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RESUMO 

 

A organização do processo de trabalho em saúde é importante instrumento para 
melhoria do tratamento e controle dos níveis de pressão arterial de pacientes com 
hipertensão arterial. O conhecimento sobre a doença está relacionado à melhoria 
da qualidade de vida e diminuição de complicações. Este trabalho tem como 
objetivo elaborar um plano de intervenção visando organizar o processo de 
trabalho da equipe de saúde para melhoria do acompanhamento aos hipertensos. 
Para elaboração do plano de intervenção foi utilizado o Método do Planejamento 
Estratégico Situacional. Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados 
informatizadas com os descritores: hipertensão, atenção primária à saúde e 
promoção da saúde. O projeto de intervenção pode contribuir na ampliação e 
melhoria das ações já desenvolvidas pela equipe e ainda avançar na consolidação 
do trabalho da equipe para melhoria das condições de saúde e de vida da 
população hipertensa da área de abrangência. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Atenção primária à saúde. Promoção da saúde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ABSTRACT 

 
The organization of the health work process is an important tool for improving the 
treatment and control of blood pressure levels in patients with hypertension. 
Knowledge about the disease is related to improving the quality of life and reduction 
of complications. This paper aims to draw up an action plan to organize the health 
team worker process for improved monitoring to hypertensive patients. To prepare 
the action plan we used the Strategic Planning Method Situational. literature search 
was performed in computer databases with the key words: hypertension, primary 
health care and health promotion. The intervention project can contribute to the 
expansion and improvement of the actions already undertaken by the team and still 
advance in the consolidation of team work to improve health and living conditions of 
the hypertensive population in the coverage area. 

 
Keywords: Hypertension. Primary health care. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Diamantina está localizado no Vale Jequitinhonha com área 

correspondente a 284 453 km² e fica aproximadamente cerca de 590 Km de Belo 

Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais.  

A população do Povoado de Desembargador Otoni, referente a área de 

abrangência da equipe de saúde da família, em 2013, contava com 2.422 habitantes, 

sendo 33 menores de um ano, 157 com um a quatro anos, 276 com cinco a nove 

anos, 278 com 10 a 14 anos, 280 com 15 a 19 anos, 838 com 20 a 49 anos, 243 com 

50 a 59 anos e 317 com mais de 60 anos. Dentre o total, 2.422 habitantes, a maioria 

são mulheres (1.346 habitantes), e 1.076 são homens (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINA, 2015). 

O sistema de abastecimento de água do povoado e comunidades é misto, 

parte da população é abastecida pelas águas do Rio Setúbal, sem tratamento e parte 

da população é abastecida por poços artesianos e caixas de capitação de água de 

chuva. Em relação ao sistema de saneamento do Povoado de Desembargador Otoni 

observa-se que somente 120 famílias contam com banheiro e despejo de esgoto 

sanitário em fossa séptica, pois a maioria da comunidade não tem acesso ao sistema 

de coleta de resíduos provenientes de esgotamento sanitário, portanto 486 famílias 

utilizam fossa ou despejam o esgoto a céu aberto.  O lixo das comunidades que 

compõe o Programa Saúde da Família (PSF) do Desembargador Otoni não é 

coletado e tão pouco recebe qualquer tipo de tratamento. 

O setor econômico da área que abrange o PSF é estruturado por pequenas 

propriedades rurais com criação de bovinos, plantio de cana-de-açúcar e o 

desenvolvimento da agricultura de subsistência. A região é desprovida de indústrias 

que possibilitam a geração de empregos e renda o que impulsiona parte das famílias 

a migração, para as regiões cafeeira e canavieira; o índice de migração chega a 62% 

para os homens e 10% para as mulheres que saem da região em busca de salário 

para sustentação da família e melhores condições de vida.    

Outra questão importante refere-se ao percentual de analfabetos dificultando 

as ações de saúde e compreensão ao tratamento além do expressivo número de 

famílias que vivem com renda inferior a um salário mínimo e algumas famílias 

exclusivamente com a renda da bolsa família.  
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O sistema de educação dessa área é atendido por escolas da rede estadual e 

municipal, pré-escolar e creches. A escola estadual atende alunos do ensino 

fundamental e ensino médio. As escolas municipais atendem alunos do 1º ao 5º ano 

das séries iniciais. 

Em todas as comunidades que fazem parte da equipe saúde da família do D. 

Otoni, conta com uma escola estadual, uma creche mantida pela prefeitura, uma 

igreja católica, uma igreja evangélica, cinco mercearias e bar, uma quadra poli 

esportiva. Em relação aos aspectos culturais, as comunidades têm grupo de Danças 

com danças típicas, danças roda e outras. Em relação ao lazer são poucas as fontes 

podemos citar apenas: atividades educativas escolares, futebol, danças típicas, forro 

e festas realizadas na comunidade a devoção a algum santo devoto pela comunidade 

e também festa junina.  

A estrutura física do PSF Desembargador Otoni possui uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) com boas condições estruturais para atendimento da população e 

comunidades do entorno do povoado. A UBS conta com os recursos e equipamentos 

necessários para o atendimento. A equipe é composta por um médico, uma 

enfermeira, oito agentes comunitárias de saúde, duas técnicas de enfermagem, 

dentista e técnica de higiene dental.   

A equipe desenvolve programas de atendimento as gestantes, crianças, 

jovens, adultos e idosos. Também desenvolve grupo operativo de hipertensos e 

diabéticos, prevenção do colo do útero e mama, puericultura e consulta médica e de 

enfermagem, além de ações educativas com palestras em escolas e creches. Os 

casos de saúde que apresentam maior gravidade são encaminhados para 

Diamantina, pois a unidade não oferece suporte para atendimento mais complexos. 

As morbidades responsáveis por hospitalização ocorrida na área de 

abrangência do PSF Desembargador Otoni foram, em 2013, ao total 70 internações, 

sendo, em ordem de frequência, as doenças do aparelho respiratório (35), demais 

causas (28), doenças do aparelho circulatório (18), desidratação/diarreia (08), 

desnutrição (05), causas externas de morbidade e mortalidade (04) e neoplasias (03). 

A tabela 1, a seguir, apresenta a morbidade referida segundo a micro área do 

PSF Desembargador Otoni.  
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Tabela 1. Morbidade referida segundo a micro área na área de abrangência do PSF 

Desembargador Otoni, Diamantina, 2013. 

 Micro áreas 

Morbidade referida 10 11 12 03 19 28 Total  

Alcoolismo 30 5 4 33 5 06 83 

Doença de Chagas 11 3 20 9 15 10 68 

Deficiência 22 3 15 3 10 7 60 

Epilepsia 7 2 04 3 2 03 21 

Diabetes 4 02 5 4 01 0 16 

Hipertensão arterial 83 43 50 61 60 41 338 

Tuberculose 0 0 0 0 0 0 0 

Hanseníase  0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Registro da equipe e SIAB  

 

Na área de abrangência do PSF Desembargador Otoni, em 2013, segundo 

Registro Plano Diretor Saúde tiveram acompanhamento 418 adultos e idosos 

hipertensos, sendo 203 de baixo risco, 59 de médio risco e 36 de alto risco 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 2015). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A hipertensão arterial sistêmica é de evolução clínica lenta e quando não 

tratada adequadamente produz graves complicações, temporárias ou permanentes. 

 Diante disso, considerando a necessidade de realizar o acompanhamento 

adequado aos hipertensos que residem no território sob responsabilidade da ESF 

Desembargador Otoni torna-se necessário organizar o processo de trabalho dessa 

equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção visando organizar o processo de trabalho da 

ESF Desembargador Otoni para melhoria do acompanhamento aos hipertensos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Aumentar o nível de conhecimento dos usuários sobre Hipertensão Arterial; 

Melhorar a organização do processo de trabalho na UBS; 

Realizar atividade de promoção de saúde. 
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4 METODOLOGIA   

 

 

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

Planejamento Estratégico Situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

O desenvolvimento do Plano de Intervenção foi baseado na observação diária 

da unidade, discussão com a equipe de saúde e dados do SIAB e produzidos pela 

própria equipe do povoado de Desembargador Otoni.   

Foi também realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos, livros e 

textos indexados sobre o tema. A base de dados informatizada consultada foi a 

Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON). Para a 

consulta foram utilizados os seguintes descritores: hipertensão, atenção primária à 

saúde e promoção da saúde. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida como uma pressão 
arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mm Hg e uma pressão 
arterial diastólica (PAD) maior ou igual 90 mmHg em indivíduos que 
não estão fazendo uso da medicação anti-hipertensiva. De acordo 
com os valores que a pressão arterial se apresenta, ela é classificada 
em Estágio 1 (PAS: 140-159 mmHg; PAD: 90-99mmHg) e Estágio 2 
(PAS maior ou igual a 160 mmHg; PAD maior ou igual a 100 mmHg) 

(LOPES; MARCON, 2009, p.343).  
 

O diagnóstico é feito pela aferição (medida) cuidadosa da pressão arterial em 

mais de uma oportunidade e essa medida deve ser obtida em ambos os membros 

superiores e, em caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o maior valor de 

pressão para as medidas posteriores (WILLIAMS et al., 2004).  

A pessoa deve estar sentada no momento da aferição da pressão sendo essa a 

posição recomendada para a medida da pressão arterial uma vez que as posições, 

ortostática e supina, são indicadas, pelo menos, na primeira avaliação em todos os 

indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, alcoolistas e/ou em uso de 

medicação anti-hipertensiva. As medidas devem ser realizadas por profissionais 

experientes e usando um equipamento devidamente calibrado (WILLIAMS et al., 

2004).  

A HAS é uma doença crônica não transmissível, grave problema de saúde 

pública devido às suas implicações socioeconômicas. Apresenta alto índice de 

prevalência e de mortalidade no mundo; é uma doença que se apresenta de forma 

isolada ou está associada à gravidade de várias doenças; devido seu caráter crônico 

e incapacitante provoca aposentadorias precoces, extenso período de internação, 

elevado custo para o tratamento e, assim, contribui para grande morbimortalidade da 

doença (PIRES; MUSSI, 2012).  

A hipertensão é o fator de risco mais importante e evitável nos casos de morte 

prematura à escala mundial (WHO, 2009). Aumenta significativamente o risco de 

cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica, e outras 

doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, aneurisma da aorta, 

aterosclerose e embolia pulmonar. A hipertensão arterial constitui ainda fator de risco 

para a insuficiência renal crónica e para os transtornos cognitivos como perturbações 
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da memória e períodos de confusão ou demência. Outras complicações podem ainda 

incluir retinopatia hipertensiva e nefropatia hipertensiva (ZENG et al., 2009).  

O conhecimento e o estudo da Hipertensão Arterial Sistêmica têm como 

principais objetivos o tratamento precoce da doença, como também a prevenção das 

complicações, principalmente cardiovasculares e renais, evitando altas taxas de 

morbimortalidade (JNC, 2003). A HAS, no Brasil, tem alta prevalência e baixas taxas 

de controle, e é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos 

mais importantes problemas de saúde pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

Estudo nacional acerca das concepções dos hipertensos sobre os fatores de 

risco para doenças ressalta que para prevenção e promoção da saúde serem feitas 

de forma eficaz é necessário que o usuário do serviço de saúde conheça sobre a sua 

doença, assim como os fatores de risco que colaboram para o seu desenvolvimento. 

É importante também para o profissional do serviço de saúde, conhecer os fatores de 

risco que os usuários do serviço de saúde associam com o aumento da pressão 

arterial e se eles modificam hábitos de vida com base no seu conhecimento, para que 

se possa prestar uma assistência de qualidade (MACHADO; PIRES; LOBÃO, 2012). 

Para prevenção da hipertensão e das complicações e mortalidade 

cardiovascular e cerebrovascular dela decorrente torna-se fundamental a adoção de 

medidas que minimizem os fatores de risco, portanto tais medidas na maioria das 

vezes não são seguidas pelos hipertensos pelas dificuldades de incorporarem novos 

hábitos de vida ao padrão habitual que levavam antes do diagnóstico da HAS do 

problema (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

No Brasil, os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações 

são, sobretudo, da Atenção Primaria a Saúde, notadamente das equipes da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). São metas prioritárias dos profissionais de 

saúde, a prevenção primária, a detecção precoce, o tratamento e o controle da HAS, 

pois são as formas mais efetivas de evitar a doença e reduzir eventos 

cardiovasculares (BRASIL, 2011). 

A abordagem de diferentes estratégias utilizadas por uma equipe 

multidisciplinar, como as oficinas de educação em saúde e as orientações 

domiciliares, favorece a adesão ao tratamento. Além de ofertar informações 

necessárias à terapêutica medicamentosa, as práticas educativas devem estimular a 

auto percepção da doença e a responsabilidade do indivíduo com seu próprio cuidado 
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a fim de estimular sua autonomia. Nesse sentido, pode-se inferir que orientações 

domiciliares e o trabalho educativo em grupo mostraram-se importantes estratégias 

de educação em saúde, efetivas para aumentar adesão às orientações dietéticas 

voltadas aos portadores de HAS (RIBEIRO, 2011). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Identificação e priorização dos problemas 

 

Torna-se importante identificar e priorizar o problema para definir as 

intervenções a fim de solucioná-lo, também é necessário buscar a explicação de cada 

problema visando caracterizar e descrever para entendê-lo a partir da sua 

apresentação na realidade.  

Após a apresentação do diagnóstico situacional à equipe de saúde foram 

realizadas a apreciação e a classificação em conjunto dos problemas identificados 

como pode ser visualizado no quadro 1. 

 
Quadro 1: Classificação dos principais problemas identificados segundo nível de 

importância e prioridade, ESF Desembargador Otoni, Diamantina, MG, 2016.  

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS IMPORTÂNCIA CAPACIDADE DE 

ENFRENTAMENTO 
SELEÇÃO 

Pouca eficiência no fluxo de 
registros dos dados da Equipe 

Alta Média 6 

Dificuldade em trabalhar com 
dados epidemiológicos 

Alta Média 5 

Dificuldade em trabalhar em 
parceria com a educação 

Média Fora 9 

Drogas, violência e segurança 
pública 

Alta Parcial 8 

Precárias condições de 
saneamento básico em 
especial das 146 famílias 
acompanhadas na zona rural 

Média Fora 7 

Deficiência no 
acompanhamento dos grupos 
prioritários pela odontologia 

Alta Média 04 

Deficiência no 
acompanhamento de 
hipertensos 

Alta Média 1 

Deficiência no 
acompanhamento das 
crianças da área conforme 
calendário preconizado 

Alta Parcial 2 

Falta de opção de lazer e 
projetos culturais para os 
jovens e isso favorece a 
violência e o uso de drogas 

Alta Parcial 12 
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Rotatividade de profissionais 
da ESF 

Média Média 11 

Falta de participação do 
coordenador da atenção 
primária nas reuniões da ESF 

Média Baixa 10 

Difícil acesso à atenção de 
média e alta complexidade 

Alta Parcial 3 
 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

6.2 Descrição do problema 

 

A ESF D. Otoni é composta por 10 profissionais responsáveis por uma área, a 

qual e dividida em oito micro áreas. Residem na área de abrangência 2.422 

habitantes, distribuída em 572 famílias. Na área de abrangência encontra-se 418 

hipertensos sendo apenas 298 classificados quanto ao grau de risco (203 com risco 

baixo, 59 com risco médio e 36 com risco alto) (Quadro 2).  

Percebe-se que na área de abrangência desta equipe o acompanhamento dos 

hipertensos apresenta-se deficiente, uma vez que apresenta elevado número de 

usuários sem classificação e estratificação de risco. Tal situação pode comprometer a 

qualidade devido a menor eficiência e eficácia no processo de acompanhamento dos 

hipertensos. Embora a cobertura de realização de consultas de acompanhamento não 

seja tão baixa, todavia as mesmas não foram realizadas conforme estratificação de 

riscos. 

 

Quadro 2. Situação dos hipertensos da área de abrangência da ESF Desembargador 

Otoni, Diamantina, MG, 2016.  

Descritores Valores Fonte 

Hipertensos esperados 430 Registro do SIAB 

Hipertensos cadastrados 418 Registro do SIAB 

Hipertensos com classificação de risco 298 Registro do SIAB 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.3 Explicação do problema 

 

Os hábitos e estilos de vida, as condições sociais e o nível de informação na 

comunidade são fatores de risco para a hipertensão arterial. Neste sentido 
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encontram-se os hábitos alimentares, tabagismo, alcoolismo, poucas oportunidades 

de trabalho, salários baixos, pouca informação sobre as complicações da hipertensão 

arterial e direitos sociais. Este contexto se relaciona com o aumento da incidência da 

hipertensão arterial e da falta de controle da doença.  

Também se verificam como fatores que aumentam a incidência e a falta de 

controle da HAS: a falta de domínio e conhecimentos dos agentes comunitários de 

saúde em relação ao registro e acompanhamento dos hipertensos, a constante 

rotatividade e pouca disponibilidade do profissional médico e o baixo entendimento da 

população assistida no que se refere às consultas de demanda espontânea e atenção 

programada.  

Por último ainda se encontram a dificuldade de acesso para realização dos 

exames de rotina desse grupo comprometendo assim o processo de classificação de 

risco. A conjunção destes fatores favorece o desenvolvimento do problema do número 

de hipertensos sem controle da doença que por sua vez pode produzir aumento de 

invalidez ou mortes por causas cardiovasculares. 

 

6.4 Identificações de nós críticos 

 

Na área de abrangência da ESF Desembargador Otoni foram identificados os 

seguintes nós críticos: 

 Falta de conhecimento do acompanhamento dos hipertensos por parte da 

equipe; 

 Pouco domínio e conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em 

relação aos registros de hipertensos; 

 A não utilização pelos ACS da Ficha B preconizada pelo Ministério da Saúde; 

 Pouca disponibilidade do profissional médico para atendimento do grupo de 

hipertensos; 

 Deficiência no entendimento dos ACS em relação à importância de priorizar 

consultas para o grupo de hipertensos e não somente realizar o agendamento 

de consultas da demanda espontânea; 

 Baixo entendimento da população assistida no que se refere às consultas de 

demanda espontânea e atenção programada; 

 Dificuldade de acesso para realização dos exames de rotina comprometendo o 

processo de classificação de risco. 
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6.5. Plano de intervenção 

 

Sabendo que é essencial descrever as operações para o enfrentamento das 

causas, identificando os produtos e resultados para cada operação com seus 

respectivos recursos (econômicos, organizacionais e cognitivos) (CAMPOS; FARIA e 

SANTOS, 2010) foi possível construir o desenho de operações para os nós críticos do 

problema da ESF Desembargador Otoni (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Desenho de operações para os nós críticos do problema de organização 

do processo de trabalho da ESF Desembargador Otoni do município de Diamantina, 

MG, 2016. 

Nó crítico Operação/ 

Projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos 

esperados 

Recursos 

necessários 

 

Falta de 

conheciment

o por parte 

da equipe 

sobre o 

acompanha

mento do 

Hiperdia 

 

 

Entendendo 

a 

hipertensão 

-Capacitação 

da Equipe 

-

Apresentaçã

o e 

discussão 

sobre a linha 

guia de 

hipertensão 

 

Capacitar e 

sensibilizar a 

equipe sobre o 

acompanhamento 

adequado dos 

hipertensos 

Padronizar o 

atendimento 

realizado pela ESF 

de acordo com a 

linha guia 

 

Maior qualidade 

de 

monitoramento 

dos hipertensos 

Padronização do 

acompanhamento 

dos hipertensos 

Equipe mais 

preparada e 

sensibilizada 

quanto as 

consequências 

do 

acompanhamento 

inadequado dos 

hipertensos 

 

 

Organizacionais: 

Para realizar a 

capacitação da 

equipe 

Cognitivos: Para 

informações sobre 

o tema e 

comunicação 

Político: Para 

conseguir espaço 

na rádio local, 

materiais e 

recursos 

audiovisuais e 

filmes 

Financeiros: Para 

aquisição de 

folhetos educativos 

e linhas guias 

 

 



20 
 

  

Constante 

rotatividade 

do 

profissional 

médico na 

ESF 

 

Cuidar 

Melhor 

-Maior 

valorização 

profissional 

-Realização 

de concurso 

público 

-Maior 

disponibilidad

e do 

profissional 

médico para 

atendimento 

dos 

hipertensos 

 

Maior permanência 

do médico na ESF 

Maior vínculo entre 

população e 

profissional 

Maior domínio do 

profissional médico 

acerca dos 

indicadores de 

saúde na área de 

abrangência 

Maior atuação do 

médico na área 

de abrangência 

Melhor 

assistência ao 

grupo prioritário 

(hipertenso) na 

atenção primária 

Organizacionais: 

Para organização 

da agenda 

Político: Para 

articulação 

intersetorial 

(parceria com o 

setor de ação 

social e educação) 

e para mobilização 

social. 

Financeiros: Para 

aquisição de 

folhetos educativos 

 

Pouco 

domínio e 

conheciment

o dos ACS 

em relação 

aos registros 

dos 

pacientes 

hipertensos 

 

Conhecer 

mais 

 

- Implantação 

da Ficha B 

na ESF 

- Busca de 

maior 

precisão no 

registro de 

dados e 

consequente

mente maior 

confiabilidad

e dos 

registros  

 

Maior nível de 

informação sobre a 

população 

Maior 

conhecimento e 

domínio de 

informações sobre 

os hipertensos da 

micro área de 

atuação 

Maior cobertura de 

hipertensos 

acompanhados 

corretamente 

Redução do 

número de 

hipertensos 

descompensados 

Capacitações dos 

ACS  

Fortalecer o tema 

nos grupos 

operativos já 

existentes na 

ESF 

 

Cognitivo: Para 

informações sobre 

o tema e 

estratégias de 

comunicação e 

pedagógicas 

Organizacionais: 

Para organização 

da agenda médica 

Político: Para 

articulação 

intersetorial 

(parceria com o 

setor de educação) 

e para mobilização 

social 

Financeiros: Para 

aquisição da Ficha 

B e pasta arquivo 
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Dificuldade 

de acesso 

para 

realização 

dos exames 

de rotina dos 

hipertensos, 

compromete

ndo o 

processo de 

classificação 

de risco 

 

 

Mais saúde  

 

-Maior 

agilidade na 

solicitação 

dos exames 

de rotina 

para 

classificação 

de risco dos 

hipertensos 

não 

classificados 

Agilidade na 

realização dos 

exames 

Aumento do 

número de 

hipertensos 

classificados 

Prevenção de 

óbitos por causas 

cardiovasculares 

Mobilizar os 

profissionais do 

laboratório 

Mobilizar os 

responsáveis 

pela gestão em 

saúde  

Evitar 

complicações 

cardiovasculares 

Implantação de 

cota de exames 

específicos dos 

hipertensos 

Organizacionais: 

Para estabelecer 

acordo com 

laboratório e para 

reorganização da 

agenda de exames 

Político: Para 

articulação 

intersetorial 

(parceria com 

laboratório e 

hospital) e 

mobilização social. 

Financeiros: Para 

aumento dos 

recursos para 

realização de 

exames de rotina 

 

6.6 Identificação dos Recursos Críticos 

 

O quadro abaixo apresenta os recursos críticos para o desenvolvimento das 

operações definidas para o enfrentamento dos nós críticos do problema de 

organização do processo de trabalho da ESF (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Desenho de operações para os nós críticos do problema de organização 

do processo de trabalho da ESF Desembargador Otoni do município de Diamantina, 

MG, 2016. 

Projeto Recursos críticos 

 

Entendendo a 
hipertensão 

Político: Para conseguir espaço na rádio comunitária; 

Financeiro: Para aquisição de folhetos educativos e linhas guias 

 

Cuidar melhor 

 

Político: Para conseguir espaço na rádio comunitária e 

articulação intersetorial (Secretaria Municipal de Educação e de 

Desenvolvimento Social) 

Financeiro: Para aquisição de folhetos educativos 
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Conhecer mais 

 

Político: Para conseguir espaço na rádio comunitária e 

articulação intersetorial (Secretaria Municipal de Educação) 

Financeiro: Para aquisição de Ficha B e pasta arquivo 

 

Melhor saúde 

 

Organizacional: Para firmar acordo com 0 laboratório e 

reorganização da agenda de exames 

Político: Para Articulação intersetorial (parceria com 

laboratório e hospital) e mobilização social 

Financeiro: Aumento de recurso para realização de 

exames de rotina 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.8 Análise de Viabilidade do Plano 

 

A viabilidade de um plano se sustenta pelos atores diretamente relacionados a 

ele. Sabendo que o ator que está planejando o plano não controla todos os recursos 

necessários para a execução do seu plano, há a necessidade de identificar os 

autores; inclusive seu posicionamento, motivação favorável, indiferente ou contrária 

em relação ao problema; para assim, definir as estratégias para a viabilidade do plano 

(CAMPOS; FARIA e SANTOS, 2010). O quadro abaixo apresenta as propostas de 

ações para a motivação dos atores (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Propostas de ações para a motivação dos atores. 

 

 

Projeto 

 

Recursos 

críticos 

 
Controle dos recursos 

críticos  
 

 

Ação estratégica 

Ator que 

controla 

Motivação 

 

 

 

 

Entendendo a 

hipertensão 

 

 

 

Político: Para 

conseguir 

espaço na 

rádio 

comunitária; 

Financeiro: 

Para aquisição 

de folhetos 

educativos e 

linhas guias 

 

Grupo político 

da oposição 

Gestor 

municipal de 

saúde 

 

 

Indiferente 

Favorável 

 

Apresentar o projeto 

para os 

responsáveis pela 

rádio 

Apresentar o projeto 

para gestor 

municipal 

 

 

 

 

 

Cuidar melhor 

 

 

Político: Para 

conseguir 

espaço na 

rádio 

comunitária e 

articulação 

intersetorial 

(Secretaria 

Municipal de 

Educação e de 

Desenvolvime

nto Social) 

Financeiro: 

Para aquisição 

de folhetos 

educativos 

 

 

Grupo político 

da oposição 

Gestor 

municipal de 

Ação Social 

Gestor 

municipal de 

Saúde 

 

Indiferente 

Favorável 

Favorável 

 

Apresentar o projeto 

para os 

responsáveis pela 

rádio 

Apresentar o projeto 

para o gestor 

Apresentar o projeto 

para o gestor 

municipal 
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Conhecer mais 

 

Político: Para 

conseguir 

espaço na 

rádio 

comunitária e 

articulação 

intersetorial 

(Secretaria 

Municipal de 

Educação) 

Financeiro: 

Para aquisição 

de Ficha B e 

pasta arquivo 

 

Gestor 

municipal da 

Educação 

Gestor 

municipal da 

Saúde 

 

Coordenadora 

da atenção 

primária 

 

Indiferente 

Favorável 

Favorável 

Favorável 

Apresentar o projeto 

para os 

responsáveis pela 

rádio 

Apresentar o projeto 

para o gestor 

municipal 

Apresentar o projeto 

para coordenação 

da atenção primária 

 

 

 

 

 

 

 

Melhor saúde 

 

Organizacio- 

nal: Para 

firmar acordo 

com 0 

laboratório e 

reorganização 

da agenda de 

exames 

Político: Para 

Articulação 

intersetorial 

(parceria com 

laboratório e 

hospital) e 

mobilização 

social 

Financeiro: 

Aumento de 

recurso para 

realização de 

exames de 

rotina 

Diretor do 

Hospital 

Diretor do 

Hospital, 

laboratório e 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Hospital e 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Favorável 

Favorável 

Favorável 

Apresentar o projeto 

para diretor do 

hospital e laboratório 

Apresentar projeto 

para hospital e 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

Apresentar projeto 

para hospital e 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.9 Elaboração de um Plano Operativo 

 

O quadro 6 apresenta o plano operativo. 

Operações Resultados  Produtos Ações 
estratégicas 

Responsá 
vel 

Prazo 

 

Entendendo 

a 

hipertensão 

 

Melhorar o 
acompanha- 
mento das 
pessoas com 
hipertensão 
arterial 

Identificação 
e 
classificação 
de risco de 
100% das 
pessoas 
com 
hipertensão 
arterial;  
Implantação 
de agenda 
organizada 

 Enfermeira  
 

Apresenta
ção do 
projeto: 
novembro 
de 2016 

 
Cuidar 

melhor 

 

Padronizaçã
o do manejo 
clínico 
adequado e 
organização 
do processo 
de trabalho  
 

Implantação 
de linha guia 
de atenção à 
saúde do 
adulto 
Capacitação 
dos 
profissionais 
da equipe 
capacitados 
para uso da 
linha guia 

Apresentar o 
projeto para a 
Coordenação 
Municipal da 
Atenção 
Primária à 
Saúde 

Médico Apresenta
ção do 
projeto: 
agosto de 
2016. 
Utilização 
dos 
protocolos
: 
dezembro 
de 2016 
 

 

Conhecer 

mais 

 

 
Valorização e 
preenchimen 
to correto 
das Fichas B 

Ficha B na 

ESF 

implantada 

Maior 
precisão no 
registro de 
dados 

Solicitar 
aquisição das 
fichas B à 
Coordenação 
Municipal da 
Atenção 
Primária à 
Saúde 

Enfermeira  
Médico 
ACS 

 
Agosto de 
2016 

 

Melhor 

saúde 

 

Cobertura de 
100% da 
população 
com 
hipertensão 
arterial  
 

Identificação 
e 
cadastramen
to de 100% 
da 
população  
 

Apresentar o 
projeto para a 
Gestão 
Municipal de 
Saúde  

Secretaria 
de saúde  
 

Apresenta
ção da 
solicitaçã
o: outubro 
de 2016  
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

A hipertensão arterial é um problema de saúde pública mundial que aponta a 

necessidade de urgente organização de processo de trabalho de acordo com as 

políticas públicas de saúde e, portanto, exigem capacitação e responsabilidade dos 

profissionais de saúde.  

Através de estratégias de prevenção e da atuação constante das ESF é 

possível realizar o enfrentamento deste problema de saúde pública. Para tal são 

necessárias medidas inovadoras na saúde em relação a gestão e a prática a fim de 

produzir mudança na lógica atual de uma rede de serviços de saúde voltada ao 

atendimento dos quadros agudos para uma rede de atenção às condições crônicas 

de adoecimento. 

Este projeto de intervenção pode contribuir na ampliação e melhoria das 

ações já desenvolvidas pela ESF e ainda avançar na consolidação do trabalho da 

equipe para melhoria das condições de saúde e de vida da população hipertensa da 

área de abrangência. 
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