado em 2014 (BRASIL, 2014c) sobre os
determinantes da saúde, a partir do paradigma da promoção da saúde associada à
perspectiva da mudança social.
“Os determinantes distais são as condições socioeconômicas, culturais e
ambientais em que as pessoas, suas famílias e as redes sociais estão
inseridas, são o desenvolvimento e a riqueza de um país, uma região ou um
município, e a forma como essa riqueza é distribuída, resultando em distintas
condições de vida de uma dada população. Os determinantes intermediários
são representados pelas condições de vida e de trabalho, o acesso à
alimentação, à educação, à produção cultural, ao emprego, à habitação, ao
saneamento e aos serviços de Saúde (e a forma como se organizam). E os
determinantes proximais são aqueles relacionados às características dos
indivíduos, que exercem influência sobre seu potencial, sua condição de saúde
(idade, sexo, herança genética) e suas relações, formais e informais, de
confiança, de cooperação, de apoio nas famílias, na vizinhança e nas redes de
apoio, onde acontecem as decisões dos comportamentos e estilos de vida,
determinados socialmente pela interação de todos os níveis aqui apresentados”
(BRASIL, 2014 c, p.28).

Do ponto de vista das intervenções no âmbito dos serviços locais de Saúde,
recomenda que em relação aos distintos níveis de determinação, principalmente os
proximais e os intermediários, deverão se fundamentar na efetividade das práticas
que irão produzir a redução das iniquidades e os melhores resultados de saúde na
população. O Ministério da Saúde propõe ainda que serão as ações intersetoriais
que potencializam, no território, a melhoria nas condições de saneamento,
habitação, geração de emprego e renda, escolaridade, infraestrutura urbana,
transporte, cultura e lazer da comunidade (BRASIL, 2014 c).
Recomenda também que para a população que não apresenta doenças, mas
com fatores de risco para adoecer, as intervenções precisam ser dirigidas a dar
suporte e apoio às mudanças de estilo de vida e das “escolhas” determinadas
socialmente e estruturadas a partir da estratificação de risco (BRASIL, 2014 c).
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
6.1. Primeiro Passo – Identificação dos Problemas
Após discussão dos dados levantados no diagnóstico situacional descrito no
item “1. INTRODUÇÃO”, os problemas identificados pela equipe em toda área de
abrangência da UBSF Dona Zulmira, foram:


Problemas de estrutura física da Unidade de Saúde



Alta prevalência de Hipertensão Arterial



Alta prevalência de Diabetes Mellitus



Alta incidência de infecções urinárias



Alta prevalência de Transtornos Mentais



Baixa cobertura de prevenção de câncer cérvico-uterino

6.2. Segundo passo – Priorização dos problemas
Depois de identificados os problemas a equipe priorizou os principais
problemas considerando sua “relevância”, sua “urgência” e sua “possibilidade de
enfrentamento” pela equipe e comunidade, apresentando-os em ordem decrescente
de prioridade:


1º - Alta prevalência de Hipertensão Arterial



2º - Alta prevalência de Diabetes Mellitus



2º - Alta prevalência de Transtornos Mentais



3º - Aumento de incidência de câncer



3º - Baixa cobertura de prevenção de câncer cérvico-uterino



4º - Alta incidência de infecções urinárias



5º - Problemas de estrutura física da Unidade de Saúde
O problema priorizado para a elaboração de um plano de intervenção foi a

“Alta prevalência de Hipertensão Arterial” na área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde da Família Dona Zulmira, no município de Uberlândia/MG.
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6.3. Terceiro passo – descrição do problema
A prevalência de Hipertensão na população maior de 20 anos cadastrada da
área da UBSF Dona Zulmira foi de 25,5% e de Diabetes 7,6%. O número de
tabagistas correspondeu a 3,6 %, o número de obesos 12,7%.
Em relação aos hipertensos observa-se um predomínio de estilo de vida e
hábitos pouco saudáveis, sendo em sua maioria obesos ou com sobrepeso,
sedentários, muitos são fumantes e/ou fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas.
Durante as consultas na Unidade de Saúde há um número expressivo de
pacientes que comparecem às consultas por hipertensão arterial descompensada e
entre as principais causas que nos chamou a atenção foram os hábitos alimentares
inadequados. Além deste fato os pacientes não realizam acompanhamento
adequado.

Quando

os

pacientes

foram

questionados

sobre

os

riscos,

unanimemente concordaram com seu desconhecimento sobre alguns aspetos
relacionados.
Não existe um conhecimento do perfil dos hipertensos cadastrados na UBSF
Dona Zulmira e este problema foi identificado pela equipe que propôs inicialmente
conhecer o perfil dos hipertensos para subsidiar a elaboração do plano de ação e
servir de parâmetro inicial para uma descrição mais detalhada dos indicadores
atuais, incluindo seus hábitos e estilos de vida e seus conhecimentos e percepções
sobre sua doença e comorbidades.
No quadro 15 têm-se alguns descritores que serão atualizados após a
avaliação inicial e servirão de parâmetro para o monitoramento dos resultados da
intervenção.
Quadro 15 - Descritores do problema “Alta prevalência de
Hipertensão Arterial” na população adstrita da UBSF Dona
Zulmira - Uberlândia/MG - 2015.
Indicadores

Valores

Fontes

Hipertensos Cadastrados

488

Dados da Equipe

Hipertensos Confirmados

488(?)

Dados da Equipe

Hipertensos Acompanhados

464

Dados da Equipe

Hipertensos Controlados

381

Dados da Equipe
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Hipertensos Diabéticos

184

Dados da Equipe

Hipertensos Obesos

128

Dados da Equipe

Hipertensos Tabagistas

84

Dados da Equipe

Hipertensos Sedentários

353

Dados da Equipe

Hipertensos dislipidêmicos

344

Dados da Equipe

Fonte: Equipe UBSF Dona Zulmira 2015.

6.4.

Quarto passo – explicação do problema
Ao discutir e analisar junto à equipe o problema priorizado “Alta prevalência

de Hipertensão Arterial”, identificou-se inúmeros fatores que estariam relacionados à
sua origem ou mesmo contribuindo para sua manutenção:
- Pressão social, incluindo a violência
- Problemas econômicos, incluindo o desemprego
- Educação insuficiente sobre a Hipertensão
- Acompanhamento inadequado
- Mal hábito alimentar.
- Obesidade.
- Tabagismo.
- Sedentarismo.
- Consumo elevado de bebidas alcoólicas

6.5. Quinto passo: seleção dos "nos críticos".
O plano de ação permite o enfrentamento do principal problema priorizado
dando

continuidade

ao

planejamento

estratégico

situacional.

Para

o

desenvolvimento deste plano fez-se em conjunto com a equipe o desenho das
operações, a identificação dos recursos críticos, a análise da viabilidade e o plano
operativo do projeto de intervenção descritos nos próximos passos.
Considerando

aqueles

fatores

que

estariam

dentro

do

espaço

de

governabilidade dos atores responsáveis e que trariam algum impacto sobre o
problema ao se intervir sobre ele, a equipe selecionou os seguintes “nós críticos" do
problema:
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- Acompanhamento inadequado.
- Educação insuficiente sobre a Hipertensão
- Mal hábito alimentar.
- Obesidade.
- Tabagismo.
- Sedentarismo.
- Consumo elevado de bebidas alcoólicas

6.6. Sexto passo: desenho das operações
Para o enfrentamento dos “nós críticos” relacionados a “Alta prevalência de
Hipertensão Arterial” na UBSF Dona Zulmira a equipe propôs um desenho de
operações descritas no Quadro 16.
Quadro 16 - Desenho das operações para os “nós críticos” do problema: “Alta
prevalência de Hipertensão Arterial” na população adstrita da Unidade Básica de
Saúde da Família Dona Zulmira - Uberlândia/MG - 2015.
Nó crítico

Operação/
Projeto

Resultados
esperados

Produtos
esperados

Recursos
necessários

Qualificação
da equipe de
saúde da
família para a
abordagem e
acompanham
ento da HAS:
acompanham
ento
inadequado,
não utilização
de alternativas
de
tratamentos
não
medicamentos
os; atenção
voltada para a
doença; não
utilização de
ferramentas
de abordagem
familiar, falhas
na agenda,
exames
desatualizado

Todos Juntos

Cadastrar
todos os
hipertensos
com a
classificação
de risco
(incluindo
busca ativa de
casos) e
agenda
programada,
atualizar os
exames e
reavaliar os
medicamentos.

Cadastro
atualizado e
com
classificação
de risco.

Organizacional:
organização da
agenda para
capacitação.

Implementaçã
o da da Linha
de Cuidado
tendo como
referencia a
Linha Guia da
Secretaria
Estadual de
Saúde –
Programa
Hiperdia Minas
2013 / VI
Diretrizes
Brasileiras de
Hipertensão /
Caderno de
Atenção
Básica 35.
Capacitação
dos
profissionais
de saúde para
o cuidado e

Profissionais
de saúde
capacitados
para oferecer
aos
hipertensos
serviços de
qualidade.
Oferecer

Agenda com
garantia de
consultas de
acordo com a
classificação
de risco.
Exames
laboratoriais e
medicamentos
atualizados.
Capacitação
da equipe para
o manejo
adequado dos
pacientes
hipertensos.
Criação de

Cognitivo:
conhecimento da
Linha Guia/VI
Diretriz;
conhecimento sobre
condução de grupos
de meditação.
Político: apoio da
SMS.
Financeiro: materiais
educativos e de local
adequado para as
atividades de
relaxamento.
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s.

prevenção da
hipertensão,
incluindo a
utilização de
ferramenta de
abordagem
familiar
Capacitação
de
profissionais
da saúde para
condução de
grupos de
meditação
(Atenção
Plena).

População
com pouco
conhecimento
sobre a
doença: baixa
adesão ao
tratamento e à
mudança de
hábitos e
estilos de vida
inadequados.

Conhecer
Mais
Oferecer
informação e
esclarecimento
sobre a
Hipertensão
Arterial (seus
determinantes,
prevenção de
complicações,
tratamentos
possíveis,
comorbidades).

alternativas
para
tratamento não
medicamentos
o, incluindo
para
superação da
ansiedade e do
estresse.

grupos de
meditação
(Atenção
Plena):
controle da
ansiedade,
estresse.

Melhorar o
conhecimento
dos
hipertensos e
familiares
sobre sobre
sua doença
reduzindo o
estresse e
promovendo a
corresponsabili
dade do
cuidado.

Conhecer
o
perfil
dos
hipertensos
cadastrados,
incluindo seus
hábitos
e
estilos de vida
e
seus
conhecimentos
e percepções
sobre
sua
doença
e
comorbidade.
Reuniões
comunitárias
educativas e
divulgação de
folhetos.

Organizacional:
organizar a agenda e
convites para os
grupos operativos.
Político: mobilização
social e articulação
multidisciplinar;
adesão dos doentes.
Cognitivo:
conhecimento sobre
Hipertensão Arterial
(seus determinantes,
prevenção de
complicações,
tratamentos
possíveis, e
comorbidades);
conhecimento de
métodos
participativos de
educação para
adultos.

Realização de
grupos
operativos com
os Hipertensos
e seus
familiares e/ou Financeiro: aquisição
sala de espera. de folhetos
educativos e outros
recursos materiais
necessários.
Hábitos e
estilos de
vida
inadequados:
uso abusivo
de álcool,

Mais
Saúde
Promover
hábitos e
estilos de vida

Melhorar o
conhecimento
da população
sobre as
consequências
do uso abusivo

Grupos
operativos
para os
hipertensos e
familiares.

Organizacional:
organização da
agenda e estrutura
física para os grupos
operativos e
atividades de campo.
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tabagismo,
sedentarismo,
má
alimentação,
estresse.

mais
saudáveis.

de bebidas
alcoólicas e
tabaco,
sedentarismo,
uso de
alimentos
inadequados e
a falta de
controle do
estresse e as
possibilidades
de apoio
disponíveis
para a
superação
destes
problemas.
Superar o uso
abusivo de
bebidas
alcoólicas.
Superar o
tabagismo.
Reduzir o
sedentarismo.
Alimentação
mais saudável.
Redução do
estresse.

Promover
grupos de
apoio para
superação do
abuso de
bebidas
alcoólicas e
maior
articulação
com a rede já
existente.
Implantação
do Programa
“Livre de
Tabaco” na
UBSF.
Grupos de
caminhada
supervisionada
.
Orientação
Nutricional.
Implantar
grupos de
meditação
(Atenção
Plena) para
apoio à
superação do
estresse.

Cognitivo:
informações sobre o
tema e capacitação
do pessoal
encarregado das
atividades;
conhecimento e
capacitação sobre
estratégias de
comunicação.
Político: mobilização
social e articulação
intersetorial para a
caminhada;
articulação com as
redes de apoio
(presidência dos AA,
CAPS AD, CREAS)
para expansão do
projeto.
Financeiro: garantia
dos medicamentos
para superação do
tabagismo; aquisição
de folhetos
educativos e outros
recursos materiais
necessários.

Fonte: Autoria Própria (2015)

Todos os hipertensos já estão sendo agendados individualmente para uma
consulta mais ampliada onde serão levantadas informações sobre seus hábitos e
estilos de vida e seus conhecimentos e percepções sobre sua doença e
comorbidade, além de uma avaliação geral, solicitação de exames, medidas de
tensão arterial, peso, altura, circunferência abdominal, classificação de risco,
avaliação da dieta, conscientização da importância da consulta periódica e da
adesão ao tratamento seja dos medicamentos ou das atividades propostas. Neste
momento a pessoa será convidada a participar dos grupos propostos (caminhada
e/ou meditação e/ou grupos operativos).
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Os temas a serem discutidos nos grupos operativos serão organizados a
partir do perfil identificado no levantamento buscando corresponder melhor às
necessidades deste grupo.

6.7.

Sétimo passo: identificação dos recursos críticos
Os recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o

enfrentamento dos nós críticos do problema “Alta prevalência de Hipertensão
Arterial” estão descritos no Quadro 17.
Quadro 17 – Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para
o enfrentamento dos “nós críticos” do problema: “Alta prevalência de Hipertensão
Arterial” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família Dona Zulmira Uberlândia/MG - 2015.
Operação/Projeto

Recursos críticos

Todos Juntos

Político: apoio da SMS.
Financeiro: materiais educativos e de local adequado para as
atividades de relaxamento.

Conhecer Mais

Político: mobilização social e articulação multidisciplinar; adesão dos
doentes.
Cognitivo: conhecimento sobre Hipertensão Arterial (seus
determinantes, prevenção de complicações, tratamentos possíveis, e
comorbidades); conhecimento de métodos participativos de
educação para adultos.
Financeiro: aquisição de folhetos educativos e outros recursos
materiais necessários.

Mais Saúde

Político: mobilização social e articulação intersetorial para a
caminhada; articulação com as redes de apoio (presidência dos AA,
CAPS AD, CREAS) para expansão do projeto.
Financeiro: garantia dos medicamentos para superação do
tabagismo; aquisição de folhetos educativos e outros recursos
materiais necessários.

Fonte: Autoria Própria (2015)
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6.8. Oitavo passo: análise de viabilidade
A seguir apresenta-se no Quadro 18 o desenho das ações para motivação
dos atores e viabilização das operações.
Quadro 18 – Propostas de ações para motivação dos atores e viabilização das
operações para os “recursos críticos” do problema: “Alta prevalência de Hipertensão
arterial” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família Dona Zulmira –
Uberlândia/MG - 2015.
Operação/
Projeto

Recursos
críticos

Ator que
controla

Motivação Ações
estratégicas

Todos
Juntos

Político: apoio da SMS.

SMS

Indiferente

Financeiro: materiais
educativos e de local
adequado para as atividades
de relaxamento.

Educador
Físico

Indiferente

Nutricionista
Psicólogo

Indiferente
Indiferente

Psiquiatra
UFU
(meditação)

Favorável

Enfermeira,
Médica,
Educador
físico,
Nutricionista,
Psicólogo.

Favoráveis. Apresentar o
projeto e buscar
apoio dos
profissionais.

Conhecer
Mais

Político: mobilização social e
articulação multidisciplinar;
adesão dos doentes.
Cognitivo: conhecimento
sobre Hipertensão Arterial
(seus determinantes,
prevenção de complicações,
tratamentos possíveis, e
comorbidades);
conhecimento de métodos
participativos de educação
para adultos.

Indiferente
SMS

Apresentar o
projeto e buscar
apoio das
instituições e
dos
profissionais
(psicólogo,
assistente
social,
farmacêutico,
educador físico,
nutricionista,
paiquiatraUFU).

Apresentar o
projeto e buscar
apoio das
instituição.

Financeiro: aquisição de
folhetos educativos e outros
recursos materiais
necessários.
Mais
Saúde

Político: mobilização social e
articulação intersetorial para
a caminhada; articulação
com as redes de apoio
(presidência dos AA, CAPS
AD, CREAS) para expansão
do projeto.

Enfermeira,
Médica,
Educador
físico,
Nutricionista,
Assistente
Social, ACS,

Alguns
favoráveis

Buscar apoio
interdisciplinar
(educador físico,
Outros
nutricionista,
indiferentes assistente social,
líderes
comunitários).
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Financeiro: garantia dos
medicamentos para
superação do tabagismo;
aquisição de folhetos
educativos e outros recursos
materiais necessários.

líderes
comunitários.
SMS

Indiferente. Apresentar o
projeto e buscar
apoio.

Fonte: Autoria Própria (2015)

6.9. Nono passo: elaboração do plano operativo
No Quadro 19 estão descritas as ações com seus respectivos responsáveis e
os prazos para a execução.
Quadro 19 - Plano operativo para o enfrentamento do problema: “Alta prevalência de
Hipertensão Arterial” na população adstrita da Unidade Básica de Saúde da Família
Dona Zulmira - Uberlândia/MG - 2015.
Operação/
Projeto

Resultados
esperados

Todos
Juntos

Profissionais
de saúde
capacitados
para oferecer
aos
hipertensos
serviços de
qualidade.

Implementaç
ão da da
Linha de
Cuidado
tendo como
referencia a
Linha Guia da
Secretaria
Estadual de
Saúde –
Programa
Hiperdia
Minas 2013 /
VI Diretrizes
Brasileiras de
Hipertensão /
Caderno de
Atenção
Básica 35.
Capacitação
dos
profissionais
de saúde
para o
cuidado e
prevenção da

Produtos
esperados

Cadastrar
todos os
hipertensos
com a
classificação
de risco
(incluindo
busca ativa de
casos) e
Oferecer uma agenda
alternativa
programada,
para
atualizar os
tratamento
exames e
não
reavaliar os
medicamentos medicamentos.
o para
superação do Profissionais
estresse.
de saúde
capacitados
para oferecer
aos
hipertensos
serviços de
qualidade.
Oferecer
alternativas
para
tratamento
não

Ações
estratégicas

Responsável

Prazos

Cadastro
atualizado e
com
classificação
de risco.

Enfermeira

3 meses

Agenda com
garantia de
consultas de
acordo com a
classificação
de risco.
Exames
laboratoriais e
medicamento
s atualizados.
Capacitação
da equipe
para o manejo
adequado dos
pacientes
hipertensos.
Criação de
grupos de
meditação
(Atenção
Plena):

Médica
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hipertensão,
incluindo a
utilização de
ferramenta de
abordagem
familiar

medicamentos
o, incluindo
para
superação da
ansiedade e
do estresse.

controle da
ansiedade,
estresse.

Conhecer o
perfil dos
hipertensos
cadastrados,
incluindo seus
hábitos e
estilos de vida
e seus
conhecimentos
e percepções
sobre sua
doença e
comorbidade.

Apresentar o
projeto e
buscar apoio
dos
profissionais.

Capacitação
de
profissionais
da saúde
para
condução de
grupos de
meditação
(Atenção
Plena).
Melhorar o
conhecimento
dos
hipertensos e
Oferecer
familiares
informação e
esclarecimento sobre sobre
sua doença
sobre a
reduzindo o
Hipertensão
estresse e
Arterial (seus
determinantes, promovendo a
prevenção de corresponsabil
complicações, idade do
cuidado.
tratamentos
possíveis,
comorbidades)
.
Conhecer
Mais

Apresentar o
projeto e
buscar apoio
das
instituição.

Enfermeira

4 meses

Médica
Educador
Físico
Nutricionist
a
ACS

Reuniões
comunitárias
educativas e
divulgação de
folhetos.
Realização
de grupos
operativos
com os
Hipertensos e
seus
familiares e/ou
sala de
espera.

Mais
Saúde
Promover
hábitos e
estilos de
vida mais

Melhorar o
conhecimento
da população
sobre as
consequências
do uso abusivo
de bebidas

Grupos
operativos
para os
hipertensos e
familiares.
Promover

Buscar apoio
interdisciplinar
(educador
físico,
nutricionista,
assistente
social,

Enfermeira
Médica
Educador
Físico

4 meses
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saudáveis.

alcoólicas e
tabaco,
sedentarismo,
uso de
alimentos
inadequados e
a falta de
controle do
estresse e as
possibilidades
de apoio
disponíveis
para a
superação
destes
problemas.

grupos de
apoio para
superação do
abuso de
bebidas
alcoólicas e
maior
articulação
com a rede já
existente.

Superar o uso
abusivo de
bebidas
alcoólicas.

Grupos de
caminhada
supervisionad
a.

Superar o
tabagismo.

Orientação
Nutricional.

Reduzir o
sedentarismo.

Implantar
grupos de
meditação
(Atenção
Plena) para
apoio à
superação do
estresse.

Alimentação
mais
saudável.
Redução do
estresse.

psicólogo,
líderes
comunitários).

Nutricionist
a
Psicólogo

Apresentar o
projeto e
buscar apoio.

Implantação
do Programa
“Livre de
Tabaco” na
UBSF.

Fonte: Autoria Própria (2015)

6.10. Decimo passo: gestão do plano
Para a gestão do plano temos no Quadro 20 a planilha que será utilizada para
acompanhamento da execução das operações.
Quadro 20 - Gestão do plano das ações para o enfrentamento do problema: “Alta
prevalência de Hipertensão Arterial” na população adstrita da Unidade Básica de
Saúde da Família Dona Zulmira - Uberlândia/MG - 2015.
Todos Juntos
Capacitação dos profissionais de saúde para o cuidado e prevenção da hipertensão,
incluindo a utilização de ferramenta de abordagem familiar tendo como referência a Linha
Guia da Secretaria Estadual de Saúde –Programa Hiperdia Minas 2013 e VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão.
Capacitação de profissionais da saúde para condução de grupos de meditação (Atenção
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Plena).
Produtos
esperados

Responsá
vel

Prazos

Cadastro atualizado
e com classificação
de risco.

Enfermeira

3 meses

Situação
Atual
…

Justificativa
…

Novos
Prazos
…

Médica

Agenda com
garantia de
consultas de acordo
com a classificação
de risco.
Exames
laboratoriais e
medicamentos
atualizados.
Capacitação da
equipe para o
manejo adequado
dos pacientes
hipertensos.
Criação de grupos
de meditação
(Atenção Plena):
controle da
ansiedade, estresse.
Conhecer Mais
Oferecer informação e esclarecimento sobre a Hipertensão Arterial (seus determinantes,
prevenção de complicações, tratamentos possíveis, comorbidades).
Produtos
esperados
Conhecer o perfil
dos hipertensos
cadastrados,
incluindo seus
hábitos e estilos de
vida e seus
conhecimentos e
percepções sobre
sua doença e
comorbidade.
Reuniões
comunitárias
educativas e
divulgação de
folhetos.
Realização de

Responsá
vel

Prazos

Enfermeira

4meses

Médica
Educador
Físico
Nutricionista
ACS

Situação
Atual
…

Justificativa
…

Novos
Prazos
…
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grupos operativos
com os Hipertensos
e seus familiares
e/ou sala de espera.
Mais Saúde
Promover hábitos e estilos de vida mais saudáveis.
Produtos
esperados

Responsá
vel

Grupos operativos
para os hipertensos
e familiares.

Enfermeira

Promover grupos de
apoio para
superação do abuso
de bebidas
alcoólicas e maior
articulação com a
rede já existente.

Educador
Físico

Implantação do
Programa “Livre de
Tabaco” na UBSF.
Grupos de
caminhada
supervisionada.
Orientação
Nutricional.
Implantar grupos de
meditação (Atenção
Plena) para apoio à
superação do
estresse.
Fonte: Autoria Própria (2015)

Médica

Nutricionist
a
Psicólogo

Prazos

4meses

Situação
Atual
…

Justificativa
…

Novos
Prazos
…

87

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Método Simplificado de Planejamento Estratégico Situacional (PES) se
mostrou um método muito adequado para detecção e priorização de problemas para
atuação permitindo reconhecer e envolver os atores no processo e desenvolver
estratégias para a viabilidade das ações.
O plano proposto comtempla ações de promoção em saúde e prevenção de
complicações em todos os níveis, do primário ao quaternário. Com a implantação
deste plano de ação espera-se melhorar a assistência aos pacientes hipertensos,
proporcionando um cuidado ampliado e integral, a partir de uma linha de cuidado
mais abrangente, conscientizando usuários e profissionais da saúde, estimulando a
corresponsabilidade nesta gestão do cuidado e apresentando terapêuticas não
medicamentosas, com destaque para a meditação do tipo “Atenção Plena”. Por
consequência espera-se reduzir a morbimortalidade cardiovascular com a redução
e/ou controle da hipertensão.
A equipe da UBSF Dona Zulmira espera que a implantação deste plano de
intervenção possibilite além de aprofundar ainda mais o conhecimento sobre os
fatores relacionados à prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica em nossa área
de atuação, melhore a abordagem dos pacientes hipertensos e seus familiares,
esclarecendo a população sobre esta doença crônica e seus fatores de risco, ao uso
adequado dos medicamentos, que desenvolvam hábitos e estilos de vida mais
saudáveis e que possam ter acesso a terapêuticas não medicamentosas.
Merece destaque que as propostas focaram no estímulo da autonomia do
sujeito, seja em relação ao autocuidado consciente, como também na prática da
meditação

(mindfulness),

ferramenta

eficaz

para

o

controle

do

estresse,

desmistificando as barreiras para seu exercício e capacitando o indivíduo para a
autonomia da sua prática.
O foco nas intervenções em fatores modificáveis proporciona benefícios não
apenas em relação às doenças cardiovasculares como também para as outras
doenças crônicas não transmissíveis que compartilham dos mesmos fatores de
risco, a exemplo do Diabetes, Câncer, Doenças Respiratórias Crônicas, entre outras.
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ANEXO 1

Escore de Framingham revisado para homens
Pontos Idade HDL

Colesterol

PAS

PAS

Total

não

tratada

Tabagismo Diabetes

tratada
-2

60+

-1

50-59

0

30-40 45-49

1

35-44

<120

<160

120-129

160-199

130-139

200-239

140-159

120-129

3

240-279

160+

130-139

4

280+

2

35-39 <35

5

40-44

6

45-49

<120

140-159

NÃO

SIM
SIM

160+

7
8

50-54

9
10

55-59

11

60-64

12

65-69

13
14

70-74

15

75+

NÃO

HDL= Colesterol HDL (High Density Lipoprotein); PAS= pressão arterial sistólica

Fonte: Minas Gerais- Secretaria de Estado de Saúde, 2013.

96

ANEXO 2

Escore de Framingham revisado para mulheres
Pontos Idade HDL

Colesterol PAS não PAS
total

tratada

Tabagismo

Diabetes

NÃO

NÃO

tratada

-3
-2

60+

-1

50-

<120

59
0

30-34 45-

<160

120-129

160-199

130-139

49
1

3544

2

35-39 <35

3

140-149
200-239

130-139

4

40-44

240-279

150-159

5

45-49

280+

160+

6

120-129
SIM
SIM
140-149
150-159

7

50-54

8

55-59

9

60-64

10

65-69

11

70-74

12

75+

160+

HDL= Colesterol HDL (High Density Lipoprotein); PAS= pressão arterial sistólica

Fonte: Minas Gerais- Secretaria de Estado de Saúde, 2013
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ANEXO 3:

Estimativa de risco cardiovascular para homens:
Pontos
Menor ou igual a -3

Risco cardiovascular
% (10anos)
<1

-2

1,1

-1

1,4

0

1,6

1

1,9

2

2,3

3

2,8

4

3,3

5

3,9

6

4,7

7

5,6

8

6,7

9

7,9

10

9,4

11

11,2

12

13,2

13

15,6

14

18,4

15

21,6

16

25,3

17

29,4

18+

Maior que 30

Fonte: MG - SES, 2013.

98

ANEXO 4:

Estimativa de risco cardiovascular para mulheres.
Pontos
Menor ou igual -2

Risco cardiovascular
% (10anos)
<1

-1

1

0

1,2

1

1,5

2

1,7

3

2

4

2,4

5

2,8

6

3,3

7

3,9

8

4,5

9

5,3

10

6,3

11

7,3

12

8,6

13

10

14

11,7

15

13,7

16

15,9

17

18,5

18

21,5

19

24,8

20

28,5

21 ou mais

>30

Fonte: MG - SES, 2013.

